




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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  2562/2019 2561/2018 2560/2017

  2562/2019 2561/2018 2560/2017

	 รายได้รวม	 305.4 521.8	 482.5 Total Income  

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ย/ภาษีเงินได้/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี	 44.2 206.8 270.7 EBITDA  

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 (82.6) 64.1	 132.3	 Net	Profit	(Loss)	 	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)	 (0.24) 0.25	 0.54	 Earnings	(Loss)	per	Share	(Baht)		 	

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ร้อยละ)	 (2.0) 1.6 3.6	 Return	on	Average	Total	Assets	(%)		 	

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ร้อยละ)	 (3.0) 2.5 5.9	 Return	on	Average	Shareholders’	Equity	(%)		 	

	 จ�านวนพนักงาน	 72 71 71 Number of Employees  

	 รายได้รวมต่อพนักงาน	 4.2 7.3 6.8 Total Income per Employee  

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อพนักงาน	 (1.1) 0.9 1.9	 Net	Profit	(Loss)	per	Employee

(ล้านบาท	/	Baht	million)

ประเภทรายได้

Type of Revenue

ด�าเนนิการ

โดย

Operated 

by

ร้อยละการถือหุน้

ของบริษทั

% of Shares held by 

FNS

2562/2019

รายได้ 
Revenue

รายได้ 
Revenue

รายได้ 
Revenue

% % %

2561/2018 2560/2017

	 สินทรัพย์รวม	 4,096.7 4,359.8	 3,592.1	 Total Assets 

	 หนี้สินรวม	 1,421.3 1,537.3	 1,312.4
	 Total	Liabilities	 	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 2,675.4 2,822.5 2,279.7  Total Shareholders’ Equity  

	 จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	(หุ้น)	 345,855,440 345,855,440	 247,039,600	 Number	of	Shares	in	Issued	(share)		 	

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 7.7 8.2 9.2
	 Book	Value	per	Share	(Baht)

(ล้านบาท	/	Baht	million)

(ล้านบาท	/	Baht	million)ณ	วันที่	หรือส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม/As	at	or	for	the	years	ended	31	December

สัดส่วนรายได้/Revenue Structure

ผลการด�าเนินงาน/Operating Performance

สถานะทางการเงิน/Financial Position

สรุปข้อมูลทางการเงิน/Financial Highlights
(งบการเงินรวม/Consolidated Financial Statements)

	 ธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษา	 FNS	 และการจัดการ	 FFM 100 38.9 12.7 38.2 7.3 28.8 6.0 
 Investment, Advisory and  FC Management Business   

	 ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
	 Securities	and	Investment	 FSL	 100	 63.7	 20.9	 299.6	 57.4	 245.3	 50.8
 Banking Business

	 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	
FNS	 	 176.4	 57.8	 179.9	 34.5	 180.8	 37.5 Warehouse and Factory

	 Leasing	Business	 		

	 อื่นๆ	 	 	 26.4	 8.6 4.1	 0.8	 27.6	 5.7 Others

       รวมรายได้ทั้งหมด	 	 	 305.4 100.0 521.8	 100.0	 482.5	 100.0											Total	Revenue
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)
Finansa Public Company Limited

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ให้บริการทางด้าน
วาณิชธนกิจและบริการทางการเงินต่าง	ๆ	รวมถึง
l การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน
l การจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ
l การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง
	 และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
l การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
l การจัดท�ารายงานแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลาง
l การปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างบริษัท
l ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด
Finansa Securities Ltd.

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

ฟินันซ่าในภาพรวม
Finansa at a Glance
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บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)
เป็นบริษัทร่วมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกอบธุรกิจหลักดังนี้
l	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
l	 ธุรกิจวาณิชธนกิจ
l	 ธุรกิจตราสารหนี้
l	 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
l	 ผลิตภัณฑ์การเงินโครงสร้างซับซ้อน

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

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

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

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.

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 
M.K. Real Estate Development Plc.
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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�าหนดค่าตอบแทน
	 และก�ากับดูแลกิจการ

 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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7.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
	 และก�ากับดูแลกิจการ

 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

5.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 และประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน
	 และก�ากับดูแลกิจการ

  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
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
Statement of
the Chairman

	 ในการก้าวเข้าสู่ปี	2562	ได้มีความเห็นพ้องกันใน					
วงกว้างว่า	การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกจะชะลอตัวลง	
และจะส่งผลกระทบให้การเตบิโตของผลประกอบการของ
บริษัทชะลอตัวลง	โดยคาดว่า	การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จะอยูใ่นระดับปานกลางท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงนิ
ท่ัวโลกท่ีใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึน้	และในทีส่ดุสิง่ทีเ่กิดขึน้
ได้เป็นไปตามที่คาดกันไว้	ความเช่ือมั่นทางธุรกิจท่ีลดลง
และการค้าระหว่างประเทศทีซ่บเซาส่งผลให้เศรษฐกจิโลก
ชะลอตัวในปี	2562	จากท่ียังไม่มีการแก้ไขปัญหาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ	และจีนส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน						
ยังคงอ่อนแออย่างต่อเน่ือง	อย่างไรก็ตาม	การบริโภค						
ภาคเอกชนยงัคงอยูใ่นภาวะยดืหยุน่โดยได้รับแรงสนบัสนนุ
จากปัจจัยเรื่องข้อมูลการว่างงานที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่อัตราการว่างงานในประเทศสหรฐัอเมรกิา
และจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่า

	 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก	และการเติบโตของ	GDP	ในปี	2562	ลดลง
เหลือร้อยละ	2.4	จากร้อยละ	4.1	ในปี	2561	การส่งออก
ชะลอตัว	ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้น	แต่ความ
ล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลท�าให้การใช	้			
งบประมาณต้องเลื่อนไปในปี	2563	ดังที่กล่าวไว้	แนวโน้ม
การเติบโตของ	GDP	ของไทยที่จะดีข้ึนในปี	2563	นั้น						
ยังไม่แข็งแรงนัก	เนื่องจากสาเหตุความตึงเครียดทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงด�าเนินต่อไป	แม้จะลด
ความรุนแรงลงบ้างก็ตาม	นอกจากน้ี	ยังมีผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	 ซ่ึงส่งผลกระทบ								
ต่อห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกและธรุกิจการท่องเทีย่ว	ผลกระทบ

	 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.

8   Annual Report 2019
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จากการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยัทีช่ะลอตวั และระดบัหนีส่้วนบคุคล
ที่ค่อนข้างสูง สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นข้อจ�ากัดในด้านการบริโภค   
ของประชาชน

 แม้เราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นตลาดทุนทั่วโลกปรับฐาน 
ในปี 2562 ในภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ผล
ตอบแทนจากตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐฯ นั้น
กลับสร้างความน่าประหลาดใจข้ึน โดยจะเห็นได้ว่าดัชนี 
S&P500 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมาและสามารถท�า   
จดุสงูสดุใหม่ในรอบปีเม่ือวนัที ่27 ธนัวาคม โดยผลตอบแทนนี้
ได้รบัแรงผลกัดนัจากการขยายตวัของราคาหุน้ตามอตัราส่วน 
P/E Ratio มากกว่ามาจากการเติบโตของก�าไรขั้นพื้นฐาน      
ถึงแม้ว่าอัตราส่วนก�าไรต่อหุ้นได้รับแรงกระตุ้นจากโครงการ 
ซือ้คนืหุ้นอย่างแขง็ขนัและต่อเนือ่งก็ตาม การขยายตัวของ PE นัน้
เป็นผลมาจากการต่ออายุนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ย       
ในสหรัฐอเมริกาและด้วยเหตุนี้ การที่ตลาดทุนสหรัฐฯ กลับสู่
ภาวะความน่าเชื่อถืออีกครั้งถือเป็นผลจากการใช้นโยบาย
ทางการเงิน มิได้มาจาก “ปัจจัยพ้ืนฐาน” ใดๆ นอกจากนี้
ความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในวงจ�ากัด ซึ่งอยู่ใน  
ระดบัที่นักลงทุนยอมรับได้

 ในส่วนตลาดหลกัทรพัย์ประเทศเกดิใหม่นัน้ ผลตอบแทน
ค่อนข้างเบาบางเม่ือเปรียบเทียบกัน ส่วนผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ งประเทศไทยค�านวณจากดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขยับขึ้นเพียงร้อยละ 1      
จากปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ตาม เงนิบาทแข็งค่าข้ึนในตลาดแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากดุลบัญชีเดินสะพัด       
ของประเทศและสถานะเงินส�ารองระหว่างประเทศ โดยเงนิบาท     
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

 ในการเข้าสู่ปี 2563 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ัวโลก 
ต่อตลาดหุ้นดูเหมือนจะฟื้นตัวขึ้นบ้าง แต่ความพึงพอใจ       
ต่อมูลค่าตลาดหุ้นที่ขยายตัวขี้นนี้อาจมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ

 ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจยังคงอยู่ 
ความตงึเครยีดทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีผ่อนคลายลง
ในเดือนธันวาคมด้วยการประกาศลดอัตราภาษีศุลกากรใน 
เฟสแรก อย่างไรกต็าม จากข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฏส่งสญัญาณว่า 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องในยุโรป
และประเทศจีน รวมถึงการขยายตัวของตลาดท่ัวโลกในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19

 ความหวาดกลัวต่อการแพร่กระจายและผลกระทบของ
ไวรัสท�าให้ตลาดตราสารทุนถดถอยในเดือนกุมภาพันธ์         
แต่ตลาดตราสารหนี ้โดยเฉพาะพันธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ฟ้ืนตวั 
หากการเตบิโตของตลาดทนุเป็นไปอย่างน่าผดิหวงั จะกดดนัให้
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�ากัด และเป็นที่ชัดเจนว่ามาตรการอัตราดอกเบ้ียต�่า
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยกระตุ ้นการฟื ้นตัว         
ของการลงทุนภาคเอกชนได้ ความกังวลอีกประการหนึ่งก็คือ 
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะกดดนัให้อนัดบัความน่าเชือ่ถอื
ของตราสารหนี้ขององค์กรปรับตัวลง ผลที่ตามก็คือ ทั่วโลก
ต่างหันมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง โดยเน้น   
การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ไม่ให้ความอ่อนแอทางเศรษฐกจิ
ขยายวงออกไป อย่างไรก็ตาม มาตรการตามนโยบาย            
ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปโดยปราศจากความเสีย่ง การใช้จ่ายต่างๆ 
ที่ เพิ่มขึ้นของภาครัฐบาลในโอกาสข้างหน้าจะสะท้อน            
ให้เห็นในต้นทุนการกู ้ยืมระยะยาวของรัฐบาลที่ปรับตัว          
สูงขึ้นด้วย

 ในขณะนี้ ตลาดตราสารทุนในประเทศต่างๆ ดูเหมือน
จะลดอัตราการเติบโตโดยชะลอตัวต่อเน่ือง (แต่ยังไม่ถึงขั้น
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย) และในภาพรวม ตลาดหุ้นเหล่านั้น  
ยงัคงมคีวามต้องการพึง่พานโยบายทางการเงนิอย่างต่อเนือ่ง 
จากธนาคารกลางของแต่ละประเทศ อย่างไรกต็าม เป็นเรือ่งยาก
ที่จะมองภาพในแง่บวก และยังมีความผิดหวังร ่วมด้วย        
โดยเรื่องความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อตลาดการเงินที่ยังต้องถกถียง
กนัต่อไป กค็อืความเสีย่งด้านสภาพคล่องและความเสีย่งด้าน
การถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีภาคเอกชน   
รวมถึงตลาดตราสารทางการเงินภาคเอกชนด้วย

 ในปี 2563 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดไทย        
จะถูกผลักดนัโดยรวมจากสภาวะตลาดทนุในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
โดยทีเ่ศรษฐกจิไทยไม่น่าจะเตบิโตโดดเด่นนกั สถาบนัหลายแห่ง
มีการคาดการณ์ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2563   
ลงเล็กน้อย และบางสถาบันคาดการณ์ปรับลดการเติบโต      
อยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ 2 ในปีนี้ เนื่องจากการระบาด      
ของไวรัสโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วและการส่งออก
ไปยังประเทศจีน และเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น ส่งผลกระทบ      
ด้านลบอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขนัด้านการส่งออก
ของไทย รวมถงึความล่าช้าในการอนมุตังิบประมาณของรฐับาล 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย      
ยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดใีนภาพรวม โดยมดีลุการช�าระเงนิและเงนิส�ารอง
ระหว่างประเทศท่ีแขง็แรงอยู่

 ในด้านของผลการด�าเนินงานของกลุ ่มในปี 2562    
บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จ�านวน 82.6 ล้านบาทในงบการเงนิรวม เมือ่เทียบกบัก�าไรสุทธิ
จ�านวน 64.1 ล้านบาทในปี 2561 การท่ีผลประกอบการพลกิกลับ
มาลดลงในปีนี ้มีสาเหตหุลักมาจาก 1) รายได้จากค่าธรรมเนยีม
ของธุรกิจวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากดั 
(บล.ฟินันซ่า) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ลดลงอย่างมาก (รายได้           
ค่าธรรมเนียมลดลงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) และ 
2) ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วม คือ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) (ฟินันเซีย) (กลุ่มฟินันซ่า       

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 Pay-
ments 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.
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ถือหุ้นร้อยละ 29.29) ซึ่งมีผลขาดทุน 138 ล้านบาทในปีนี้   
ทั้งนี้ บล.ฟินันซ่า ได้รับสัญญาว่าจ้างมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การรับเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิในการน�าบรษิทัเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ให้แก่บรษิทัขนาดใหญ่รายหนึง่ ซึง่ก�าหนด
ไว้ในปี 2562 แต่ถกูเลือ่นออกไป ส่วนฟินนัเซยี ได้รบัผลกระทบ
จากการหดตัวลงของธุรกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ       
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ส�าหรับการก้าวเข้าสู่ปี 2563 คณะผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจว่า 
บล.ฟินันซ่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้ในปี 2563 ในขณะที่ 
ฟินันเซยีน่าจะเผชญิกบัความท้าทายอกีปีหน่ึงในแง่ของรายได้
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน 
ฟินันเซียจะยังคงด�าเนินโครงการการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะด�าเนินการมากขึ้นในปี 2563 เพ่ือตอบสนองต่อภาวะ  
แวดล้อมที่มีความยากล�าบากในขณะนี้

 นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ด้านบวกอีกประการหนึ่งคือ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) 
(บมจ.ฟินันซ่า) ได้แจ้งจุดประสงค์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองธุรกรรมการจ�าหน่ายคลังสินค้าที่เขต    
ปลอดอากร บางกอก ฟรีเทรดโซน ให้แก่กองทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์
และอินดัสเทรียล (Prospect Logistics and Industrial     
Leasehold Real Estate Investment Trust) ซ่ึงในขณะนี้          
ผูจ้ดัการกองทรสัต์อยูร่ะหว่างการเตรยีมเอกสารเพือ่น�าเสนอ
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
เพื่อขออนุญาตจดัต้ังกองทรสัต์ หากธรุกรรมนีส้�าเรจ็ บมจ. ฟินนัซ่า 
จะรับรู ้ผลก�าไรอย่างมากจากต้นทุนการลงทุนเริ่มแรก 
เหตุการณ์เชิงบวกอีกประการหน่ึงที่น่าจะกล่าวถึง คือบริษัท 
นีโอ คอร์ปอเรท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บมจ.ฟินันซ่าเข้าลงทุน
รูปแบบ Private Equity มีผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 
2563 และก�าลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
แห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564

 กล่าวโดยสรุป ปี 2563 น่าจะเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ตลอดทัง้ปีจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ป็นอยู ่อย่างไรกต็าม 
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.
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 2562 / 2019 2561 / 2018

ณ วันที่ หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ล้านบาท
As at or for the years ended 31 December Baht Million

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

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

                    สินทรัพย์                    Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents 41.6 42.4 
เงินลงทุน  Investments 554.0  645.8 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น Loan to other party 237.0 237.0 
สินทรัพย์อื่น  Other assets 5.8 39.1

 รวมสินทรัพย์  Total assets 838.4 964.3 
     
       หนี้สินและส่วนของเจ้าของ              Liabilities and Equity

รวมหนี้สิน  Total liabilities  517.0 603.3
ส่วนของเจ้าของ Equity  321.4 361.0 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     Total liabilities and equity 838.4 964.3 
     
                     งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

รายได้ค่าบริการ Service income 0.8 19.4 
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น Other operating income 0.4 0.1 
 รวมรายได้  Total income 1.2 19.5
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน Operating expenses (27.1) (23.6) 
ขาดทุนจากการด�าเนินงาน Operating loss (25.9)    (4.1)
ก�าไรจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน Gains from investments & Forex 31.2           3.3
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน Loss on impairment of investment (26.8) (22.6)
ดอกเบี้ยจ่าย  Interest expense (12.8) (3.8)
 ขาดทุนสุทธิ  Net loss (34.3) (27.2)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets (3.8%) (3.9%) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย Return on Average Equity (10.1%) (7.5%)

สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ตามประเภทธุรกิจ
2019 Operational Review and 2020 Outlook by Activity

ธุรกิจการลงทุนประเภทกิจการเงินร่วมลงทุน : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562
และแนวโน้มปี 2563

Private Equity: 2019 Review and Outlook
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FFM’s Loss widens in 2019
 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.   
 
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.

ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ขาดทุนเพิ่มขึ้นในปี 2562
 ส�ำหรบัปี 2562 บรษิทั ฟินนัซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั  
(ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ) มีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 34.3 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 27.2 ล้ำนบำท
ในปี 2561 ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ มิได้มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม   
กำรบรหิำรจดักำรกองทนุให้กองทนุอืน่ๆ อกีต่อไปและรำยได้
ในปัจจบัุน (และอนำคต) ขึน้อยูก่บัธรุกิจกำรลงทนุด้วยเงนิทนุของ
บรษิทัเป็นหลกั สำเหตหุลกัของกำรขำดทนุทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2562 
เนื่องจำกไม่มีรำยกำรรำยได้ค่ำธรรมเนียมท่ีได้รับครั้งเดียว 
(One-off fee) ดังเช่นในปี 2561 และมีดอกเบี้ยจ่ำยที่สูงขึ้น 
จำกเงินทีกู่ย้มืเพือ่กำรลงทนุเพิม่เตมิ ซ่ึงจ�ำนวนเงนิจำกทัง้สอง
รำยกำรน้ีไม่สำมำรถชดเชยได้เพียงพอด้วยรำยได้ที่เพิ่มขึ้น 
จำกกำรลงทุนของ ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ ในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท 
จ�ำกัด

นีโอเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ            
ในครึ่งแรกของปี 2564
 ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ ได้เข้ำลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท 
จ�ำกัด (นีโอ) ในรูปแบบกิจกำรเงินร่วมลงทุน (Private Equity)  
ในปลำยปี 2559 ซึง่นโีอเป็นบรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑ์ในครวัเรอืน
และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพชั้นน�ำแห่งหน่ึงของไทย กำรลงทุน 
ของฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ คือกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตแห่งใหม่ที่ล�ำลูกกำ ซ่ึงได้เปิดท�ำกำรในปี 2561 
โรงงำนแห่งใหม่นี้ส่งผลอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทนีโอ ช่วยเพิม่ทัง้ประสทิธภิำพและปรบัปรงุประสทิธผิล
ด้ำนกำรผลิตโดยรวม นีโอมีรำยได้ในปี 2562 ที่ประมำณ      
6.2 พันล้ำนบำท โดยมีก�ำไรสุทธิมำกกว่ำ 350 ล้ำนบำท        
คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 15 ควำมแข็งแกร่งของ          
ผลประกอบกำรและแนวโน้มที่เป็นบวกของทั้งยอดขำยและ
รำยได ้ช ่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรเสนอขำยหุ ้นให ้     
ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกซึง่ได้ก�ำหนดกำรไว้ในช่วงครึง่แรก
ของปี 2564 บริษัทที่ปรึกษำทำงกำรเงินส�ำหรับกำรเข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยได้รบักำรแต่งตัง้                 
ไว้เรียบร้อยแล้ว

เอฟบีเอฟยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน
 โครงกำรท่ีสอง ฟินันซ่ำฟันด์ได้ลงทุนในบริษัท เอฟบี      
ฟูด้เซอร์วสิ (2017) จ�ำกดั (เอฟบเีอฟ) โดยทีเ่งินลงทนุน้อยกว่ำ
โครงกำรแรก และได้เข้ำลงทนุในปี 2560 เอฟบเีอฟ เป็นบรษิทั
ที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนอำหำรชั้นน�ำที่มีส�ำนักงำนใหญ่
อยู่ในกรุงเทพฯ โดยฟินันซ่ำได้ร่วมลงทุนพร้อมกันกับบริษัท
กำรค้ำขนำดใหญ่ของญีปุ่น่ชือ่ Sojitz Corporation ซึง่มีสัดส่วน
กำรถอืหุน้ใหญ่เป็นล�ำดบัสอง เงนิทีไ่ด้จำกกำรระดมทุนได้น�ำ
ไปลงทุนในอำคำรครัวกลำงเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับบริกำรทำง
ด้ำนอำหำร แม้ว่ำอำคำรครัวกลำงได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในปี 
2561 แต่ผลประกอบกำรของธุรกิจทั้งด้ำนยอดขำยและก�ำไร
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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.   

ยังน่ำผิดหวัง เอฟบีเอฟมีผลประกอบกำรขำดทุนอย่ำงมีนัย
ส�ำคญัในปี 2561 แม้ตลอดท้ังปี 2562 ผลประกอบกำรทีข่ำดทนุ
ทกุเดือนมสีดัส่วนลดลง แต่ยงัไม่ส่งผลให้ถงึจุดคุม้ทนุ อย่ำงไรก็
ด ีเอฟบเีอฟคำดว่ำจะเริม่มกี�ำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

Kanom คาเฟ่ & เบเกอรี่ วางต�าแหน่งตัวเองเพื่อการ
เติบโตในอนาคต
 เม่ือปลำยปี 2561 ฟินันซ่ำได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท  
ขนมแฟคตอรี่ (1999) จ�ำกัด (“Kanom”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ  
ธุรกิจคำเฟ่ ร้ำนเบเกอรี่ และร้ำนอำหำร กำรลงทุนในครั้งนี้  
ได้มีกำรแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่       
3 มกรำคม 2562 ซึ่งเป็นกำรลงทุนในรูปแบบกำรให้เงินกู้  
แปลงสภำพและสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัเพิม่ทนุของ
บรษิทั Kanom ได้ภำยในวนัที ่30 มถินุำยน 2563 เมื่อแปลง
สภำพเงนิกูเ้ป็นหุ้นสำมญัเพิม่ทนุ ฟินนัซ่ำจะถอืหุน้ใน Kanom 
ประมำณร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนภำยหลงักำรเพ่ิมทนุ 
โดยเงินที่ได้จำกฟินันซ่ำในครั้งนี้จะน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุง   
สำขำเดิม สร้ำงแบรนด์ร้ำนคำเฟ่ย่อยภำยใต้แบนเนอร์ Kanom 
เปิดสำขำใหม่และสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ โดยในปี 2562           
ได้มีกำรเปิดสำขำใหม่อีกสี่แห่ง รวมถึง Kanom Gourmet       
ที่สำมย่ำนมิตรทำวน์ และ Haus of Kanom ที่อำคำร 345 
สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์

ในปี 2563 มุ ่งเน้นให้บริษัทนีโอเข้าจดทะเบียนใน    
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส�าเร็จภายในช่วงครึ่งปีแรก  
ของปี 2564
 ในปี 2563 ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริษัท นีโอ 
คอร์ปอเรท เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ได้ส�ำเร็จภำยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ซ่ึงเมื่อส�ำเร็จแล้ว 
ฟินันซ่ำ ฟันด์ฯ จะมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้ฟินันซ่ำพิจำรณำ
ร่วมลงทุนแบบ Private Equity โดยใช้เงินลงทุนของตนเอง   
ต่อไปในโครงกำรอื่นๆ
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด / Finansa Securities Limited  2562 / 2019 2561 / 2018

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ล้ำนบำท
As at or for the years ended 31 December Baht Million

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

ธุรกิจวาณิชธนกิจ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Investment Banking: 2019 Review and Outlook

                    สินทรัพย์	 	 																						Assets

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalents 14.1 11.9  
ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร  Fee and service income receivables 5.2 10.8  
เงินลงทุน  Investments 120.8 250.7  
เงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัใหญ่ Loans to parent company 592.0 670.0
สินทรัพย์อื่น  Other assets 45.6 27.5

 รวมสินทรัพย์  Total Assets 777.7 970.9 
     
       หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 											Liabilities	and	Owners’	Equity

รวมหนี้สิน  Total liabilities 31.1 111.6
ส่วนของเจ้ำของ Owners’ Equity 746.6 859.3

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ     Total Liabilities and Owners’ Equity 777.7 970.9 
     
  งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

รำยได้ค่ำธรรมเนียมตัวแทนจ�ำหน่ำย Selling agent fees 18.0  14.5  
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร Fees and services income 44.0 286.3  
ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน Gain and return on financial instruments 12.5 11.0
รำยได้อื่น  Other revenues 0.1 0.5  
     รวมรำยได้      Total income 74.6 312.3  
     รวมค่ำใช้จ่ำย      Total expenses (123.8) (220.9) 
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ Net income (loss) before income tax (49.2) 91.4  
ภำษีเงินได้-รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) Income tax-income (expense) 9.4 (20.5)
 ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  Net profit (loss) (39.8) 70.9  
      
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets (4.6%) 7.4%
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย Return on Average Equity (5.0%) 8.2%
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IPO delay undermines 2019 revenues 

 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.

Strong backlog of transactions points to better 
2020
 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.

ผลประกอบการปี 2562 ได้รับผลกระทบจากความ
ล่าช้าของงาน IPO
 ในปี 2562 บริษทัหลกัทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ�ำกดั (บล.ฟินนัซ่ำ) 
มีรำยได้รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 64 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 79   
ส่งให้เกิดผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท 
(เทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 71 ล้ำนบำทในปี 2561) ซึ่งเป็น  
ผลจำกควำมล่ำช้ำของงำน IPO และงำนควบรวมกิจกำรที่    
ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

สัญญาว่าจ้างท่ีมีอยู่ จะน�าไปสู่ผลประกอบการท่ีดี     
ในปี 2563

 ส�ำหรบัปี 2563 บล.ฟินนัซ่ำ ยงัคงมงีำนตำมสัญญำว่ำจ้ำง
ที่ด�ำเนินกำรมำจำกปีก่อนหน้ำซึ่งคำดว่ำจะด�ำเนินงำนได้
ส�ำเร็จในปี 2563 อันประกอบด้วยธุรกรรม IPO ธุรกรรมกำร
ควบรวมกิจกำร และงำนกำรเป็นที่ปรึกษำกำรปรับโครงสร้ำง 
และด้วยเหตุผลดังกล่ำว บล.ฟินันซ่ำคำดว่ำจะท�ำให้ผล
ประกอบกำรในปี 2563 กลับมำอยู่ในระดับที่ดีได้ดังเช่นปี      
ที่ผ่ำนมำ
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) / Finansia Syrus Plc.  2562 / 2019 2561 / 2018

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ล้ำนบำท
As at or for the years ended 31 December Baht Million

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Securities Brokerage: 2019 Review and Outlook

                    สินทรัพย์	 	 																						Assets

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalents 101.5 376.6  
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  Receivables from Clearing House and broker-dealers 142.2 688.7  
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ Securities and derivatives business receivables 2,558.5 2,220.8
เงินลงทุน  Investments 781.5 820.8  
เงนิลงทนุในบรษิย่ัอย บรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำ Investment in a subsidiary, an associate and 116.4 119.1
   a joint venture   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Intangible asset 246.5 260.3
สินทรัพย์อื่น  Other assets 330.4 268.0

 รวมสินทรัพย์  Total Assets 4,277.0 4,754.3 
     
       หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 							Liabilities	and	Shareholders’	Equity

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน Borrowing from financial institution 50.0 - 
เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ Payables to Clearing House and broker-dealers 662.6 423.9
เจ้ำหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ Securities and derivatives business payables 940.5 1,495.3
หนี้สินอื่น  Other liabilities 274.6 304.0
รวมหนี้สิน  Total liabilities 1,927.7 2,223.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท Equity of the owners 2,348.5 2,530.4
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม Non-controlling interests 0.8 0.7 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ     Total Liabilities and Owners’ Equity 4,277.0 4,754.3 
     
  งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ Brokerage fees income 914.2 1,049.5  
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร Fees and services income 81.4  94.2  
ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน Gains and return on financial instruments 198.6 226.3  
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Interest income on margin loans 55.2 67.7
รำยได้อื่น  Other income 45.9 25.6  
     รวมรำยได้      Total income 1,295.3 1,463.3  
     รวมค่ำใช้จ่ำย      Total expenses (1,465.4) (1,487.1) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ Loss before income tax (170.1) (23.8)  
ภำษีเงินได้  Income tax 32.0 0.1
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม Non-contolling interests - (0.1)
 ขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท      Net loss of the company (138.1) (23.8)  
      
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets (3.1%) (0.4%)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย Return on Average Equity (5.7%) (0.9%)
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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.

รายได้ลดลง น�าไปสู่ผลประกอบการขาดทุนในปี 2562
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ�ำกัด (มหำชน) (ฟินนัเซยี) 
มีรำยได้รวมในปี 2562 จ�ำนวน 1,295 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12 
ซึง่มสีำเหตหุลกัมำจำกค่ำธรรมเนยีมนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ที่ลดลงร้อยละ 13 โดยมีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมฯ จ�ำนวน 
914 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ฟินนัเซียมกี�ำไรและผลตอบแทนจำก
เครื่องมือทำงกำรเงิน จ�ำนวน 199 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง                
ร้อยละ 12 และมีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมและบริกำร (จำก
ธุรกิจวำณิชธนกิจเป็นหลัก) จ�ำนวน 81 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง      
ร้อยละ 14 ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยรวมจ�ำนวน 1,465 ล้ำนบำท 
ซึง่ลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ สรปุผลกำรด�ำเนนิงำน
ตำมงบกำรเงินรวม ฟินันเซียมีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 138  
ล้ำนบำทในปี 2562 เม่ือเทยีบกบัผลขำดทุนจ�ำนวน 24 ล้ำนบำท
ในปี 2561

รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรพัย์ลดลง
ร้อยละ 13
 เมื่อเทียบกับปีที่ผ ่ำนมำ ฟินันเซียมีรำยได้จำกค่ำ
ธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 13 เม่ือ
เทียบกับปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลีย่ต่อวนัทีจ่�ำนวน 53.2 ล้ำนบำท ซึง่ลดลง
ร้อยละ 8 รำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมฯ ทีต่�ำ่กว่ำผลประกอบกำร
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ น้ีสะท้อนกำรลดลงของปรมิำณกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัย์โดยรวมของนกัลงทนุรำยย่อย ตำมแผนภมูด้ิำนล่ำง 
จะเหน็ได้ว่ำ ในปี 2562 ปรมิำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนรำยย่อยคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 34 
ซึ่งลดลงจำกร้อยละ 41 ในปี 2561 รำยได้จำกค่ำนำยหน้ำซือ้ขำย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรำยย่อยยังคงเป็นรำยได้หลักของ
ฟินันเซีย เนือ่งจำกในปี 2562 มรีำยได้ส่วนนีค้ดิเป็นร้อยละ 75 
ของรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์รวม 
เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรำยได้ค่ำนำยหน้ำฯ จำกนักลงทุน   
รำยย่อยถึงร้อยละ 87 อย่ำงไรก็ดี รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำก     
นกัลงทนุรำยย่อยทีล่ดลงนี ้ได้รบักำรชดเชยบำงส่วนจำกรำยได้
ค่ำนำยหน้ำจำกนกัลงทนุสถำบนัทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญัซึง่
ท�ำธุรกรรมผ่ำนทำงกำรตลำดแบบ Direct Market Access 
(ธุรกจิ DMA) อย่ำงไรกต็ำม ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ผ่ำนธุรกิจ DMA ต่อธุรกรรมมีอัตรำที่ต�่ำมำก ซึ่งในปี 2562 
กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์จำกนกัลงทนุสถำบนัต่ำงประเทศผ่ำนธรุกจิ 
DMA มีมูลค่ำกว่ำร้อยละ 50 ของมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์รวม
ของฟินันเซีย เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 7 ในปี 2561 ทั้งน้ี ในปีนี้     
ฟินนัเซยีได้รบัค่ำนำยหน้ำฯ จำกธรุกจิ DMA คิดเป็นร้อยละ 9 
ของค่ำนำยหน้ำฯ รวม เมื่อเทียบกับปี 2561 มีเพียงร้อยละ 1 
เท่ำนั้น
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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.

ส่วนแบ่งการตลาดก้าวกระโดดเป็นร้อยละ 6.15 ในปี 
2562
 ในปี 2562 ฟินันเซียมีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็นร้อยละ 
6.15 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 4 ในปี 2561 โดยครองอันดับที่ 2 
ของกำรจัดอนัดบักำรครองส่วนแบ่งตลำด ซึง่ปรบัขึน้ 7 อนัดับ
จำกปีที่ผ่ำนมำ โดยรำยละเอียดของส่วนแบ่งกำรตลำดของ
แต่ละเดือนแสดงไว้ตำมแผนภูมิด้ำนล่ำง ทั้งน้ี ปัจจัยหลักที่  
ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มสูงขึ้นคือปริมำณกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ผ่ำนธุรกิจ DMA ที่เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่ง
หลักๆ มำจำกกองทุนเฮจฟันด์ต่ำงประเทศ มีปริมำณกำร     
ซื้อขำยผ่ำนทำงธุรกิจ DMA เพิ่มมำกขึ้นในกลำงปี 2562 จำก
นักลงทุนรำยใหญ่รำยใหม่หลำยรำย ส่งผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ต่อส่วนแบ่งกำรตลำดของฟินนัเซยีในครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก หำก
พิจำรณำในรำยไตรมำส จะเห็นกำรเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 3.63 
ในไตรมำสหน่ึง เพิม่เป็นร้อยละ 5, 7.15 และ 8.44 ในไตรมำสสอง 
สำม และสี่ ตำมล�ำดับ

23%
25%

34%
41% 41%

36%

Local Investor
Foreign Investor
Local Institution

2018 2019

Equity-investor Type Breakdown 2018-2019

 Data Includes both SET & MAI
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Jan 19-Dec 19

Equity-FSS Turnover & Market Share

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. 

อตัราค่านายหน้าเฉล่ียลดลงเป็นผลกระทบจากธรุกจิ 
DMA
 กำรที่สัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมซ้ือขำยหลักทรัพย์   
จำกธุรกิจ DMA เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตรำเฉลี่ยของรำยได้             
ค่ำธรรมเนยีมรวมลดลง โดยในปี 2562 อตัรำเฉลีย่ค่ำนำยหน้ำ
อยู่ที่ร้อยละ 0.052 ลดลงจำกร้อยละ 0.089 ในปี 2561

นักลงทุนต่างประเทศท�าธุรกรรมผ่านธุรกิจ DMA    
มากข้ึน
 แม้ว่ำนักลงทุนต่ำงประเทศจะสร้ำงรำยได้ค่ำธรรมเนียม
ซื้อขำยหลกัทรพัย์ให้แก่ฟินนัเซยี คดิเป็นร้อยละ 10 ของรำยได้
ค่ำธรรมเนียมรวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 5 ในปีที่ผ่ำนมำ       
แต่เริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์จำกเดิม      
ไปผ่ำนธุรกิจ DMA มำกข้ึน ซึง่กำรเปลีย่นแปลงนีส่้งผลให้มกีำร
ตัดทอนงบประมำณด้ำนงำนวิจัยสถำบันของบริษัทลง

ลูกค้าสถาบันภายในประเทศสร้างผลก�าไร
 ในอดตี รำยได้ค่ำธรรมเนยีมซือ้ขำยหลกัทรพัย์จำกลกูค้ำ
สถำบันภำยในประเทศมีจ�ำนวนน้อยมำก แต่ในปี 2562 มี
ควำมเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ต่อธรุกจิส่วนนี ้เนือ่งจำกฝ่ำยซือ้ขำย
หลักทรัพย์ลูกค้ำสถำบันมีประสิทธิภำพแข็งแกร่งมำกข้ึน 
ส�ำหรับผลประกอบกำรโดยรวมในปี 2562 ลูกค้ำสถำบันใน
ประเทศสร้ำงรำยได้คดิเป็นร้อยละ 11.1 ของรำยได้ค่ำธรรมเนยีม
ซื้อขำยหลักทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6 ในปี 2561
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Reduced contribution in 2019 from IB
 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. 

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.

รายได้สบทบจากธุรกิจวาณิชธนกจิลดลง
 ในปี 2562 มีกำรฟื้นตัวของธุรกรรมทั้งหมดที่เก่ียวกับ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนครั้งแรก (IPO) ทั้งในแง่
ของจ�ำนวนบริษัทท่ีเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งดีข้ึนกว่ำในปี 2561 โดยในปี 2562 มีบริษัท    
ทีเ่ข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ จ�ำนวน 11 บรษิทั (จำก 
7 บริษัทในปี 2561) และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ�ำนวน 
17 บริษัท (จำก 11 บรษิทัในปี 2561) ซึง่จ�ำนวน 28 บรษิทัทีเ่ข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งน้ี ยังคงต�่ำกว่ำในปี 
2560 ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 38 บริษัท ส�ำหรับงำน IPO ของฟินันเซีย 
ในปี 2562 ได้แก่ กำรเป็นผู้จัดกำรผู้จัดจ�ำหน่ำยและที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินให้แก่ บมจ. สตำร์เฟล็กซ์ และบมจ. แอพพลิแคด 
มูลค่ำธุรกรรม 427 ล้ำนบำท และ 198 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
และกำรเป็นผูจ้ดักำรผู้จัดจ�ำหน่ำยให้แก่ บมจ. อำร์ แอนด์ บ ีฟูด้ 
ซพัพลำย มูลค่ำธรุกรรม 1,716 ล้ำนบำท ถงึแม้จะเหน็กำรฟ้ืนตวั
ของธุรกรรม IPO ในตลำดทุนพอประมำณ แต่ฟินันเซีย              
มีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมและบริกำรลดลงร้อยละ 14 ในปี 
2562 ซึ่งสะท้อนถึงขนำดของธุรกรรมและจ�ำนวนของสัญญำ
ว่ำจ้ำงที่ได้รับลดลง

รายได้จากบญัชซีือ้ขายหลักทรพัย์เพื่อบริษทัและธรุกิจ
ใบส�าคญัแสดงสิทธอินุพนัธ์
 ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ในปี 2562 ฟินันเซียมีก�ำไรและ
ผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ เป็น
จ�ำนวน 199 ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงร้อยละ 12 โดยเป็นรำยได้
สมทบจำกสองส่วน คอื รำยได้จำกบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์เพือ่
บริ ษัทซึ่ งสู งขึ้นในป ีนี้  และรำยได ้จำกธุรกิจใบส�ำคัญ                
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลดลง ฟินันเซียเริ่มด�ำเนินธุรกิจใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ต้ังแต่กลำงปี 2559 และก้ำวข้ึนเป็นผู้มี
บทบำทส�ำคัญในธุรกิจนี้อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ธุรกิจซ้ือขำยใบ
แสดงสิทธิอนุพันธ์สำมำรถสร้ำงรำยได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ผลตอบแทนจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิรวมในปี 2561 อย่ำงไร
ก็ดี ผลตอบแทนในปี 2562 นี้กลับตกต�่ำลง คิดเป็นร้อยละ 14 
ซึง่เป็นผลสะท้อนจำกปัจจยัเหล่ำนี ้ได้แก่ ธรุกจินีม้กีำรแข่งขนั
ที่สูงขึ้น กฎระเบียบกำรช�ำระรำคำ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่
เคร่งครดัของบริษทั รวมถงึเงนิทนุทีบ่รษัิทจดัสรรให้เพือ่ธุรกจินี้
มีจ�ำกัด

จ�านวนพนกังานโดยรวมลดลงร้อยละ 11 แต่จ�านวน
เจ้าหน้าทีก่ารตลาดไม่เปล่ียนแปลง 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ฟินนัเซยีมเีจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด
ในฝ่ำยธรุกจิซือ้ขำยหลักทรพัย์จ�ำนวน 464 คน ไม่เปลีย่นแปลง
จำกปี 2561 ซ่ึงมีจ�ำนวน 468 คน โดยบริษัทมีจ�ำนวน  
พนกังำนทัง้หมด 682 คนซึง่ลดลงร้อยละ 11 มสี�ำนกังำนสำขำ
รวมทั้งสิ้น 33 สำขำ เพิ่มข้ึน 1 สำขำ แบ่งเป็น 16 สำขำ        
ในกรุงเทพมหำนครและ 17 สำขำในต่ำงจังหวัด ในปี         
2562 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรลดลงร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผลจำก
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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 

กำรลดจ�ำนวนบุคลำกร ส่วนค่ำใช้จ่ำยรวมลดต�่ำลงร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกับปี 2561 สะท้อนถึงค่ำธรรมเนียมและบริกำร       
ที่จ่ำยให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ สูงขึ้นจำกปริมำณกำรซื้อขำย        
ที่มำกขึ้นของบริษัท

ฟินันเซยี ฮโีร่ เติบโตข้ึนพอประมาณ 

 ในเดือนมีนำคม 2561 ฟินันเซียได้เปิดทดลองใช้
นวัตกรรมใหม่ ฟินนัเซยี ฮโีร่ ซึง่เป็นระบบกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ที่ทันสมัยที่สุด ได้รับกำรพัฒนำโดยบริษัทหลักทรัพย์ คิวูม          
ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกำหลี 
นวัตกรรมใหม่นี้ประกอบด้วยเครื่องมือส�ำหรับกำรซื้อขำย 
หลักทรัพย์ทีพ่ฒันำขึน้เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์ส�ำหรบัลกูค้ำออนไลน์ กำรเปิดทดลองใช้ครัง้แรกน้ัน 
ได้รบักำรต้อนรับเป็นอย่ำงดีและได้น�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุคณุภำพ
ให้ดียิ่งขึ้นเร่ีอยมำเพื่อให้ง่ำยแก่กำรใช้งำนย่ิงข้ึน รวมถึง        
ให้สำมำรถใช้งำนได้ทัง้กบัโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์        
ต้ังโต๊ะ และได้มีกำรเปิดตวัระบบอกีครัง้ในเดือนพฤษภำคม 2562 
อย่ำงไรก็ดี จ�ำนวนกำรซื้อขำยผ่ำนระบบไม่เพิ่มมำกขึ้น     
อย่ำงท่ีคำดหวงั ส่วนหน่ึงมสีำเหตจุำกขัน้ตอนกำรเปิดบญัชอีอนไลน์
มเีงือ่นไขทำงกฎหมำยมำก�ำหนด แต่หลงัจำกนัน้ ได้มกีำรแก้ไข
โดยกำรปรับข้ันตอนกำรเปิดบัญชีให้รวดเร็วและง่ำยขึ้น 
นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นเร่ืองกำรโอนย้ำยลูกค้ำปัจจุบัน            
ที่ซื้อขำยในระบบแบบเดิมโดยผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด         
มำเป็นกำรซื้อขำยผ่ำนระบบออนไลน์ ในระยะยำวฟินันเซีย 
มั่นใจว่ำ ฟินันเซีย ฮีโร่จะเป็นระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ออนไลน์ชั้นน�ำส�ำหรับนักลงทุนรำยย่อยชำวไทย ภำยหลัง  
กำรเปิดทดลองใช้งำนคร้ังใหม่น้ี ได้เกิดข้อบ่งช้ีเชิงบวก 
ประกำรหนึ่ง คอื ฟินนัเซียได้เป็นบริษัทที่มีนักลงทุนเปิดบัญชี
ซื้อขำยหลักทรัพย์รำยใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 1 นอกจำกนี้       
ค่ำธรรมเนยีมนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ออนไลน์จำก ฟินันเซยี 
ฮีโร่ ขยับตัวสูงขึ้นคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ในปลำยปี 2562 
และคำดว่ำจะเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

แนวโน้มปี 2563

กระจายความเสีย่งโดยลดการพึง่รายได้จากค่าธรรม เนยีม
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของฟินันเซียในกำรก้ำวสู่
อนำคตประกำรหนึง่ คอืกำรลดกำรพ่ึงรำยได้จำกค่ำธรรมเนยีม
นำยหน้ำซึ้อขำยหลักทรัพย์เป็นหลัก ดังที่ได้เคยกล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น ในปี 2562 ร้อยละ 75 ของรำยได้รวมมำจำกค่ำ
ธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ เทียบกับร้อยละ 87 ใน
ปี 2561 หำกฟินันเซียยังคงพึ่งรำยได้ส่วนนี้ต่อไป รำยรับของ
บรษิทัจะองิอยูก่บักำรลงทนุบนควำมอ่อนไหวต่อสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ของนักลงทนุรำยย่อยเป็นอย่ำงมำก ดงันัน้ จึงได้เริ่มมี
กำรกระจำยควำมเสี่ยงโดยกำรขยำยขอบข่ำยธุรกิจประเภท
อื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจบริหำรควำมมั่งคั่ง (Wealth         
Management) บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์เพือ่บรษิทั (Proprietary 
Trading) และธุรกิจซื้อขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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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.   

 ทั้งนี้ ธุรกิจบริหำรควำมมั่งคั่งยังอยู่ในระยะกำรไต่ระดับ
เพื่อที่จะเติบโตต่อไปซึ่งต้องใช้เวลำ และหำกประสบควำม
ส�ำเร็จ คำดว่ำจะเป็นธุรกิจที่สร้ำงรำยรับได้อย่ำงสม�่ำเสมอ
มำกกว่ำรำยรับจำกค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
ในขณะทีธ่รุกจิซือ้ขำยหลกัทรพัย์เพือ่บรษิทัจะมคีวำมอ่อนไหว
ต่อควำมผันผวนของรำคำหุ ้นในตลำด และธุรกิจซื้อขำย        
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เกิดกำรแข่งขันมำกขึ้น ซึ่งเพื่อ
สนับสนุนธรุกจินี ้ ได้มกีำรปรบัเปลีย่นเพือ่ผ่อนคลำยกฎระเบยีบ
ภำยในในเร่ืองกำรช�ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ให้สะดวกขึน้ 
และคำดว่ำรำยได้จำกธุรกิจน้ีจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2563 จำกที่  
กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรกต็ำม รำยได้ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์
จะยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อรำยได้ในปี 2563 ต่อไป

คาดหวังแรงขับเคลื่อนจากฟินันเซีย ฮีโร่และเดินหน้า
ประหยัดค่าใช้จ่าย
 ในปี 2563 ฟินันเซียคำดหวังว่ำจะได้เห็นแรงขับเคลื่อน
จำกลูกค้ำรำยใหม่และลูกค้ำปัจจุบันที่จะเข้ำมำซื้อขำย       
หลักทรัพย์ออนไลน์ผ่ำนระบบฟินันเซีย ฮีโร่ ให้มำกขึ้น ดังที่
ได้กล่ำวไว้แล้ว ฟินนัเซยีเป็นบรษิทัทีม่นีกัลงทนุเปิดบญัชรีำยใหม่
สงูสดุเป็นอันดบั 1 โดยทีผ่่ำนมำได้มกีำรด�ำเนินกำร เร่งโอนย้ำย
ลูกค้ำปัจจุบันที่ซ้ือขำยหลักทรัพย์ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด     
ให้หันไปซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบออนไลน์ฟินันเซีย       
ฮีโร่ ในส่วนด้ำนค่ำใช้จ่ำยในปี 2563 จะยังคงมีกำรตัดลด
จ�ำนวนพนักงำนลงต่อไป ซึ่งพิจำรณำในส่วนธุรกิจซ้ือขำย  
หลักทรัพย์เป็นหลัก

ผลประกอบการกลับเป็นก�าไรในปี 2563
 เมื่อพิจำรณำบนพื้นฐำนจำกปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) ควำม
สำมำรถคงปริมำณส่วนแบ่งกำรตลำดทีม่อียูใ่นไตรมำส 4 ของ    
ปี 2562 ไว้ได้ (2) ปริมำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในตลำด         
หลักทรัพย์ฯ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกปี 2562 และ (3)      
ประสบควำมส�ำเร็จเรื่องกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้
ประมำณกำรไว้ ฝ่ำยบริหำรฟินันเซียจึงคำดหวังว่ำ บริษัท     
จะสำมำรถกลับมำมีผลประกอบกำรก�ำไรได้ในปี 2563
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Real Estate: 2019 Review and Outlook

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 
 (บมจ.มั่นคงเคหะกำร เป็นบริษัทอสังหำริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ
พัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เพือ่อยูอ่ำศยัเพือ่ขำย และอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน รวมถึงโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซนเป็นหลัก 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 บมจ. ฟินนัซ่ำ เป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่สดุ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.8 ใน บมจ. มั่นคงเคหะกำร)

M.K. Real Estate Development Pcl. 
 (M.K. Real Estate Development Pcl. is a Stock Ex-
change of Thailand listed real estate company, primarily 
engaged in building residential housing for sale and de-
veloping 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.)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) / M.K. Real Estate Development Pcl.  2562 / 2019 2561 / 2018

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม / As at or for the years ended 31 December ล้ำนบำท / Baht Million

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

                    สินทรัพย์	 	 																						Assets
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalents 107.4 88.0  
เงินลงทุน  Investments 976.9 10.1  
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ระหว่ำงกำรพฒันำ Real estate projects under development 5,638.9 6,607.9 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน Investment properties 2,119.1 2,134.6
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ Investment in associates and joint venture 269.2 180.9
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ Property, plant and equipment 4,291.7 3,660.1
สิทธิกำรเช่ำ  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
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน Short-term borrowings from financial institution 736.2 630.0 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอื่น Short-term loans from other parties 638.7 352.4
หุน้กูร้ะยะสัน้และหุน้กูร้ะยะยำว Short-term and long-term debentures 5,554.2 4,212.6
เงินกู้ยืมระยะยำว 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�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ Revenue from sale of real estate 3,936.8 4,152.9  
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร Revenue from rental and rendering of services 341.2  252.1  
รำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ Revenue from golf services 119.7 109.2  
รำยได้จำกกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ Revenue from management of real estate 40.4 32.5
รำยได้อื่น  Other income 164.6 166.4  
     รวมรำยได้      Total revenues 4,602.7 4,713.1  
ต้นทุนรวมของธุรกิจ Total cost of businesses (3,004.5) (3,061.5) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน Finance costs (328.3) (296.5)  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ Adminstrative and other expenses (1,010.8) (947.3)
 รวมค่ำใช้จ่ำย   Total expenses (4,343.6) (4,305.3)
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม Share of loss of investments in associates  
 และกำรร่วมค้ำ  and joint venture (24.1) (23.9) 
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ Profit before income tax 235.0 383.9
ภำษีเงินได้  Income tax (57.6) (80.5)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม Non-contolling interests - (2.5)
 ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  Net profit of the parent company 177.4 305.9 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets 1.1% 2.0%
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย Return on Average Equity 2.6% 4.6%
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ปี 2562 รายได้ลดลงร้อยละ 2 เน่ืองจากผู้ซื้อประสบ
อุปสรรค
 บมจ. มั่นคงเคหะกำร (MK) มีรำยได้รวมในปี 2562 
จ�ำนวน 4,603 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2 โดยมีรำยได้จำกกำร
ขำยอสังหำริมทรัพย์ จ�ำนวน 3,937 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5 
ซึ่งมีสำเหตุมำจำกอุปสงค์ในด้ำนที่อยู่อำศัยลดลง อันเป็นผล     
มำจำกท้ังภำวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซำและมำตรกำรควบคุม
กำรปล่อยสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยัล่ำสดุของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
อย่ำงไรกต็ำม มำตรกำรควบคมุกำรปล่อยสนิเช่ือทีอ่อกมำใหม่นี้
เพื่อมุ่งเป้ำไปใช้ควบคุมกำรเก็งก�ำไรในกลุ่มคอนโดมิเนียม    
ซึ่งส่งผลกระทบอยู่ในวงจ�ำกัดต่อกำรขำยของ MK เนื่องจำก
ธรุกจิหลกัของ MK มุ่งเน้นไปทีบ้่ำนเดีย่วรำคำระดับกลำงทีอ่ยู่
รอบนอกกรุงเทพฯ มำกกว่ำกำรขำยคอนโดมิเนียม ในขณะที่ 
MK มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำซึง่ส่วนใหญ่มำจำกกำรให้เช่ำคลงัสนิค้ำ/
โรงงำนที่โครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซนโดยรำยได้จำกกำรให้
เช่ำที่โครงกำรน้ีมีจ�ำนวน 331 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 31     
และมีรำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ จ�ำนวน 120 ล้ำนบำท  
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้ก�าไรก่อนหักภาษี 
ลดลง
 ด้วย MK มค่ีำใช้จ่ำยรวมจ�ำนวน 4,344 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
จำกปีทีผ่่ำนมำร้อยละ 15 ซึง่มสีำเหตมุำจำกต้นทนุทำงกำรเงนิ
และบริกำรที่สูงขึ้น ท�ำให้ MK มีก�ำไรก่อนหักภำษีลดลงอยู่ท่ี 
235 ล้ำนบำทในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 39) อย่ำงไรก็ดี MK  
มีก�ำไรขั้นต้นไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมำณร้อยละ 32

วางแผนพัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ�าให้เติบโต
 ในปี 2559 เริ่มมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 5 ปี 
เพื่อพัฒนำรำยได้โดยรวมของบริษัทให้สม�่ำเสมอ ด้วยกำร
พัฒนำธุรกิจที่สร้ำงรำยได้ประจ�ำให้เติบโตขึ้น โดยแผนงำนนี้
ด�ำเนินไปได้ด้วยดีซ่ึงสะท้อนจำกสัดส่วนรำยได้ประจ�ำมจี�ำนวน
ร้อยละ 26 ของรำยได้รวมในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นจำก          
ร้อยละ 17 ในปีทีผ่่ำนมำ MK มธีรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทนุ
ทีส่�ำคญัโครงกำรแรกคอื โครงกำรบำงกอกฟรเีทรดโซน (BFTZ) 
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด โดยในปี 2562 โครงกำร BFTZ 
มีพื้นที่ให้เช่ำเพิ่มขึ้น 64,000 ตรม. รวมเป็นพื้นที่ให้เช่ำทั้งสิ้น
จ�ำนวน 194,000 ตรม. และมีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่สม�่ำเสมอ     
ที่ประมำณร้อยละ 90 กำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจตำม
ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ต้องใช้เงินทุนจำกกระแสเงินหมุนเวียน     
ทีไ่ด้รบัจำกช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ จำกธรุกจิทีอ่ยูอ่ำศยัเพือ่ขำย 
กำรขำยสินทรัพย์ และกำรกู้ยืม โดยในปี 2562 มีกำรขำย
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญ คือกำรขำยที่ดินในโครงกำรในถนนสุขุมวิท 
ซอย 77 ถงึแม้ตลอดระยะเวลำด�ำเนนิงำนแผน 5 ปี MK มรีะดบั
หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนโดยรวมยังคงอยู่ใน
ระดับปำนกลำง

Revenues decline 2% YoY in 2019 as homebuyers 
face headwinds	

 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.   

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�าคัญสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริม 
สุขภาพ
 ธุรกิจส�ำคัญที่จะสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเน่ืองอีกธุรกิจหนึ่ง
ของ MK คือธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และส่งเสริมสุขภำพ 
(Wellness and Medical Retreat) โครงกำรนี้ตั้งอยู่ท่ีเขต
บำงกระเจ้ำ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดย
เมือ่แล้วเสรจ็จะเป็นสถำนบรกิำรทำงกำรแพทย์และเวชศำสตร์
ฟื ้นฟูอย่ำงเต็มรูปแบบเพื่อรองรับลูกค้ำระดับสูง โดยที่   
บริกำรทำงกำรแพทย์จะด�ำเนินกำรโดยศูนย์ไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์เวชศำสตร์ชะลอวัยในเครือโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์    
โดยคำดว่ำจะสำมำรถเปิดตัวเฟสแรกได้ภำยในครึ่งหลัง       
ของปี 2563

แนวโน้มปี 2563

ความกลัวไวรัสส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ท่ีอยู่อาศัย    
ในขณะที่แนวโน้มรายได้ต่อเนื่องยังคงเป็นบวก
 มีกำรคำดกำรณ์กันว่ำในครึ่งปีแรกของปี 2563 อุปสงค์
ด้ำนที่อยู ่อำศัยจะลดลง โดยประเมินจำกภำวะเศรษฐกิจ
ซบเซำโดยรวมในปัจจบุนัซึง่เกดิข้ึนอย่ำงต่อเนือ่งจำกผลกระทบ
ของวิกฤติห่วงโซ่อุปทำนโลก และจำกอุตสำหกรรมกำร       
ท่องเท่ียวขำลง ซ่ึงได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรสั
โควิด-19 โดยที่ยังไม่มีควำมแน่นอนว่ำผลกระทบนี้จะส่งผล
รุนแรงและยำวนำนเพียงใด อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรบ้ำน     
ของ MK มเีป้ำหมำยเพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด
ที่อยู่อำศัยอย่ำงแท้จริงมำกกว่ำกำรเก็งก�ำไร และผลกระทบ
โดยรวมจำกภำวะซบเซำชัว่ครำวของตลำดท่ีอยู่อำศยัทีม่ต่ีอ MK 
ก็อยู่ในวงจ�ำกัด ในขณะเดียวกันแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจ
ที่สร้ำงรำยได้สม�่ำเสมอมีทิศทำงเชิงบวก อุปสงค์ด้ำนคลัง
สินค้ำและโรงงำนผลิตอุตสำหกรรมเบำในเขตโครงกำร
บำงกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งเป็นเขตปลอดอำกรที่ใกล้กรุงเทพ- 
มหำนครมำกที่สุด ก็ยังคงมีอยู ่ โดยในปี 2563 จะมีกำร     
ขยำยพื้นที่ให้เช่ำเพิ่มมำกข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ย่ิงไปกว่ำนั้น 
โครงกำรธรุกจิบริกำรทำงกำรแพทย์และส่งเสรมิสขุภำพ กจ็ะเริม่
เปิดตัวในครึ่งหลังของปี 2563

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

 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.

2020 Outlook

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

 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.
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MK มแีผนจ�าหน่ายสินทรพัย์ให้แก่กองทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 ก้ำวต่อไปทีส่�ำคญัอกีก้ำวหนึง่ของ MK คอื แผนกำรเปิดตวั
กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์   
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (กองทรัสต์) โดยเม่ือ
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 MK ได้แจ้งจุดประสงค์และเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับธุรกรรม
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดกำรกองทรัสต์
อยู่ในระหว่ำงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมัติกำรจัดต้ัง
กองทรัสต์จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้หำกธรุกรรมนีด้�ำเนนิแล้วเสรจ็ MK จะมี
ผลประกอบกำรก�ำไรอย่ำงมำกจำกเงินลงทุนเริ่มแรก

ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสู่เป้าหมายทาง
กลยุทธ์
 กล่ำวโดยรวม ในปี 2563 MK จะยงัคงก้ำวเดนิต่อไปข้ำงหน้ำ
เพื่อให้บรรลุถึงเป ้ำหมำยทำงกลยุทธ์ที่ ได ้ตั้งไว ้ และมี        
เหตผุลเพยีงพอทีจ่ะเชือ่มัน่ว่ำ MK จะสำมำรถสร้ำงและพฒันำ
รำยได้ทีเ่ป็นรำยได้ประจ�ำต่อเน่ืองให้เพิม่สงูขึน้ได้ ซึง่จะส่งผล
ต่อมูลค่ำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ของบริษัท

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

อัตราการเช่าคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 93 โดยค่าเช่าเฉล่ีย
ลดลงเล็กน้อย
 ในปี 2557 และ ปี 2558 ฟินนัซ่ำมพีืน้ทีอ่ำคำรคลงัสนิค้ำ
และโรงงำนส�ำหรับเช่ำจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม 89,024 ตำรำงเมตร 
ในโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซน บนถนนบำงนำ-ตรำด ซึ่ง
เป็นกำรลงทุนในรูปแบบกำรเช่ำพื้นที่ (Leasehold) ถือ
กรรมสิทธิ์ระยะเวลำ 25 ปี ส�ำหรับปี 2562 มีอัตรำกำร          
เช่ำพื้นที่ร้อยละ 93 (เทียบกับร้อยละ 93 ณ สิ้นปี 2561)      
โดยได้รับอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยทั้งปีที่ 177 บำทต่อตำรำงเมตร   
ต่อเดือน (เทียบกับค่ำเช่ำเฉลี่ย 179 บำท ในปี 2561)

รายได้สมทบกลุ่มบริษัท ร้อยละ 58 ในปี 2562
 ในปี 2562 ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ มีรำยได้รวม 
176.4 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อย (เมื่อเทียบปีต่อปีกับรำยได้
จ�ำนวน 179.9 ล้ำนบำทในปี 2561) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
รำยได้รวมของกลุ่มฟินันซ่ำ โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของ
ธุรกิจเป็นจ�ำนวนเงิน 38 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่งผล
ให้ธรุกจิให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ของปี 2562 มกี�ำไรขัน้ต้น (ก่อน
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย) จ�ำนวน 138.4 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 4 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ)

ฐานลูกค้าที่หลากหลาย
 ในปัจจบุนั พืน้ทีเ่ช่ำเฉลีย่ต่อผูเ้ช่ำคดิเป็น 1,445 ตำรำงเมตร
โดยมีผู ้เช่ำรำยใหญ่ๆ ได้แก่ บริษัทผู ้ผลิตและจ�ำหน่ำย    
อำหำรสตัว์ของไทย บริษทัผู้ให้บรกิำรโลจิสตกิส์ซ่ึงมสี�ำนกังำนใหญ่
ประจ�ำที่ประเทศฮ่องกง และบริษัทผู้ผลิตสำยพำนล�ำเลียง  
จำกประเทศอิตำลี ท้ังน้ี สำมำรถแบ่งประเภทอุตสำหกรรม
และภูมิประเทศได้ดังแผนภำพ

Property Leasing Business

Occupancy unchanged at 93% with average 
rent dipping very slightly
 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).  

Leasing contributed 58% of Group revenue in 
2019
 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).

Diversified customer base
 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:

By Revenue
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อัตราการต่ออายุสัญญาเช่าร้อยละ 17 ในปี 2563
 สญัญำกำรเช่ำของลกูค้ำแต่ละรำยจะแตกต่ำงกนัไปตำม
ระยะเวลำกำรเช่ำ และลกัษณะกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำจะต่อเนือ่ง
ไปอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ ดังน้ี สัญญำเช่ำที่จะสิ้นสุดในปี 2563 
จ�ำนวน 15,651 ตำรำงเมตร (คิดเป็นร้อยละ 17 ของพื้นที่     
ที่ได้รับกำรเช่ำแล้ว) สัญญำเช่ำที่จะสิ้นสุดในปี 2564 จ�ำนวน 
41,887 ตำรำงเมตร (หรือร้อยละ 47) สัญญำเช่ำที่จะสิ้นสุด
ในปี 2565 จ�ำนวน 22,257 ตำรำงเมตร (หรือร้อยละ 25)    
ด้วยในปี 2563 จะมีจ�ำนวนสัญญำเช่ำต่ออำยุจ�ำนวนน้อย    
จึงคำดว่ำรำยได้ในปีนั้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้
อุปสงค์พื้นท่ีเช่ำค่อนข้ำงสูงในบริเวณโครงกำรบำงกอกฟรี
เทรดโซน เนือ่งจำกท�ำเลท่ีตัง้เป็นจดุยทุธศำสตร์ใกล้กรงุเทพฯ 
และสนำมบินสุวรรณภูมิ

การเข้าท�าธุรกรรม การจ�าหน่ายสนิทรพัย์แก่กองทรสัต์

 ในเดอืนกมุภำพนัธ์ 2563 ฟินนัซ่ำ ได้แจ้งจุดประสงค์และ
เปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
ธุรกรรมกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์อำคำรคลังสินค้ำและอำคำร  
โรงงำนของฟินันซ่ำให้แก่กองทรสัต์ เพือ่กำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล   
(“กองทรัสต์”) โดยที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์อยู่ใน
ระหว่ำงกำรจัดเตรียมเอกสำร เพื่อขออนุมัติกำรจัดตั้ง         
กองทรัสต์จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี หำกธุรกรรมนี้ด�ำเนินไปจนแล้วเสร็จ   
ฟินันซ่ำจะมีผลประกอบกำรก�ำไรอย่ำงมำกจำกเงินลงทุน      
เริ่มแรก

17% of leases renew in 2020
 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.   

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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Report on the Board of Directors’ Responsibility towards
the Financial Statements 2019

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2562

(ดร. วีรพงษ์ รำมำงกูร)
ประธำนกรรมกำร

(นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์)
กรรมกำรผู้จัดกำร

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman

(Mr. Vorasit Pokachaiyapat)
Managing Director

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูรั้บผดิชอบก�ำกบัดแูลกำรจดัท�ำ
งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สำมำรถเปิดเผยต่อ     
ผูล้งทนุได้ทนัเวลำ มีควำมโปร่งใส ด้วยข้อมลูทำงบญัชทีีถ่กูต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบกำรเงินดังกล่ำวได้จัด
ท�ำขึน้โดยถอืปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้อิสระอย่ำงเต็มที่แก่คณะ
กรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต ในกำรสอบทำน
ระบบควบคุมภำยใน และควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ส�ำหรับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกีย่วกบัเร่ืองน้ี ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

 จำกระบบควบคมุภำยในภำยใต้กำรก�ำกับดแูลและสอบทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผลกำรตรวจสอบของ          
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อได้ว่ำ 
งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2562 ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลัก
กำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

 The Board of Directors is responsible for the super-
vision 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.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562
Audit Committee’s Report for the year 2019

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	
(มหาชน)	ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�านวน	3	คน	คือ	

	 1.		 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีนางสาววิภา	นิลโสภณ	ผู้ช่วยกรรการผู้จัดการ				
ฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

	 ในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	4	ครั้ง	
โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ทั้งนี	้			
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเร่ืองต่าง	ๆ	ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท	ดังต่อไปนี้

	 1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	งบการเงนิ
	 	 ประจ�าปี	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	
	 	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
	 	 ของบรษิทัอย่างถกูต้องและเพยีงพอ	โดยในปี	2562
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
	 	 ของบริษัท	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	
	 	 จ�านวน	4	ครั้ง	เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็น
	 	 อิสระในการปฏบิตัหิน้าที	่และการแสดงความเหน็ของ
	 	 ผูส้อบบญัช	ีรวมทัง้ผูส้อบบญัชไีด้รายงานประเดน็ทีพ่บ
	 	 จากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
	 	 ในทุกประเด็นแล้ว

	 2.	 แต่งตั้ง	บริษัท	แอคเคาน์ติ้ง	เรฟโวลูชั่น	จ�ากัด	เป็น	
	 	 ผูต้รวจสอบภายในอสิระ	และอนมุตัแิผนการตรวจสอบ
	 	 ภายในประจ�าปี	2562

	 3.	 พจิารณาสอบทานระบบควบคมุภายใน	และรบัทราบ
	 	 การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ
	 	 ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2562	ของผู้ตรวจสอบ
	 	 ภายในอิสระซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก

	 4.	 พิจารณาสอบทานการประเมินความเส่ียงตาม
	 	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันประจ�าปี	2562	และ
	 	 สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
	 	 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�ากับดูแล
	 	 กิจการบริษัทจดทะเบียน	(CGR)	ประจ�าปี	2562

	 6.	 พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น
	 	 ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
	 	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่
	 	 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 7.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับ
	 	 รายการท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	
	 	 รายการระหว่างกนั	ตลอดจนรายการทีอ่าจก่อให้เกดิ
	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 8.	 พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตซึง่เป็น
	 	 บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ	เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบ
	 	 บญัชขีองบรษิทั	และก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
	 	 บัญชีประจ�าปี	2562	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ
	 	 ผู้ถือหุ้น	เพื่อมีมติแต่งตั้ง	

	 	 (1)	 นางนิสากร	ทรงมณี
	 	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	5035	หรอื	
	 	 (2)	 ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล
	 	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	3356	หรอื	
	 	 (3)	 นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ
	 	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	4301	หรอื	
	 	 (4)	 นางวิลาสินี	กฤษณามระ
	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7098

	 	 จาก	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	
	 จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2562

	 9.	 ประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 โดยรวม	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี	อันมี
	 	 ส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีได้อย่างมี
	 	 ประสิทธิผล

	 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.	
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On behalf of the Audit Committee

(Mr.	Akarat	Na	Ranong)
Chairman of the Audit Committee

		ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัท
มีระบบการควบคมุภายในทีน่่าพอใจ	เพียงพอให้การปฏบิตังิาน
ต่างๆ	เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	และ			
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นโดยมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	
และมีความเพียงพอในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชท่ีีรับรอง
ท่ัวไป	โดยงบการเงนิของบรษิทัผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ									
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม					
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

 The Audit Committee was of the opinion that the 
Company had an internal control system which was sat-
isfactory,	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.
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	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูล
กิจการ	ของบริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	
กรรมการจ�านวน	3	คน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	คน	และ
กรรมการบรหิาร	1	คน	ดังนี้

	 1.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 	 ประธานคณะกรรมการ	(กรรมการอสิระ)

	 2.	 นายชาญมน	ูสมุาวงศ์
	 	 กรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายวรสทิธิ	์โภคาชยัพฒัน์
	 	 กรรมการ	(กรรมการบริหาร/กรรมการผูจั้ดการ)

	 โดยม	ีนางสาววภิา	นลิโสภณ	ผูช่้วยกรรการผูจ้ดัการ	ฝ่าย
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกิจการ

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และก�ากับ			
ดูแลกิจการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท	ด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง						
ภายใต้นโยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนด
ค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อประโยชน์ต่อการ		
ด�าเนนิงานของบริษทั	ดงันี้

	 1.	 สรรหาบคุลากรทีมี่ความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	
เหมาะสมกบักจิการของบรษิทั	เหมาะสมตามกฎหมายและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึ
พจิารณาให้คณะกรรมการมีจ�านวนและโครงสร้างท่ีเหมาะสมใน
การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	

	 2.	 ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับขอบเขต	หน้าท่ี	
ความรับผิดชอบ	และอยู่ในระดับที่เพียงพอท่ีจะดึงดูด	รักษา	
และจูงใจกรรมการและผู ้มีอ�านาจในการจัดการ	 รวมทั้ง
สอดคล้องกับผลการปฏบิตังิาน	โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน	เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน		
หรอืใกล้เคยีง	และเหมาะสมกบัผลประกอบการของบริษทั

	 3.	 การด�าเนนิการด้านก�ากบัดแูลกจิการ	ทบทวน	เสนอ	
และตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	
จรรยาบรรณ	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติ	พิจารณาผลการ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ที่จัดท�าขึ้นโดย					
หน่วยงานภายนอก	รวมถงึเสนอข้อพึงปฏบิตัท่ีิด	ีหรอืข้อบงัคบั
ส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	ตดิตาม
ความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในส่วนที่
เกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการและการพฒันาความยัง่ยนื	ตลอดจน
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี			
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยัง่ยนืของบรษิทั

Nomination, Compensation and Corporate Governance
Committee’s Report for the year 2019

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2562

	 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	
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(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการ

ในนามคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ

(Mr. Akarat Na Ranong)
Chairman of the Nomination, Compensation

and Corporate Governance Committee

On behalf of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee

 ปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
ก�ากบัดแูลกจิการ มกีารประชมุรวม 2 ครัง้ สรปุได้ดงันี้

 1. พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
  แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562

 2. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
  (Corporate Governance Policy)

 3. พจิารณาการปรบัโครงสร้างองค์กร

 4. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน ประจ�าปี 2562

 5. พจิารณาผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ (CGR) 
  ของบรษิทั ประจ�าปี 2562

 6. พิจารณารายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
  ค่าตอบแทน และก�ากบัดูแลกจิการ ประจ�าปี 2562

 7. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
  กิจการที่ดี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ประจ�าปี 2562

 ทัง้น้ี ขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้มีอ�านาจในการจัดการ และหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�ากับดแูลกจิการ ได้เปิดเผยไว้ 
ในรายงานประจ�าปีฉบบัน้ีแล้ว

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.
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Strategy and Overview of Business Operations

ภาพรวมด้านกลยุทธ์

 บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) (ฟินันซ่า) เป็นบริษัท    
โฮลด้ิงทีป่ระกอบธรุกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่
เปน็หลัก ท้ังน้ี ฟินันซ่าเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ (ผ่าน   
บรษิทัหลกัทรัพย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ�ากดั (มหาชน)) ธรุกจิวาณชิ-
ธนกิจ (ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด) และธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ผ่านบริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด 
(มหาชน)) นอกจากน้ี บริษัทยังประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบ
กจิการเงินรว่มลงทนุ (Private Equity)  และลงทนุในรปูแบบอืน่
อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการลงทุนของธุรกิจประเภทนี้เป็น
ระยะเวลาการลงทุนสามถึงห้าปี

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของฟินันซ่า ในช่วงสามปีข้างหน้า 
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ให้การสนับสนุนผู้บริหารของบริษัทท่ีลงทุนเชิงกลยุทธ์ 
  แตล่ะแห่งของฟนินัซา่ ในการวางแผนและด�าเนนิงาน
  ให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จนส�าเร็จ

 2) การสร้างรายได้จากการลงทุนในรูปแบบกิจการเงิน
  ร่วมลงทุนในบริษัทเป้าหมาย โดยมีจุดหมายให้     
  การลงทุนมีสภาพคล่องมากที่สุดด้วยเคร่ืองมือ
  ทางการเงินต่างๆ เช่น การเข้าจดทะเบียนใน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยให้
  ฟินันซ่าสามารถท�าก�าไรจากการลงทุนได้

 3) มองหาโอกาสและสรรหาการลงทุนประเภท Private 
  Equity เพิ่มเติม

 
วิสัยทัศน์

 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ
เงินปันผลและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนด้วยการปรับใช้
สินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน�าไปใช้ในการ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน  
ทั้งในแง่มูลค่าหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัทให้สูงข้ึน ได้แก่ ด้านผลประกอบการทางการเงิน 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ ด้านการฝึกอบรม พัฒนาและ        
ค่าตอบแทนบุคลากร และด้านความยั่งยืนทางธุรกิจโดยรวม

 

Strategic Overview

 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.

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.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรษิทั	ฟนินัซา่	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ยประกอบ
ธรุกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางการเงนิประเภทต่างๆ	แกก่ลุ่ม
ลกูคา้สถาบนั	ลกูคา้นติบิคุคล	และลกูคา้บคุคลธรรมดา	บรกิาร
ดังกล่าวรวมถึงบริการธุรกิจวาณิชธนกิจ	การจัดการทรัพย์สิน
เพือ่ความม่ังคัง่	และธรุกจิการลงทุน	เปน็ตน้		นอกจากนี	้บรษิทั
ยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	และให้บริการงาน
สนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือด้านต่างๆ	เช่น				
การจดัการองคก์ร	การวางแผนธรุกจิและการตลาด	การพฒันา
ระบบสารสนเทศ	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบัญชี	และ
การธุรการ	รวมทั้งการวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดี
และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค	นอกจากนี้	ยังสามารถ
ใหบ้ริการธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์	
ฟนัินเซยี	ไซรัส	จำากดั	(มหาชน)	และธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ท่ีดำาเนินการโดย	บริษัท	ม่ันคงเคหะการ	จำากัด	(มหาชน)	โดยสรุป
ธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก	ดังนี้

 ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ
	 ใหบ้รกิารดา้นวาณชิธนกจิ	ทีป่รกึษาองคก์รและทีป่รกึษา
	 ทางการเงินด้านต่างๆ	มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่
	 ปรึกษาในการระดมทุน	การปรับโครงสร้างทางการเงิน
	 และโครงสรา้งธรุกจิ	การเจรจาหาพนัธมติร	การควบรวม
	 กิจการ	และ	Project	Finance

 ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
	 บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีการลงทุนโดยตรงใน
	 บริษัทและ/หรือกองทุน	ซ่ึงเป็นการดำาเนินการเพ่ือสนับสนุน
	 หรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า		

 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
	 บริษัทเริ่มมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตั้งแต่				
	 สิ้นปี	2557

 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
	 ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	
	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

	 กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ดำาเนินการอยู่
ทั้งสิ้น	6	บริษัท	สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ดำาเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย	5	บริษัท	รวมท้ังบริษัทแม่ด้วย	และบริษัทท่ีดำาเนินการ
อยู่ในต่างประเทศ	1	บริษัท	 โดยบริษัทจะเป็นผู้กำาหนด	
นโยบายการบรหิารงานและการลงทนุ	สนบัสนนุ	ควบคมุดแูล

Overview of Business Operations

	 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	oppor-
tunities	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.

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

(ประเทศไทย / Thailand)

100% 100% 100%

29.29%

18.80%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จ�ากัด (มหาชน)

Finansia Syrus Securities Plc.
(ประเทศไทย / Thailand)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด

Finansa Securities Limited

(ประเทศไทย / Thailand)

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

Finansa Fund Management Ltd.

(เคย์แมน / Cayman)

บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ากัด

Finansa Capital Limited

(ประเทศไทย / Thailand)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)

M.K. Real Estate Development Plc.

(ประเทศไทย / Thailand)

และให้คำาปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่บริษัท					
ในกลุ่มเพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิตา่งๆ	เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั		
ปัจจุบันกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
แสดงดังภาพต่อไปนี้

บริษัทที่ด�าเนินการอยู่ในประเทศไทย

 1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด (FSL)	ได้รับ								
ใบอนญุาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลงั
ตามทะเบยีนเลขที	่(2)	476/2536	ดำาเนนิธรุกจิหลกัทรพัย์ครบ
ทุกประเภท	ได้แก่		1)	นายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์		2)	ค้าหลักทรพัย์		
3)	ทีป่รึกษาการลงทุน	4)	จดัจำาหน่ายและรบัประกนัการจำาหน่าย
หลักทรัพย์	และ	5)	ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	
นอกจากนี้	ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตัง้แต่ช่วง
กลางปี	2552		FSL	ได้รวมธรุกจินายหน้าซ้ือขายหลักทรพัย์กับ
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	และมุ่งเน้น
เฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก	ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	2562	FSL	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	700	
ล้านบาท

 2) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ากัด (FC)	เดิมชื่อ	
บริษัทเงินทุน	ฟินันซ่า	จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับ
อนุญาตและอยู ่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่25	ธนัวาคม	2552	FC	ได้คนืใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว	ปัจจุบัน	FC	
มุง่เน้นการบริหารพอร์ตสนิเชือ่ทีค่งเหลอือยู	่ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2562		FC	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	511	ล้านบาท	
โดยบริษัทถือหุ้นใน	FC	ในสัดส่วนร้อยละ	100

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:

Companies Operating in Thailand

 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�ากัด (มหาชน) 
(FSS)	เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบรวมธุรกิจกัน
ระหว่างบริษัทหลกัทรพัย์	ไซรสั	จำากดั	(มหาชน)	บรษิทัหลกัทรพัย์	
สินเอเซีย	จำากัด	และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ	FSL	
ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยายน	2552	FSS	นับเป็นบริษัทร่วม
ในกลุ่มฟินันซ่า	โดยในเบื้องต้นบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	19.6	
ของทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วของ	FSS

	 ต่อมา	บริษัทได้ซื้อหุ้นและหุ้นเพิ่มทุนของ	FSS	อีก	โดย
บรษิทัไดรั้บการผอ่นผันจากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นของ	FSS	
ใหไ้ม่ต้องทำาคำาเสนอซือ้หลกัทรพัย์ท้ังหมดของ	FSS	ในสัดสว่น
ที่เกินกว่าร้อยละ	25	แต่ไม่ถึงร้อยละ	50	ของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด	ในเดอืนมถินุายน	2556	บรษิทัไดข้ายเงนิลงทนุในหุน้
สามัญของ	FSS	ทั้งจำานวน	ให้แก่	FSL	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม

	 ในปี	2557	และในเดือนพฤศจิกายน	2558	FSL	ยังได้รับ
หุ้นปันผลและหุ้น	 FSS	 เพ่ิมเติมจากการโอนขายสิทธิ						
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ตามลำาดับ	ทำาให้มีหุ้นทั้งหมดจำานวน	
170,269,978	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	29.29				
ในเดอืนธนัวาคม	2558	บรษิทัไดซ้ื้อหุ้น	FSS	ทัง้หมดจาก	FSL	
เพือ่การจดัโครงสรา้งสนิทรพัยข์องกลุม่ฟนินัซา่	ตอ่มา	ในเดอืน
สิงหาคม	2561	บริษัทได้จำาหน่ายหุ้น	FSS	ทั้งหมดให้แก่	FFM	
โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำานาจการควบคุมใน	FSS				
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	FSS	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว
จำานวน	930.24	ล้านบาท

 4) บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) (MK)	เป็น
บริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี	2558	ในอัตรา
ร้อยละ	7.15	ของทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วของ	MK	โดย	
MK	ดำาเนนิธรุกจิดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การค้า	ไดแ้ก	่
จัดสรรท่ีดินเปล่า	สร้างบ้านสำาเร็จรูปขายพร้อมท่ีดิน	และ						
รบัเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม	ตลอดจนให้เช่าอาคาร	
และที่จอดรถ	และธุรกิจสนามกอล์ฟ	เป็นต้น	ต่อมาบริษัทได้
เขา้ซือ้หุน้	MK	เพิม่เตมิ	ทำาใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน	MK	
ร้อยละ	9.78	และเพ่ิมเป็นร้อยละ	18.80	ณ	ส้ินปี	2562	ณ	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2562	MK	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	
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�าเนินการอยู่ในต่างประเทศ

	 บริษัท	ฟินันซ่า	ฟันด์	แมเนจเม้นท์	จำากัด	(FFM)	เป็น
นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศในหมูเ่กาะเคยแ์มน		
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทีช่ำาระแลว้
แบ่งเป็นทุนหุ้นสามัญ	20,000	 เหรียญสหรัฐ	และทุนหุ้น									
บรุมิสทิธ์ิ	14.4	ลา้นเหรยีญสหรฐั		FFM	ดำาเนนิธรุกจิการลงทุน
ในรปูแบบกิจการเงนิรว่มลงทุน	(Private	Equity)	ในประเทศไทย	
เวียดนาม	เมียนมาร์	และกัมพูชา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่ม
ฟินันซ่าในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2560 
 เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
	 ในเดือนมิถุนายน	บริษัทย่อย	FC	ได้เข้าลงทุนในบริษัท	
	 เอฟบี	ฟู้ดเซอร์วิส	(2017)	จำากัด	(เอฟบี)	เป็นจำานวนเงิน	
	 20.6	ล้านบาท	โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบเงินลงทุน
	 ในหุน้สามญัเดมิและหุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่คดิเปน็สดัสว่น
	 ร้อยละ	6	ของทุนชำาระแล้วของเอฟบี

ปี พ.ศ. 2561 
 ซื้อหุ้นบริษัทร่วม MK เพิ่มเติม
	 ในระหว่างปี	2561	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท	ม่ันคง	
	 เคหะการ	จำากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมเพ่ิมเติม	
	 ทำาให้	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน	MK	
	 เป็นร้อยละ	18.80

 จัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า
	 ในเดือนสิงหาคม	บริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
	 ของ	FSS	ทัง้จำานวนให้แก	่FFM	ซึง่เปน็บรษิทัย่อยท่ีบริษัท
	 ถือหุ้นร้อยละ	100	เพ่ือการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุม่	
	 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	 โดยการออกหุ้นสามัญ
	 	 เพิ่มทุนจำานวน	98,815,840	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
	 	 หุ้นละ	5	บาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น
	 	 จำานวน	494,079,200	บาท		

Companies Operating Overseas

	 Finansa	Fund	Management	Limited	(FFM)	is	a	com-
pany	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.

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.
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	 (2)		 ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
	 	 ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Right	Offering)	จำานวน	
	 	 98,815,840	หุ้น	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
	 	 ถือหุ้น	(Right	Offering)	ในอัตรา	2.5	หุ้นเดิม	ต่อ	1	
	 	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	5	บาท	
	 	 รวมมูลค่า	494,079,200	บาท

	 	 บรษิทัได้ดำาเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
	 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติข้างต้นในระหว่างวันท่ี
	 19-23	พฤศจิกายน	2561	โดยสามารถเสนอขายหุ้นได้หมด
	 ทั้งจำานวน	ทั้งนี้	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้ว
	 กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561

 เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
	 	 ในเดือนธันวาคม	บริษัทได้เข้าทำาสัญญากับบริษัท	ขนม
	 แฟคตอร่ี	(1999)	จำากดั	ในรปูแบบการใหเ้งินกูซ้ึง่สามารถ
	 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทขนมได้	เป็นจำานวนเงิน	
	 120	ล้านบาท	ซ่ึงจะทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวดๆ	ให้แล้วเสร็จ
	 ภายในปี	2562	โดยบริษัทสามารถเลือกแปลงสภาพ
	 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทขนมภายในวันที่	16	ธันวาคม	
	 2562	 ได้	 ในกรณีที่บริษัทเลือกแปลงสภาพเงินกู้
	 เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จะทำาให้บริษัทถือหุ้นประมาณ
	 ร้อยละ	26	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทขนม

 
ปี พ.ศ. 2562
 เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
  สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เข้าทำาสัญญากับบริษัท	ขนม	
	 แฟคตอร่ี	(1999)	จำากัด	ในเดือนธันวาคม	ปี	2561	ในรูปแบบ
	 การให้เงินกู้ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
	 บริษัทขนมได้	เป็นจำานวนเงิน	120	ล้านบาทน้ัน	ณ	ส้ินปี	
	 2562	บริษัทขนมได้ทยอยเบิกเงินกู้ไปแล้วรวมเป็นเงิน
	 ทั้งสิ้น	60	ล้านบาท

	 	 นอกจากน้ี	บริษัทได้ขยายกำาหนดเวลาการแปลงสภาพ
	 เงินกูเ้ปน็หุน้สามญัในสญัญาดงักลา่ว	โดยบรษิทัสามารถ
	 เลอืกแปลงสภาพเปน็หุน้สามญัของบรษิทัขนมไดภ้ายใน
	 วันที่	30	มิถุนายน	2563

	 (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.

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.



42   Annual Report 2019

บร
ิษัท

ย่อ
ยแ

ละ
บร

ิษัท
ร่ว
ม

Su
bs

id
ia

rie
s 
an

d 
As

so
ci
at

ed
 C

om
pa

ni
es

ช
ื่อ
บ
ริ
ษ
ัท

C
o
m

p
a
n
y

1.
	บ

ริษ
ัทห

ลัก
ทร

ัพ
ย์	
ฟ
ินัน

ซ่า
	จ
ำาก

ัด
	

ชั้น
	2
0	
อา

คา
รท

ิสโ
ก้ท

าว
เว
อร

์	
	

48
/4
5	
ถน

นส
าท

รเ
หน

ือ	
แข

วง
สีล

ม
	

เข
ตบ

าง
รัก

	ก
รุง
เท
พ
มห

าน
คร

	1
05

00
	

โท
ร.
	0
	2
69

7	
38

00
	

โท
รส

าร
	0
	2
63

8	
03

01

2.
	บ

ริษ
ัท	
ฟ
ินัน

ซ่า
	แ
คป

ปิต
อล

	จ
ำาก

ัด
	

ชั้น
	1
6	
อา

คา
รท

ิสโ
ก้ท

าว
เว
อร

์
	

48
/3
2	
ถน

นส
าท

รเ
หน

ือ	
แข

วง
สีล

ม
	

เข
ตบ

าง
รัก

	ก
รุง
เท
พ
มห

าน
คร

	1
05

00
	

โท
ร.
	0
	2
69

7	
37

00
	

โท
รส

าร
	0
	2
69

7	
38

49

3.
	บ

ริษ
ัท	
ฟ
ินัน

ซ่า
	ฟ

ันด
์	แ
มเ
นจ

เม
้นท

์	จ
ำาก

ัด
	

P.
O
.	B

ox
	3
09

,	U
gl
an
d	
Ho

us
e	

	
So

ut
h	
Ch

ur
ch
	S
tre

et
,	G

eo
rg
e	
To

w
n

	
G
ra
nd

	C
ay
m
an
,	C

ay
m
an
	Is
lan

ds

4.
	บ

รษิ
ทัห

ลกั
ทร

พั
ย์	
ฟิน

นัเ
ซยี

	ไ
ซร
สั	
จำา
กดั

	(ม
หา

ชน
)

	
ชั้น

	1
8	
อา

คา
ร	
ดิ	
ออ

ฟ
ฟิศ

เศ
ส	
แอ

ทเ
ซน็

ทร
ลัเ
วลิ

ด์	
	

99
9/
9	
ถน

นพ
ระ
รา
ม	
1	
แข

วง
ปท

ุมว
ัน

	
เข
ตป

ทุม
วัน

	ก
รุง
เท
พ
มห

าน
คร

	1
03

30
	

โท
ร.
	0
	2
65

8	
90

00
	

โท
รส

าร
	0
	2
65

8	
95

01

ป
ร
ะเ
ภ
ท
ธ
ุร
ก
ิจ

T
y
p
e
 
o
f 
B
u
s
in

e
s
s

ป
ร
ะเ
ภ
ท
ห
ุ้น

T
y
p
e
 
o
f

S
h
a
re

จ
�ำน
ว
น
ห
ุ้น
ท
ี่อ
อ
ก
จ
�ำห
น
่ำย

N
o
. 
o
f 
S
h
a
re

s

Is
s
u
e
d

ส
ัด
ส
่ว
น
ก
ำร
ถ
ือ
ห
ุ้น

(ร
้อ
ย
ล
ะ)

%
 
o
f 
S
h
a
re

h
o
ld

in
g

วา
ณ
ิชธ

นก
ิจ/
หล

ักท
รัพ

ย์
In
ve
st
m
en
t	b

an
kin

g/
Se

cu
rit
ies

บร
ิหา

รล
ูกห

นี้
Lo

an
	m

an
ag

em
en
t

หล
ักท

รัพ
ย์

Se
cu
rit
ies

ลง
ทุน

In
ve
st
m
en
t

สา
มัญ

O
rd
in
ar
y

70
,0
00

,0
00

10
0

10
,2
20

,0
00

10
0

20
,0
00

10
0

14
4,
07

3
10

0

58
1,
40

3,
02

5
29

.2
9

สา
มัญ

O
rd
in
ar
y

สา
มัญ

O
rd
in
ar
y

สา
มัญ

O
rd
in
ar
y

บุร
ิมส

ิทธ
ิ์

Pr
ef
er
re
d

1.
	F
in
an
sa
	S
ec
ur
itie

s	
Lt
d.

	
20

th
	F
lo
or
,	T

IS
CO

	T
ow

er
	

	
48

/4
5	
No

rth
	S
at
ho

rn
	R
oa

d,
	S
ilo
m

	
Ba

ng
ra
k,
	B
an
gk
ok
	1
05

00
	

Te
l.	
+6

6	
26

97
	3
80

0
	

Fa
x	
+6

6	
26

38
	0
30

1

2.
	F
in
an
sa
	C
ap

ita
l	L

td
.

	
16

th
	F
lo
or
,	T

IS
CO

	T
ow

er
	

	
48

/3
2	
No

rth
	S
at
ho

rn
	R
oa

d,
	S
ilo
m

	
Ba

ng
ra
k,
	B
an
gk
ok
	1
05

00
	

Te
l.	
+6

6	
26

97
	3
70

0
	

Fa
x	
+6

6	
26

97
	3
84

9

3.
	F
in
an
sa
	F
un
d	
M
an
ag

em
en
t	L

td
.	

	
P.
O
.	B

ox
	3
09

,	U
gl
an
d	
Ho

us
e	

	
So

ut
h	
Ch

ur
ch
	S
tre

et
,	G

eo
rg
e	
To

w
n

	
G
ra
nd

	C
ay
m
an
,	C

ay
m
an
	Is
lan

ds

4.
	F
in
an
sia

	S
yr
us
	S
ec
ur
itie

s	
Pl
c.

	
99

9/
9	
Th

e	
O
ffic

es
	a
t	C

en
tra

lw
or
ld

	
18

th
	F
loo

r	R
am

a	
1	
Ro

ad
,	P

at
hu
m
w
an

	
Pa

th
um

w
an
,	B

an
gk
ok
	1
03

30
	

Te
l.	
+6

6	
26

58
	9
00

0
	

Fa
x	
+6

6	
26

58
	9
50

1



Finansa Public Company Limited   43

บร
ิษัท

ย่อ
ยแ

ละ
บร

ิษัท
ร่ว
ม

Su
bs

id
ia

rie
s 
an

d 
As

so
ci
at

ed
 C

om
pa

ni
es

ช
ื่อ
บ
ริ
ษ
ัท

C
o
m

p
a
n
y

5.
	บ

ริษ
ัทห

ลัก
ทร

ัพ
ย์	
ที่ป

รึก
ษา

กา
รล

งท
ุน

	
เอ
ฟ
เอ
สเ
อส

	อ
ินเ
ตอ

ร์เ
นช

ั่นแ
นล

	จ
�าก

ัด	
	

ห้อ
งเ
ลข

ที่	
12

10
	ช
ัน้	
12

	อ
าค

าร
อับ

ดลุ
รา
ฮมิ

เพ
ลส

	
เล
ขท

ี	่9
90

	ถ
นน

พ
ระ
รา
ม	
4	
แข

วง
สลี

ม	
เข
ตบ

าง
รัก

	
กร

ุงเ
ทพ

มห
าน

คร
	1
05

00
	

โท
ร.
	0
	2
61

1	
35

00
	

โท
รส

าร
	0
	2
61

1	
35

51

6.
	บ

ริษ
ัท	
มั่น

คง
เค
หะ

กา
ร	
จ�า

กัด
	(ม

หา
ชน

)
	

เล
ขท

ี่	3
45

	อ
าค

าร
	3
45

	ส
ุรว
งศ

์	ช
ั้นท

ี่	6
-8

	
ถน

นส
ุรว
งศ

์	แ
ขว

งส
ุริย

วง
ศ์	
เข
ตบ

าง
รัก

	
กร

ุงเ
ทพ

มห
าน

คร
	1
05

00
	

โท
ร.
	0
	2
23

4	
88

88
	

โท
รส

าร
	0
	2
23

4	
88

80

ป
ร
ะเ
ภ
ท
ธ
ุร
ก
ิจ

T
y
p
e
 
o
f 
B
u
s
in

e
s
s

ป
ร
ะเ
ภ
ท
ห
ุ้น

T
y
p
e
 
o
f

S
h
a
re

จ
�ำน
ว
น
ห
ุ้น
ท
ี่อ
อ
ก
จ
�ำห
น
่ำย

N
o
. 
o
f 
S
h
a
re

s

Is
s
u
e
d

ส
ัด
ส
่ว
น
ก
ำร
ถ
ือ
ห
ุ้น

(ร
้อ
ย
ล
ะ)

%
 
o
f 
S
h
a
re

h
o
ld

in
g

ที่ป
รึก

ษา
กา

รล
งท

ุน
In

ve
st

m
en

t a
dv

iso
ry

พ
ัฒ
นา

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย์

เพ
ื่อก

าร
ค้า

Re
al 

es
ta

te
 d

ev
elo

pe
r

80
,0
00

1,
09

1,
20

5,
06

6

3.
75

(ถ
ือห

ุ้นผ
่าน

	F
SS

	อ
ีก	
28

.1
9/

ad
di
tio
na
l	2

8.
19

%
	h
ol
d

th
ro
ug

h	
FS

S)

18
.8
0

สา
มัญ

O
rd

in
ar

y

สา
มัญ

O
rd

in
ar

y

5.
	F
SS

	In
te
rn
at
io
na
l	I
nv
es
m
en
t	A

dv
iso

ry
		

	
Se

cu
rit
ies

	C
o.
,	L

td
.

	
Ro

om
	1
21

0,
	1
2t
h 	
Fl
oo

r,	
Ab

du
lra
hi
m
		

	
Pl
ac
e,
	9
90

	R
am

a	
4	
	R
oa

d,
	S
ilo
m

	
Ba

ng
ra
k,
	B
an
gk
ok
	1
05

00
	

Te
l.	
+6

6	
26

11
	3
50

0
	

Fa
x	
+6

6	
26

11
	3
55

1

6.
	M

.K
.	R

ea
l	E

st
at
e	
De

ve
lo
pm

en
t	P

lc.
	

6t
h -
8t
h 	
Fl
oo

r,	
34

5	
Su

ra
w
on

g	
Bu

ild
in
g

	
No

.	3
45
,	S

ur
aw

on
g	
Ro

ad
,	S

ur
iya

wo
ng

	
Ba

ng
ra
k	
Ba

ng
ko
k	
10

50
0

	
Te

l.	
+6

6	
22

34
	8
88

8
	

Fa
x	
+6

6	
22

34
	8
88

0



44   Annual Report 2019

ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
Operating Performance and Financial Position Analysis

ภาพรวมของการด�าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงทีมี่
นัยส�าคัญ

	 ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส�าคัญได้กล่าวไว้ในส่วนสรุปผลการด�าเนินงานในปี	2562	
และแนวโน้มปี	2563

ผลการด�าเนินงาน

	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัท	และบริษัทย่อย
มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิจ�านวน	82.6	ล้านบาท							
หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น	0.24	บาท	เมื่อเทียบกับผลการ
ด�าเนนิงานก�าไรสทุธิ	64.1	ลา้นบาทหรอืก�าไรตอ่หุ้น	0.25	บาท	
ในงวดปีก่อน	คิดเป็นผลก�าไรลดลง	146.7	ล้านบาท	หรือ					
ลดลงร้อยละ	229	

	 รายการหลักที่ท�าให้มีผลการด�าเนินงานขาดทุนคือ					
รายได้รวมท่ีลดลงจาก	521.8	ล้านบาทในงวดปีก่อน	เป็น	305.4	
ล้านบาทในงวดปีนี้	ลดลงจ�านวน	216.4	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	41	รายได้ส�าคัญประกอบด้วย	1)	รายได้จากธุรกิจการ
ลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการจ�านวน	38.9	ล้านบาท	
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จากงวดปีก่อน	2)	รายได้จาก
ธรุกิจหลกัทรัพยจ์�านวน	63.7	ลา้นบาท	ลดลง	235.9	ลา้นบาท	
หรือลดลงร้อยละ	79	จากการชะลอตัวของงานที่ปรึกษา
ทางการเงินและในงวดปีก่อนมีรายได้จากผลส�าเร็จของงาน			
ทีป่รกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจ�าหนา่ยหลกัทรพัยแ์ละ
รบัประกนัการจ�าหนา่ยหลกัทรพัยร์ายการใหญ	่และ	3)	รายได้
จากธรุกจิใหเ้ชา่คลงัสนิคา้และโรงงานจ�านวน	176.4	ลา้นบาท	
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ	2	จากปีก่อน	นอกจากนี้	รายได้อื่น
มีจ�านวน	26.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.3	ล้านบาท	จากผลก�าไร
ทียั่งไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ที่เป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ	

	 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ�านวนรวม	390.3	ล้านบาท	
ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	74.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	16	
โดยต้นทุนและคา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากประกอบดว้ย	
1)	 ต้นทุนทางการเงินจ�านวน	 64.3	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น															
10.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20	จากการเพิ่มขึ้น									
ของหุ้นกู้ระยะยาว	2)	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน					
ที่ปรึกษาและการจัดการจ�านวน	42	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	9	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	27	จากผลกระทบของผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่	3)	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ธุรกิจหลักทรัพย์จ�านวน	83.1	ล้านบาท	ลดลง	52.6	ล้านบาท	
หรือลดลงร้อยละ	39	ตามการลดลงของรายได้	และ	4)											
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ�านวน	36.2	ล้านบาท				
ลดลง	43.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	55	ตามผลการ			
ด�าเนินงานของธรุกจิหลกัทรพัย์	สว่นตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ	
มีจ�านวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย		

Overview of business operations and major 
changes

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

Operating Performance

	 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
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน	7.1	ล้านบาท	ลดลง	34.8	
ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	126	จากปีก่อน	ตามผลการ		
ดำาเนนิงานของบรษิทัรว่ม	สว่นรายไดภ้าษเีงนิไดม้จีำานวน	9.4	
ล้านบาท	 เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 20.5										
ลา้นบาทในงวดปีก่อนจากผลประกอบการขาดทุนของบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	

	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตาม
ประเภทธุรกิจหลัก	สามารถสรุปได้ดังนี้	

 1.	 ธรุกจิการลงทนุ	ทีป่รกึษาและการจดัการ	ฟนินัซา่
มีรายได้จากธุรกิจนี้จำานวน	38.9	ล้านบาท	ใกล้เคียงกับงวด		
ปกีอ่น	คดิเปน็รอ้ยละ	13	ของรายไดร้วมของกลุม่	ในสว่นของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำานวน	42	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	9	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	27	จากปีก่อน	จากผลกระทบของ												
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่	ทำาให้บริษัท
และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขั้นต้นจากการดำาเนินธุรกิจ									
การลงทุน	ที่ปรึกษา	และการจัดการจำานวน	3.1	ล้านบาท			
เมื่อเทียบกับผลกำาไรขั้นต้นจำานวน	5.2	ล้านบาทในปี	2561	

 2.	 ธุรกิจหลักทรัพย์	รายได้จากธุรกิจนี้มาจากการให้
บริการดา้นวาณชิธนกจิและดา้นการจัดการทรัพย์สินเพือ่ความ
มั่งคั่ง	โดยรายได้ของธุรกิจด้านน้ีมีจำานวน	63.7	ล้านบาท					
คิดเป็นร้อยละ	21	ของรายได้รวมของกลุ่ม	ลดลง	235.9						
ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	79	จากปีก่อน	จากการชะลอตัวของ
งานท่ีปรึกษาทางการเงินและในงวดปีก่อนมีรายได้จากผลสำาเร็จ		
ของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำาหน่าย						
หลกัทรัพยแ์ละรบัประกนัการจำาหนา่ยหลักทรพัยร์ายการใหญ	่
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำานวน	83.1	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปีก่อนหน้าจำานวน	52.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	39						
ตามการลดลงของรายได้	ทำาให้มีผลขาดทุนข้ันต้นจากการดำาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์จำานวน	19.4	ล้านบาท	เทียบกับในปี	2561	
ที่มีกำาไรขั้นต้น	163.9	ล้านบาท

 3.	 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน	บริษัทให้บริการให้เช่า
คลังสินค้า/โรงงานโดยตรงต้ังแต่ช่วงปลายปี	2557	และ				
ลงทุนเพิ่มในปี	2558	โดยในปี	2562	มีรายได้จากธุรกิจนี้
จำานวน	176.4	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	58	ของรายได้รวม
ของกลุม่	ลดลง	3.4	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	2		ดา้นตน้ทนุ
และค่าใช้จ่ายมีจำานวน	95.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2.7	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3	ทำาให้มีผลกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน	จำานวน	81.2	ล้านบาท							
เทียบกับในปี	2561	ที่มีกำาไรขั้นต้น	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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รายได้	/	Revenues	 38.9	 63.7	 176.4	 279.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	/	Costs	and	expenses	 (42.0)	 (83.1)	 (95.2)	 (220.3)

	 กำาไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น	/	Gross	Profit	(loss)	 (3.1)	 (19.4)	 81.2	 58.7

รายได้อื่น	/	Other	revenues	 	 	 	 26.4

ต้นทุนทางการเงิน	/	Finance	costs	 	 	 	 (64.3)

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 (42.7)Service and adminstrative expenses

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	/	Loss	on	impairment	of	investment	 	 	 						 (26.8)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 	 	 	 (36.2)Directors and management remuneration

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	 	 	 	 (7.1)Share of loss from associates    

	 ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	/	Loss	before	income	tax	 	 	 	 (92.0)

ภาษีเงินได้	/	Income	tax	 	 	 	 9.4

	 ขาดทุนสุทธิ	/	Net	loss		 	 	 	 (82.6)

(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

รวม

Total

	 ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
มีจำานวน	7.1	ล้านบาท	เทียบกับปี	2561	ที่มีส่วนแบ่งกำาไร
จากเงินลงทนุในบริษทัรว่มจำานวน	27.7	ลา้นบาท	เปลีย่นแปลง
ลดลง	34.8	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	126	โดยเปน็สว่นแบง่
ขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	
ทีป่ระกอบธรุกจินายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัในกลุม่
จำานวน	40.5	ล้านบาท	และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	มั่นคง
เคหะการ	จำากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำานวน	33.4	ล้านบาท

	 ท้ังนี้	รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำาเนินงานของ
บรษิทัยอ่ย	บรษิทัร่วม	และสว่นธรุกจิทีส่ำาคญัสามารถดไูดจ้าก
ส่วนสรุปผลการดำาเนินงานในปี	2562	และแนวโน้มปี	2563

ความสามารถในการท�าก�าไร

	 ในปี	2562	กลุ่มฟินันซ่ามียอดขาดทุนสุทธิ	82.6	ล้านบาท	
คำานวณเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจำานวน	0.24	บาท	
เทียบกับกำาไรสุทธิ	64.1	ล้านบาท	หรือกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
0.25	บาท	ในปี	2561	อัตราส่วนในการทำากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ	-27	เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ	12.3	ในปี	2561		
ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้รวม	ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่าย									
โดยรวมมีจำานวนลดลงเช่นกัน	แต่ลดลงในอัตราที่ต่ำากว่าการ
ลดลงของรายได้รวม	นอกจากน้ี	ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริษัทร่วมอันเนื่องมาจากผลการดำาเนินงานขาดทุนของ	

	 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	
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 สินทรัพย์	/	Tatal	Assets	 4,096.7	 4,359.8	 (263.1)	 (6)

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	 Total	Liabilities	and	Shareholders’	Equity

	 -	หนี้สิน	/	Total	Liabilities	 1,421.3	 1,537.3	 (116.0)	 (8)

	 -	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	/	Total	Shareholders’	Equity	 2,675.4	 2,822.5	 (147.1)	 (5)

(ล้านบาท / THB million)

31 ธ.ค. 2562

31 Dec 2019

31 ธ.ค. 2561

31 Dec 2018

การเปลี่ยนแปลง / Change

จ�านวน / Amount ร้อยละ / %

ฐานะการเงิน / Financial Position

บล.ฟนินัเซยี	ไซรสั	อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่เท่ากบั
ร้อยละ	-2.0	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ	-3.0	เทียบกับปี	2561	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	1.6	
และร้อยละ	2.5	ตามลำาดับ

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	4,096.7	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2561	
จำานวน	263.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	6	องค์ประกอบของ
สนิทรพัยแ์บง่เปน็สนิทรพัยห์มนุเวยีนจำานวน	952.4	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน	3,144.3	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	23	และร้อยละ	77	ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ	
รายการสินทรัพย์ที่สำาคัญและ/หรือมีการเปล่ียนแปลง							
อย่างมีนัยสำาคัญมีดังนี้

	 -	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน	66.1
	 	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง
	 	 จากส้ินปี	2561	จำานวน	1.6	ล้านบาท	หรือลดลง
	 	 ร้อยละ	2

	 -	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรวมทั้ง ส้ิน	 222.1
	 	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง
	 	 จากสิ้นปี	2561	จำานวน	244.5	ล้านบาท	หรือลดลง
	 	 ร้อยละ	52	เกือบทั้งหมดเป็นการไถ่ถอนเงินลงทุน
	 	 ในหนว่ยลงทุนของกองทนุตลาดเงนิในประเทศ	ซึง่มี
	 	 สภาพคล่องสูงและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำา	เพื่อ
	 	 นำาเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมท่ีสามารถ
	 	 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	และใช้เป็นเงินทุน	หมุนเวียน
	 	 ของบริษัทและบริษัทย่อย

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.

	 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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	 เงินลงทุนชั่วคราว	/	Temporary	investments

	 	 หลักทรัพย์เพื่อค้า	/	Trading	securities	 172.9	 404.7	 (231.8)	 (57)

 เงินลงทุนระยะยาว	/	Long-term	investments

	 	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	/	Available-for-sale	securities	 20.6	 33.3	 (12.7)	 (38)

	 	 เงินลงทุนทั่วไป	/	General	investments	 28.6	 28.6	 -	 -

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	/	Total	investments,	net	 222.1	 466.6	 (244.5)	 (52)	 	

(ล้านบาท / THB million)
31 ธ.ค. 2562

31 Dec 2019

31 ธ.ค. 2561

31 Dec 2018

การเปลี่ยนแปลง / Change

จ�านวน / Amount ร้อยละ / %

	 -	 ลกูหนีแ้ละเงินให้กูย้มืแกบ่คุคลหรอืกจิการอืน่	จำานวน	
	 	 644.5	ลา้นบาท	คดิเป็นร้อยละ	16	ของสนิทรพัยร์วม	
	 	 เพ่ิมข้ึน	69.1	ล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	12	จากการ
	 	 ที่บริษัทนำาเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืม
	 	 ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และการให้	
	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอ่ืน	สำาหรับรายละเอียด
	 	 ของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน	
	 	 พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องสามารถ
	 	 ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.4,	3.19,	
	 	 6	และ	7	

	 -	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	มีจำานวน	1,658.7	ล้านบาท	
	 	 คิดเป็นร้อยละ	40	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง	25.6		
	 	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2	จากการรับรู้ส่วนแบ่ง
	 	 กำาไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	สามารถ
	 	 ดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 	 ข้อ	3.5	และ	11

	 -	 ค่าความนิยม	มีจำานวน	156.9	ล้านบาท	คิดเป็น			
	 	 ร้อยละ	4	ของสินทรัพย์รวม	ไม่เปลี่ยนแปลงจาก					
	 	 ปีก่อน	บริษัทและบริษัทย่อยมีการทดสอบการ					
	 	 ด้อยค่าเป็นประจำาทุกปี	รายละเอียดค่าความนิยม
	 	 และการประเมินการด้อยค่าสามารถดูได้จากหมายเหตุ
	 	 ประกอบงบการเงินข้อ	3.9,	3.19	และ	14

	 -	 สิทธิการเช่า	มีจำานวน	1,144.9	ล้านบาท	คิดเป็น	
	 	 ร้อยละ	28	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง	57.2	ล้านบาท	
	 	 หรือลดลงร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2561	จาก		
	 	 คา่ตดัจำาหนา่ยตามอายขุองสทิธกิารเชา่	รายละเอยีด
	 	 สิทธิการเช่า	สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบ				
	 	 งบการเงินข้อ	3.8	และ	15	

	 ในระหว่างปี	บริษัทย่อยได้ขายดิจิทัลโทเคนออกไป						
ทั้งจำานวน	โดยได้รับชำาระเงินเรียบร้อยแล้ว	สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.6	และ	8

	 -	 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.
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สภาพคล่อง

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทและ		
บริษัทย่อย	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2562	มีจำานวน	66.1										
ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2561	จำานวน	1.6	ล้านบาท	หรือ		
ลดลงร้อยละ	2	โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรม
ต่างๆ	ดังนี้	

	 -	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	72.2	ล้านบาท	
	 	 โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานหลังรายการ
	 	 ปรับปรุงมีจำานวน	74.2	ล้านบาท	และมีการเปล่ียนแปลง
	 	 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานที่สำาคัญคือ
  เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	232.8	ล้านบาท	ลูกหนี้และ
	 	 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น	67.7			
	 	 ล้านบาท	หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	98.6	ล้านบาท	
	 	 มีการจ่ายชำาระดอกเบ้ีย	64	ล้านบาท	มีเงินสดรับ	
	 	 จากภาษีเงินได้ขอคืน	9.7	ล้านบาท	และมีการ
	 	 จ่ายภาษีเงินได้	9.6	ล้านบาท	

	 -	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	26.7	ล้านบาท	
	 	 โดยเป็นรายการที่สำาคัญดังนี้	เงินสดรับจากการขาย
	 	 ดิจิทัลโทเคน	33.2	ล้านบาท	เงินคืนทุนจากการ
	 	 ลงทุน	10	ล้านบาท	เงินสดรับเงินปันผล	12.5	ล้านบาท	
	 	 เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิลงทนุระยะยาวอืน่	11.4	ลา้นบาท	
	 	 และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์
	 	 ไม่มีตัวตน	17.4	ล้านบาท	

	 -	 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ	72.6	ลา้นบาท	
	 	 โดยเป็นรายการท่ีสำาคัญดังน้ี	 เงินสดจ่ายสำาหรับ				
	 	 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะสั้น	120	ล้านบาท		เงินปันผล
	 	 จ่าย	51.9	ล้านบาท	และเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	
	 	 100	ล้านบาท	

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวยีน)	ของกลุม่ฟนินัซา่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	เทา่กบั	
3.43	เท่า	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2561	ซึ่งเท่ากับ	4.14	เท่า	แสดง
ใหเ้หน็วา่สภาพคลอ่งระยะสัน้ของบรษิทัปรบัตัวลดลงเลก็นอ้ย	
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนมีจำานวนลดลงจากการลดลงของเงิน
ลงทุนช่ัวคราว	ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนมีจำานวนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
จากหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มฟินันซ่ามีอัตราส่วน
ความสามารถชำาระดอกเบี้ย	เท่ากับ	2.28	เท่า	และอัตราส่วน
ความสามารถชำาระภาระผูกพัน	(Cash	Basis)	เท่ากับ	0.36	เท่า	
เทียบกับสิ้นปี	2561	ซ่ึงเท่ากับ	-3.71	เท่า	และ	-0.54	เท่า		
ตามลำาดับ	ท้ังสองอัตราส่วนปรับตัวดีข้ึนมากจากการท่ีบริษัทและ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	

Liquidity

	 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,	re-
spectively,	in	2018.	Both	ratios	were	positive	compared	
to	negative	ratios	 in	2018,	reflecting	positive	net	cash	
provided	by	operating	activities.



50   Annual Report 2019

	 กลุ่มบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของ		
ทั้งกลุ่มบริษัท	มีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	
และมีการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร							
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	มีการคำานวณ	Liquidity	Gap	เพื่อ
วัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท	รวมถึง
มีวงเงินสินเชื่อที่สำารองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอ้ืออำานวย	
ให้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้	และจัดให้มีการดำารงสินทรัพย์
สภาพคล่องอย่างเพียงพอ	นอกจากน้ี	ยังมีการออกตราสารหน้ี
ระยะยาวในสภาวะทีต่ลาดเอือ้อำานวยเพือ่ชว่ยใหส้ภาพคลอ่ง
ของบริษัทปรับตัวดีข้ึน	อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบ
ควบคุมให้มีการออกตราสารหนี้อย่างรัดกุมและติดตามการ
บริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง	โดยต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท	ต้องดำารงสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ณ	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2562	บล.	ฟินันซ่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี	
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินท่ัวไป
เท่ากับร้อยละ	320.28	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดโดย	ก.ล.ต.	(ไม่
ต่ำากว่าร้อยละ	7	ของหนี้สินทั่วไป)

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

 หนี้สิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน
รวมท้ังส้ิน	1,421.3	ล้านบาท	เปล่ียนแปลงลดลงจากส้ินปี	2561	
จำานวน	116	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	8	โดยหน้ีสินร้อยละ	20	
เป็นหนี้สินหมุนเวียน	รายการหนี้สินที่สำาคัญและ/หรือ												
มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำาคญัจาก	ณ	สิน้ปี	2561		มดีงันี้

	 -	 หุน้กูร้ะยะสัน้ลดลงจากสิน้ป	ี2561	ทัง้จำานวนคอื	100	
	 	 ล้านบาท	

	 -	 หุ้นกู้ระยะยาวมีจำานวน	1,270	ล้านบาท	คิดเป็น			
	 	 ร้อยละ	89	ของหน้ีสินรวม	เพ่ิมข้ึน	100	ล้านบาท	
	 	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9	จากการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่
	 	 โดยส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระใน	1	ปี	
	 	 มีจำานวน	230	ล้านบาท

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำานวน	46.5	ล้านบาท	คิดเป็น
	 	 ร้อยละ	3	ของหนี้สินรวม	ลดลง	98.5	ล้านบาท	หรือ
	 	 ลดลงรอ้ยละ	68	มาจากสาเหตหุลกัคอืการลดลงของ
	 	 ยอดโบนัสค้างจ่ายจากจำานวน	92.6	ล้านบาทในปีก่อน
	 	 เป็น	15.6	ล้านบาท	ในปีน้ี	ตามผลการดำาเนินงานของ
	 	 บริษัทย่อย

	 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.
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	 สำาหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีกำาหนดจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ
กำาหนดไถ่ถอน	ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวกำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ	
3	เดอืน	โดยบริษทัสามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขดังกลา่วได้อยา่ง
ครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด		รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะสั้น	
และหุน้กูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นสว่นโครงสรา้งการถอืหุน้และการ
จัดการ

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ			
การเงินรวมเท่ากับ	2,675.4	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2561	
จำานวน	147.1	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	5	การเปลีย่นแปลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิในงวด	82.6	ล้านบาท	และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ	0.15	บาท	คิดเป็น	51.9	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ	
7.74	บาทต่อหุ้น	เทียบกับ	8.16	บาทต่อหุ้น	ณ	สิ้นปี	2561	

	 ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัท	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2562	มีจำานวน	1,729.3	ล้านบาท	และมีทุนสำารอง
ตามกฎหมายจำานวน	49	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.8	ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท	

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำาหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัและบริษทัยอ่ยไม่มภีาระผกูพนั
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	โครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำานวน	1,421.3	ล้านบาท	และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	2,675.4	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.53	เท่า	เทียบกับ	0.54	เท่า	ณ	สิ้นปี	
2561	โครงสร้างเงินทุนนับว่ามีความเหมาะสม	อัตราส่วน				
หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำา	แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของบริษัท
มาจากการกูย้มืเงนิในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่ทนุของบรษิทั	สะทอ้น
ความเสี่ยงในการไม่สามารถชำาระหนี้ต่ำา	โดยแหล่งเงินทุน						
ทีส่ำาคัญในปีน้ีมาจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว	สำาหรับแหล่งใช้ไป
ของเงินทุนท่ีสำาคัญ	ได้แก่	การจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะส้ันท่ีครบกำาหนด	
การลงทนุเพิม่ในรปูแบบการใหกู้ย้มืเงินทีส่ามารถแปลงสภาพ
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�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรบัปรงุใหม่มาถือปฏบิติั

	 สำาหรับการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาบังคับใช้ปฏิบัติและผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถดูได้จากหมายเหตุ 				
ประกอบงบการเงินข้อ	2.3	และ	2.4

อนัดบัความน่าเชือ่ถือ

	 เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2562	สถาบันจัดอันดับความ				
น่าเชื่อถือฟิทช์	 เรทต้ิงส์	 (ประเทศไทย)	 (Fitch	Ratings								
(Thailand)	Limited)	ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ	
(National	rating)	ระยะยาวของบรษิทั	ฟนินัซา่	จำากดั	(มหาชน)	
ที่ระดับ	‘BBB-(tha)’	แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ	และ
คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่	 ‘F3(tha)’	 ข้อมูล		
เพิ่มเติมหาได้จาก	www.fitchratings.com

ปัจจยัและอทิธิพลหลักทีอ่าจมีผลต่อผลการด�าเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

	 ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลตอ่การดำาเนนิงานหรอื
ฐานะทางการเงินในอนาคตได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง

Adoption of New and Revised Thai Reporting 
Standards

 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	State-
ments	no.	2.3	and	2.4.

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.
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	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2562	จากงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2562	สามารถสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 รายการคงค้างระหว่างกัน
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30.2

	 2.	 รายการเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11.2	และ	12

	 3.	 รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11

	 4.	 รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30.1	และ	30.4

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

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในปี 2562

	 รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกัน
ที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจโดยทั่วไป

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ
ระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำาเป็นและ
มีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท	โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้	

	 1.	 รายการท่ีเกดิขึน้ระหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั
	 	 ถอืหุ้นตัง้แต	่99%	ขึน้ไป	(wholly	owned)	เปน็รายการ
	 	 และเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป	และ

	 2.	 รายการท่ีเกดิขึน้ระหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั
	 	 ถือหุ้นน้อยกว่า	99%	และรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
	 	 บริษทักบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เปน็รายการทีเ่กดิขึน้ตาม
	 	 ปกติธุรกิจท่ัวไป	และเป็นราคาท่ียุติธรรม	สมเหตุสมผล
	 	 ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions

	 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

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

Related Transaction Policy for 2019

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

Necessity and reasonability of the related 
transactions

	 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	Com-
pany	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�ารายการระหว่างกัน

	 การอนมุตักิารทำารายการระหวา่งกนั	บรษิทัจะปฏบัิตติาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย	์และขอ้บงัคับ	
ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดย
รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มี
ส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน	และในข้อ
บงัคบัของบรษิทัไดม้กีารกำาหนดในเรือ่งของการเขา้ทำารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืการไดม้าจำาหนา่ยไปซึง่สินทรพัยข์องบรษิทั

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตและแนวโน้ม
ของรายการระหว่างกันในอนาคต

	 ในปี	2551	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเก่ียวกับ
การเข้าทำาธรุกรรมทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการค้า
โดยทัว่ไปของบริษทัและบรษิทัยอ่ย	กบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถ			
เข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวได้	หากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับ								
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอำานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	โดยได้
กำาหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท	ซ่ึงลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท	และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าท่ีเป็น					
ผูพ้จิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษัิทในกรณทีีเ่กดิรายการที่
เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	รวมทั้งการสอบทานให้บริษัท
มรีะบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบ
ภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและให้
มกีารสอบทานใหบ้ริษทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

Related Transaction Policy

	 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.

Future Related Transactions

	 In	2008,	the	Board	approved	in	principle	related	
party	transactions	which	are	conducted	in	the	normal	
course	of	business	between	 the	Company	and	 its										
subsidiaries	with	related	parties.	Related	party	transactions	
can	be	carried	out	under	commercial	terms,	agreed	upon	
in	the	ordinary	course	of	business	and	without	interference	
from	any	of	such	 related	parties.	The	 related	party							
transaction	policy	was	signed	by	the	Chairman	of	the	
Board	and	disseminated	 to	all	 related	parties	 for
acknowledgement.

	 It	 is	the	Audit	Committee’s	duty	to	consider	and	
ensure	the	accuracy	and	completeness	of	 information	
disclosure	on	related	transactions	or	transactions	which	
may	cause	conflicts	of	interest.	Additional	responsibilities	
are	to	review	and	ensure	the	Company	adopts	proper	and	
effective	internal	control	and	internal	audit	systems,	and	
complies	with	the	laws	on	securities	exchange,	the	SET’s	
regulations,	or	other	laws	relating	to	its	business.
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	 ผู้ถือหุ้น	 จ�ำนวนหุ้น	 ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
 Name Number of Shares % of Paid-up Capital

1.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
 Mr. Vorasit  Pokachaiyapat 

144,070,161 41.656
	 ม.ล.สุทธิมาน	โภคาชัยพัฒน์
 M.L. Suddhiman  Pokachaiyapat
 Morgan Stanley & Co. International Plc.  

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�า	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
 

10.	 นางธิดารัตน์	อรุณวิไลรัตน์
 Mrs. Thidarat Aroonwilairat 

3,338,100 0.965

11.	 ผู้ถือหุ้นอื่น
 Others  

112,272,989 32.462

  รวม / Total 345,855,440 100.000

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholder Structure and Management

โครงสร้ำงเงินทุนและกำรถือหุ้น

	 บริษัทมีทุนจดทะเบียน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	1,729.28	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	345.86	
ล้านหุ้น	มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	5	บาท	โดยเป็นทนุทีเ่รยีกช�าระแล้ว
ทั้งจ�านวน

	 รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ก�าหนด	ณ	วนัที	่27	มนีาคม	2563	
เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563		มีดังนี้

Capital and shareholder structures

 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:
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รำยงำนกำรถือครองหุ้นสำมัญของกรรมกำรและผู้บริหำร
Shareholding in FNS by directors and management 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

As of 31 December 2019

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

As of 31 December 2018

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย

No. of shares held by

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย

No. of shares held by

กรรมการ/

ผู้บริหาร

Directors/

Management

กรรมการ/

ผู้บริหาร

Directors/

Management

ผู้เกี่ยวข้อง

Related

persons

ผู้เกี่ยวข้อง

Related

persons

รวม

Total

รวม

Total

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด)

Change

Increase

(Decrease)

ชื่อ

Name

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
 Dr. Virabongsa Ramangkura 

- - - - - - -

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
 Mr. Vorasit Pokachaiyapat 133,570,161 10,500,000 144,070,161 133,570,161 10,500,000 144,070,161 -

3. นายยูจีน เอส. เดวิส
 Mr. Eugene S. Davis - 4,660,000 4,660,000 - 4,660,000 4,660,000 -

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 1,150,200 - 1,150,200 1,150,200 - 1,150,200 -

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 300 - 300 300 - 300 -

15. นางสิริพรรณ ลีวานันท์
 Mrs. Siripan Leewanun - - - - - - -
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การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้

	 	 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน	270	วัน	
และหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	
และ/หรือ	ผู้ลงทุนรายใหญ่		โดยมีจำานวนคงค้างรวมไม่เกิน	
2 ,000 ,000	 หน่วย	 คิด เป็นมูลค่ าคงค้ างรวมไม่ เกิน	
2,000,000,000	บาท	 (สองพันล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้					
หน่วยละ	1,000	บาท	ราคาที่เสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท	
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด	ณ	ช่วงเวลา								
ที่เสนอขาย

	 ในเดือนกรกฎาคม	2562	บริษัท	ฟิทช์	เรทต้ิงส์	(ประเทศไทย)	
จำากดั	ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดติภายในประเทศระยะยาวของ
บริษัทที่ระดับ	BBB-(tha)	แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ	
และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่	F3(tha)

 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทไม่มียอดคงค้างของ
หุ้นกู้ระยะสั้น 

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

	 รุ่น	 มูลค่าหน้าตั๋วรวม	(บาท)	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน

	 Tranche	 Face	Value	(Baht)	 Maturity	Date

 FNS202A	 100,000,000	 23	กุมภาพันธ์	2563
	 	 	 23	February	2020

 FNS20NA	 130,000,000	 19	พฤศจิกายน	2563
	 	 	 19	November	2020

 FNS214A	 200,000,000	 26	เมษายน	2564
	 	 	 26	April	2021

 FNS21NA	 200,000,000	 4	พฤศจิกายน	2564
	 	 	 4	November	2021

	 FNS22OA	 100,000,000	 12	ตุลาคม	2565
	 	 	 12	October	2022

	 FNS221A	 140,000,000	 26	มกราคม	2565
	 	 	 26	January	2022

 FNS231A	 300,000,000	 12	มกราคม	2566
	 	 	 12	January	2023

 FNS220B	 100,000,000	 12	ตุลาคม	2565
	 	 	 12	October	2022

	 รวม	/	Total	 1,270,000,000

Debt securities issuance

	 The	Company	has	issued	short-term	with	maturities	
of	 less	than	270	days	and	 long-term	unsecured	and				
unsubordinated	debenture	entered	 in	name	without								
debenture	representative	to	institutional	investors	and/or	
high	net	worth	investors	with	total	outstanding	balance	of	
not	more	than	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.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการ

Nomination, Compensation
and Corporate Governance

Committee
คณะกรรมการบริหาร
Executive Directors

กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

Managing Director
Mr. Vorasit Pokachaiyapat

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

นางสาวรัชนี	มหัตเดชกุล

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายการลงทุน

Ms.	Rachanee	Mahatdetkul

SVP,	Direct	Investment

นางสาววิภา	นิลโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

Ms.	Wipa	Nilsophon

Assistant	Managing	Director

Compliance	Department

โครงสร้างการจัดการ / Management Structure

นายเจมส์	มาร์แชล

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

Mr.	James	Marshall

Head	of	Research	and

Business	Development

นายชาญกิจ	อัศวโรจนไมตรี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

Mr.	Chankit	Assawarotjanamitre

Head	of	Administration

นางสิริพรรณ	ลีวานันท์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Mrs.	Siripan	Leewanun

Head	of	Accounting

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณร้อยละ	30	ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษ	ีหรือตามความ
เหมาะสม	หากไม่มีเหตจุำาเป็นอืน่ใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนนิงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสำาคญั

นายชาคริต	สุภีปรี

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr.	Chakhrit	Suphepre

Group	Head	of	IT	&	SVP

นางนุชชลี	จันขัน

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Mrs.	Nuchalee	Junkhun

Head	of	Human	Resources

Dividend payment policy

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

	 ประกอบด้วยกรรมการ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร
	 	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ

	 2.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
	 	 กรรมการผู้จัดการ	

	 3.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส
	 	 กรรมการ	

	 4.	 นายวราห์	สุจริตกุล
	 	 กรรมการ

	 5.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 	 กรรมการ	และกรรมการอิสระ

	 6.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 	 กรรมการ	และกรรมการอิสระ

	 7.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 	 กรรมการ	และกรรมการอิสระ	

	 8.	 นายวรภัค	ธันยาวงษ์
	 	 กรรมการ

	 โดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย
นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์	นายยูจีน	เอส.	เดวิส	นายวราห์	
สุจริตกุล		กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราบริษัท

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจหนา้ทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ปน็
ตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบั	มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	
กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน	การบริหารเงิน	
การบรหิารความเสีย่งของกจิการ	กำากบัและควบคมุดแูลใหฝ้า่ย
บริหารดำาเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ		
ผูถ้อืหุน้เปน็สำาคญั	รวมทัง้มอีำานาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการ
จำานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ือดำาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง	ทั้งน้ี	คณะกรรมการได้กำาหนดให้
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอำานาจดำาเนินการ
เร่ืองต่างๆ	ของกิจการได้เอง	เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการ						
ดังต่อไปนี้	จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม							
ผู้ถือหุ้นก่อน	ทั้งนี้	กำาหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

Board of Directors

	 The	Company’s	Board	of	Directors	consisted	of	the	
following	members:

	 1.	 Dr.	Virabongsa	Ramangkura
	 	 Chairman	and	Independent	Director

	 2.	Mr.	Vorasit	Pokachaiyapat
	 	 Managing	Director

	 3.	Mr.	Eugene	S.	Davis
	 	 Director

	 4.	Mr.	Varah	Sucharitakul
	 	 Director

	 5.	Mr.	Akarat	Na	Ranong
	 	 Director	and	Independent	Director

	 6.	Mr.	Nuttawut	Phowborom
	 	 Director	and	Independent	Director

	 7.	Mr.	Chanmanu	Sumawong
	 	 Director	and	Independent	Director	

	 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)	 เร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
	 2)	 การทำารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่าย
	 	 ที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	 	 ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก			
ทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่	3	ใน	4	ของจำานวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ท้ังน้ี	หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ัน	
(Treasury	Stocks)	บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 1)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วน
	 	 ที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

	 2)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัท
	 	 เอกชนมาเป็นของบริษัท

	 3)	 การทำา	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการ
	 	 ของบริษัท	ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำาคัญ	การมอบหมาย
	 	 ใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จัดการธรุกจิของบรษิทั	หรอืการรวม
	 	 กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร
	 	 ขาดทุนกัน

	 4)	 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคบั
	 	 ของบริษัท

	 5)	 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

	 6)	 การควบหรือเลิกบริษัท

	 7)	 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

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.
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 บทบ�ทหน้�ที่ประธ�นกรรมก�ร

	 1.	 พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
	 	 ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ	และดูแลให้กรรมการบริษัท
	 	 ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ชัดเจน	และทันเวลา
	 	 ก่อนการประชุม	เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถ
	 	 พิจารณาได้อย่างเหมาะสม

	 2.	 เป็นผู้นำาและประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 	 2.1	 ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
	 	 	 ระเบียบวาระ	ข้อบังคับของบริษัท	และกฎหมาย

	 	 2.2	 จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม	เพื่อให้กรรมการ
	 	 	 ทุกคนอภิปราย	และแลกเปล่ียนความเห็น
	 	 	 ได้อย่างเต็มที่	เป็นอิสระ	และใช้ดุลพินิจอย่าง
	 	 	 รอบคอบ	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	 	 	 อย่างครบถ้วน

	 	 2.3	 สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน

	 3.	 เป็นผู้นำาและประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
	 	 ตามระเบยีบวาระ	ขอ้บงัคบัของบรษิทั	และกฎหมาย	
	 	 โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม	รวมถึงเปิดโอกาสให้
	 	 ผูถ้อืหุน้แสดงความเหน็อยา่งเทา่เทียมกนั	และดแูล
	 	 การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

	 4.	 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามหลักการกำากับกิจการ
	 	 ที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท

	 5.	 กำากับดูแลคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้างและ
	 	 องค์ประกอบที่เหมาะสม

	 6.	 กำากบัดแูลใหม้กีารประเมินผลการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
	 	 คณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล	รวมถึง
	 	 คณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อนำาผลไปปรับปรุงการ
	 	 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
	 	 se l f -assessment 	 o f 	 d i rec to rs 	 inc lud ing
	 	 Sub-committee	members	and	that	the	assessment	
	 	 results	are	reviewed	for	performance	improvement.
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 บทบ�ทหน้�ที่เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งต้ัง	นายวราห์	สุจริตกุล	
กรรมการบริหาร	เป็นเลขานุการบริษัทซ่ึงมีหน้าท่ีและความ	
รับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	89/15	และ	89/16						
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับท่ี	4)	
พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 1.	 รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการ

	 2.	 ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย	
	 	 ระเบียบ	และข้อบังคับต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	รวมถึง
	 	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่
	 	 กรรมการพงึปฏบิตั	ิและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม
	 	 อย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงานการ
	 	 เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ

	 3.	 ดำาเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
	 	 ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่	แนะนำาลักษณะ
	 	 ธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่
	 	 กรรมการใหม่

	 4.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการ	
	 	 บริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	
	 	 และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ

	 5.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ
	 	 ตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
	 	 บริษัทฯ

	 6.	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ	
	 	 หนงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 	 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	รายงาน
	 	 การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	รายงาน
	 	 ประจำาปขีองบรษิทัฯ	หนงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุ
	 	 ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
	 	 ในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับบริษัทฯ	ตาม
	 	 ระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ	

	 8.	 ดำาเนินการอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
	 	 ประกาศกำาหนด

  หมายเหตุ	:	ข้อมูลประวัติเลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้
	 	 ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

 Company	Secretary:	Scope	of	Duties

	 The	Board	has	appointed	Mr.	Varah	Sucharitakul	as	
Company	Secretary	with	duties	and	 responsibilities								
pertaining	to	Section	89/15	and	89/16	of	the	Securities	
and	Exchange	Act.(No.4)	B.E.	2551	as	follows:

	 1.	 Overseeing	the	various	activities	of	the	Board	of	
	 	 Directors.

	 2.	 Providing	Directors	with	preliminary	advice	on	
	 	 legal	provisions,	rules	and	Articles	of	Association	
	 	 of	 the	Company,	as	well	as	good	corporate
	 	 governance	principles	and	the	code	of	conduct	
	 	 to	which	the	Directors	should	adhere,	and	ensuring	
	 	 that	they	are	always	properly	compiled	with,	by	
	 	 the	Directors	and	including	informing	Directors	
	 	 when	there	are	significant	changes	in	these.

	 3.	 Preparing	detailed	documentation	and	information	
	 	 which	are	useful	for	new	Directors	and	advising	
	 	 them	on	the	direction	of	the	Company’s	business	
	 	 operations.

	 4.	 Organizing	meetings	 of	 shareholders	 and
	 	 meetings	of	the	Board	of	Directors,	ensuring	that	
	 	 both	meetings	are	in	compliance	with	the	laws,	
	 	 the	Company’s	Articles	of	Association,	and
	 	 other	requirements.

	 5.	 Taking	minutes	of	the	meetings	of	shareholders	
	 	 and	of	the	Board	of	Directors,	monitoring	and	
	 	 ensuring	the	implementation	of	the	resolutions	
	 	 adopted	at	both	meetings.

	 6.	 Preparing	and	keeping	a	registration	book	of	
	 	 Directors,	notifications	of	meetings	of	the	Board	
	 	 of	Directors,	minutes	of	meetings	of	the	Board
	 	 of	Directors,	reports	on	conflicts	of	interest	of	the	
	 	 Directors	and	executives,	annual	reports	of	the	
	 	 Company,	notifications	of	meetings	of	shareholders,	
	 	 and	minutes	of	meetings	of	shareholders.

	 7.	 Disclosing	information	and	forwarding	corporate	
	 	 news	or	reports	to	the	relevant	regulatory	agencies,	
	 	 in	compliance	with	its	statutory	requirements.

	 8.	 Taking	other	actions	as	required	by	the	Capital	
	 	 Market	Supervisory	Board.

	 	 Note:	The	profile	of	the	Company	Secretary	is	
	 	 disclosed	in	this	Annual	Report.
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1.	 ดร.วีรพงษ์	รามางกูร
	 Dr.	Virabongsa		Ramangkura	 5/5	 -	 -

2.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
	 Mr.	Vorasit		Pokachaiyapat	 5/5	 -	 2/2

3.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส
	 Mr.	Eugene	S.	Davis	 4/5	 -	 -

4.	 นายวราห์	สุจริตกุล	
	 Mr.	Varah		Sucharitakul	 4/5	 -	 -

5.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 Mr.	Akarat	Na	Ranong	 5/5	 4/4	 2/2

6.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 Mr.	Nuttawut		Phowborom	 4/5	 4/4	 -

7.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 Mr.	Chanmanu		Sumawong	 5/5	 4/4	 2/2

8.	 นายวรภัค	ธันยาวงษ์
	 Mr.	Vorapak	Tanyawong		 4/5	 -	 -

ชื่อ

Name

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม	(จ�านวนครั้งที่เข้า/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

Attendance	(Attendance/Total	Meetings)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

Meeting	of	Board	of	Directors

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

Meetings	of	Audit	Committee

การประชุมคณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

Meeting	of	Nomination,	Compensation	

and	Corporate	Governance	Committee

การประชุมคณะกรรมการ

	 บรษิทัมกีำาหนดการประชมุพจิารณางบการเงนิของคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัสำาหรบังบการเงนิ
ในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี	โดยใน
ปี	2562	บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน	
5	ครั้ง		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	
และการประชุมคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน		
และกำากับดูแลกิจการรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุม	
ของกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนแตล่ะทา่น	สามารถสรปุไดดั้งนี้

Board of Directors’ Meetings

	 The	Company	sets	out	meeting	schedules	for	the	
Audit	Committee	and	the	Board	of	Directors	to	consider	
financial	statements	of	each	quarter	for	the	year	in	advance.		
In	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.
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คณะผู้บริหาร

	 ผูบ้รหิารของบริษทั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	มจีำานวน	
10	คน	มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 1.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์*
	 	 กรรมการผู้จัดการ		
	 2.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส
	 	 กรรมการบริหาร
	 3.	 นายวราห์	สุจริตกุล
	 	 กรรมการบริหาร
	 4.	 นายเจมส์	มาร์แชล*
	 	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
	 5.	 นางสาวรัชนี	มหัตเดชกุล*
	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายการลงทุน
	 6.	 นายชาคริต	สุภีปรี*
	 	 ผูอ้ำานวยการฝา่ยอาวโุส	ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
	 7.	 นางสาววิภา	นิลโสภณ*
	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
	 8.	 นายชาญกิจ	อัศวโรจนไมตรี*
	 	 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
	 9.	 นางนุชชลี	จันขัน*
	 	 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	 10.	 นางสิริพรรณ	ลีวานันท์*
	 	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

  *	ผู้บริหารตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
	 	 		และตลาดหลักทรัพย์

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

	 ให้กรรมการผู้จัดการมีอำานาจดำาเนินการเป็นผู้บริหารงาน
จัดการและควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจตามปกติของ						
บริษัท	รวมทั้งมีอำานาจดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท	
หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย	ตลอดจนให้อำานาจ
กรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการ			
ผู้จัดการเห็นสมควรทำาหน้าท่ีจัดการและดำาเนินการแทน
กรรมการผู้จัดการในเร่ืองท่ีจำาเป็นและสมควร	โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ	ซ่ึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท		

	 ท้ังนี้	การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำานาจที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ	สามารถอนมุตัริายการทีต่น
หรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

Management Team

	 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	

	 	 *	Management	according	to	the	SEC’s	notification.

 Scope	of	Duties	of	the	Managing	Director

	 The	Managing	Director	has	power	and	responsibilities	
to	manage	and	monitor	the	normal	business	transactions	
of	the	Company	including	other	authority	as	assigned	by	
the	Company’s	Board	of	Director	or	the	Executive	Committee.	
The	Managing	Director	also	has	the	power	to	delegate	his	
authority	to	other	individual	as	appropriate	to	manage	and	
perform	duties	as	necessary	but	subject	to	the	law	and	
the	Company’s	regulations	and	the	Articles	of	Association

	 In	this	regard,	the	delegation	of	authority	set	forth	
above	must	not	grant	 the	Managing	Director	or	 the									
assignee	power	to	approve	any	transaction	with	a	conflict	
of	interest	with	the	Company	or	its	subsidiaries.
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	 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ	มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

	 1)	 ดำาเนินการเป็นผู้บริหารงาน	จัดการ	และควบคุมดูแล
	 	 การดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

	 2)	 กำาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
	 	 ของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	ก่อนนำาเสนอ
	 	 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

	 3)	 ควบคุมดูแลให้การทำาธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผน
	 	 ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
	 	 คณะกรรมการบรษิทั	รวมถงึใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
	 	 และกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4)	 จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร	 โดยให้
	 	 ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก	
	 	 การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างของ
	 	 พนักงานของบริษัท	รวมถึงมีอำานาจอนุมัติการ
	 	 แต่งตั้ง	โยกย้าย	และถอดถอนพนักงาน

	 5)	 ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำาเนินงาน	
	 	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

	 6)	 อนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำานักงานและเข้าทำา
	 	 สัญญาซ้ือขาย	สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง	สัญญาเช่า	
	 	 สัญญาบริการ	สัญญาจ้างบำารุงรักษา	และเอกสาร	
	 	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน	100,000	บาท

	 7)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
	 	 ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

	 บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับ
เดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	ซึ่งอยู่ในระดับที่
เพยีงพอทีจ่ะรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัทีต่อ้งการ	โดยคา่
ตอบแทนดงักลา่วจะตอ้งขออนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้	
ทั้งนี้	กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและ						
ค่าตอบแทนรายปี		โดยในปี	2562	ค่าตอบแทนกรรมการไม่มีการ
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)

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บาท)

Meeting	Fee	(Baht)

ปี	2562

Year	2019

ปี	2562

Year	2019

ปี	2561

Year	2018

ปี	2561

Year	2018

1.	 ประธานกรรมการ
	 Chairman	 900,000	 900,000	 50,000	 50,000

2.	 กรรมการ
	 Director	 350,000	 350,000	 25,000	 25,000

3.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 Audit	Committee	Chairman	 150,000	 150,000	 25,000	 25,000

4.	 กรรมการตรวจสอบ
	 Audit	Committee	Member	 100,000	 100,000	 25,000	 25,000

5.	 ประธานกรรมการสรรหา
	 กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ
	 Nomination,	Compensation	and	 -	 -	 25,000	 25,000
	 Corporate	Governance	Committee
	 Chairman

6.	 กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน
	 และกำากับดูแลกิจการ
	 Nomination,	Compensation	and	 -	 -	 20,000	 20,000	
	 Corporate	Governance	Committee
	 Member

	 สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร	บริษัทได้กำาหนดตาม					
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	ซึ่ง
เชือ่มโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน	

	 ในปี	2562	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน	อันได้แก่	ค่าเบ้ีย
ประชุมและค่าตอบแทนรายปี	ให้แก่กรรมการ	8	ท่าน	ซ่ึงรวมถึง
ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	ท่านและ
กรรมการตรวจสอบ	1	ท่านได้รับจากการดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทย่อยอีก	1	แห่งด้วย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 The	Company	has	determined	the	remuneration	
provided	to	executives	in	accordance	with	the	principles	
and	policies	set	by	the	Board,	which	is	also	consistent	
with	the	performance	of	the	Company	and	each	of	the	
executive.

	 In	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.
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กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ
Directors of the Company’s major subsidiaries

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

ชื่อ

Name

ค่าตอบแทนรายปี	(บาท)

Annual	Fee	(Baht)

ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)

Meeting	Fee	(Baht)

1.	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร
	 Dr.	Virabongsa	Ramangkura	 900,000	 250,000

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	 728,222	 450,000

6.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 Mr.	Nuttawut	Phowborom	 450,000	 225,000

7.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 Mr.	Chanmanu	Sumawong	 633,667	 465,000

8.	 นายวรภัค	ธันยาวงษ์
	 Mr.	Vorapak	Tanyawong		 350,000	 100,000

รายชื่อกรรมการ

Name

บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ

Major	Subsidiaries

FSL FFM

1.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
	 Mr.	Vorasit		Pokachaiyapat	 	 1,	3

2.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส
	 Mr.	Eugene	S.	Davis	 1	 1,	3

3.	 นายวราห์	สุจริตกุล
	 Mr.	Varah		Sucharitakul	 1,	3 
4.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 Mr.	Akarat	Na	Ranong	 1,	2 
5.	 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 Mr.	Chanmanu	Sumawong	 1,	2 
6.	 นายเจมส์	มาร์แชล
	 Mr.	James	Marshall	 	 1,	3

7.	 นายกิตติพงษ์	เลิศวนางกูร
	 Mr.	Kittipong		Lertvanangkul	 1,	3 
8.	 นางศนิษฐา	อัศวจินดา
	 Mrs.	Snitha		Asawachinda	 1,	3 

	 ในปี	2562	บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร				
รวมท้ังส้ิน	10	คน	ซ่ึงรวมเงินเดือน	เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	
และโบนัส	เป็นจำานวนเงิน	30.51	ล้านบาท	

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



68   Annual Report 2019

บุคลากร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมี
บุคลากรทั้งสิ้นจำานวน	72	คน	แบ่งตามสายงานหลัก	ดังนี้

 กลุ่มสายงาน	/	Group	 FNS	 FSL

1.	 ฝ่ายบริหาร	/	Management	 2	 3

2.	 การลงทุน	/	Direct	Investment,	Investment	 3	 -

3.	 บริหารเงิน	/	Treasury,	Sales	&	Marketing	 -	 5

4.	 วาณิชธนกิจ	/	Investment	Banking	 -	 24

5.	 ปฏิบัติการและงานสนับสนุน	/	Operations,	Administration,
	 Accounting,	Information	Technology,	Human	Resources,	 22	 11
	 Product	Origination	

6.	 กำากับดูแลการปฏิบัติงาน	/	Compliance	 2	 -

 รวม	/	Total	 29	 43

	 ในปี	2562	ผลตอบแทนท่ีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้รบัในรูปของเงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	
และเงินได้อื่นๆ	มีจำานวนทั้งสิ้น	121.94	ล้านบาท

Personnel

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

	 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.
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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) 76

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกและปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนยีบัตร สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - Directors Certification Program (2547)
 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ  
 - บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
   - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

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

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

Experience Over Past 5 Years
Listed Company
2015-Present
• Chairman
 - Bangkok Expressway and Metro Plc.
2013-Present
• Independent Director
 - Matichon Plc.
2004-Present
• Independent Director and Audit Committee Member
 - Polyplex (Thailand) Plc.

Other Companies
1995-Present
• Chairman of the Executive Board
 - Double A (1991) Plc.
Present
• Director
 - Thailand Development Research Institute Foundation
2004-2016
• President
 - Thai-Lao Association for Friendship

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Biographies of Directors and Management
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นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ / 19 มิถุนายน 2545
Managing Director/Authorized Director/Member of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee / 19 June 2002

อายุ (ปี) l Age (Years) 56

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) 41.66%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College    
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Directors Certification Program (2545)
 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)
2541-ก.พ. 2561
• กรรมการอิสระ 
 - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

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

Education and Training Program
• 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.
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นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการบริหาร / 19 มิถุนายน 2545
Authorized Director/Executive Director / 19 June 2002

อายุ (ปี) l Age (Years) 64

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) 1.35%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

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

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

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

อายุ (ปี) l Age (Years) 55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• 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)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล ซิเคียวริตี้ จ�ากัด (มหาชน)
  พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2555-ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2555-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า  จ�ากัด
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ากัด

Education and Training Program
• 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)

Experience Over Past 5 Years
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
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นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดแูลกจิการ/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) 66

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา  
 พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
 - บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559-เม.ย. 2561
• ประธานกรรมการ
 - บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
2544-2560
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 - บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริหาร  
 - บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
 - บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ากัด
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด
2556-2559
• กรรมการ
 - บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

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.
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นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ/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) 63

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 
 - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
2560-2562
• ผู้อ�านวยการงานกฎหมาย 
 - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2553-2559
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมายและกรรมการบริษัทในเครือ
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด
2561-2562
• กรรมการ 
 - บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ�ารุงเมือง จ�ากัด

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

Experience Over Past 5 Years
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
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom

อายุ (ปี) l Age (Years) 55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) 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�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
 - บริษัท ไพรม์ โรด  เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553-2560
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 - บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2562-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัท วะตะแบก วินด์ จ�ากัด
 - บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
 - บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
 - บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  
 - บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการและรองประธานบริษัท
 - บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ากัด
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 - บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ�ากัด

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.

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ / 25 เมษายน 2556
Member of Audit Committee/Independent Director / 25 April 2013
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นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr. Vorapak Tanyawong
กรรมการ / 26 เมษายน 2561
Director / 26 April 2018

อายุ (ปี) l Age (Years) 55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

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�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2555-2559
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ปัจจุบัน
• Member of Development Committee
 - FIFA
• ที่ปรึกษาอาวุโส 
 - บริษัท แมคคินซี่แอนด์คอมพานี, อิงค์ ไทยแลนด์ จ�ากัด

Education and Training Program
• 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
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นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
Ms. Rachanee Mahatdetkul

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ l  Head of Research and Business Development

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

อายุ (ปี) l Age (Years) 65

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

อายุ (ปี) l Age (Years) 53

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
Member of the Securities and Investment Institute of the U.K 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2562-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)
2542-ม.ค. 2562 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน 
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

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

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�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ
     - บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน • ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)
2537-2550 • ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการลงทุน   
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น
พ.ย. 2562-ปัจจุบัน • กรรมการ
     - บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ�ากัด
พ.ย. 2561-ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ
     - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
2560-ปัจจุบัน • กรรมการ
     - บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จ�ากัด
2559-ปัจจุบัน • กรรมการ
     - บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ากัด
2551-ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร
     - บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ากัด
2552-2561 • กรรมการบริหาร
     - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

Education and Training Program
Member of the Securities and Investment Institute of the U.K

Experience Over Past 5 Years
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.

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.
2007-Present • Senior Vice President-Direct Investment
     - Finansa Plc.
1994-2006 • Vice President - Direct Investment
     - Finansa Plc.

Other Companies
Nov 2019-Present • Director
     - PROSPECT REIT MANAGEMENT CO.,LTD.
Nov 2018-Present • Managing Director
     - Prospect Development Co., Ltd.
2017-Present  • Director
     - FB Foodservice (2017) Ltd.
2016-Present • Director
     - Frasers Property BFTZ Co., Ltd.
2008-Present • Executive Director
     - Finansa Capital Ltd.
2009-2018 • Executive Director
     - Prospect Development Co., Ltd.

นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall
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นายชาคริต สุภีปรี
Mr. Chakhrit Suphepre

นางสาววิภา นิลโสภณ
Ms. Wipa Nilsophon

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Group Head of Information Technology and Senior Vice President

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
Assistant Managing Director Compliance Department

อายุ (ปี) l Age (Years) 55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

อายุ (ปี) l Age (Years) 55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554-ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
 - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

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.

Education and Training Program
• 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.
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นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
Mr. Chankit Assawarotjanamitre

นางนุชชลี จันขัน
Mrs. Nuchalee Junkhun

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
Mrs. Siripan Leewanun

หัวหน้าฝ่ายธุรการ l  Head of Administration

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล l  Head of Human Resources

หัวหน้าฝ่ายบัญชี l  Head of Accounting

อายุ (ปี) l Age (Years) 57

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

อายุ (ปี) l Age (Year) 50

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) 0.000087%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

อายุ (ปี) l Age (Years) 53

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019) ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2538-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• 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�ากัด (2562)
 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
     - บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

Education and Training Program
• Bachelor of Business Administration (General Management)          
 Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

Experience Over Past 5 Years
2004-Present • Head of Administration 
     - Finansa Plc.

Education and Training Program
• Bachelor of Economics, Chiang Mai University, Thailand

Experience Over Past 5 Years
1995-Present • Head of Human Resources 
     - Finansa Plc.

Education and Training Program
• 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)

Experience Over Past 5 Years
2004-Present • Head of Accounting 
     - Finansa Plc.
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดมาโดยตลอด 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ท้ังน้ี คณะกรรมการ
จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ  รวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ 
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) เพื่อเป็นการ
สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าสามารถ
เข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างท่ัวถึง โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญ
ในการส่ือความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วน       
ได้เสยีอ่ืน ถงึความมุง่มัน่ของคณะกรรมการในการปฏบิตัติาม
คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในป ี2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัไดด้ำาเนนิการพฒันางานการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

 1. ทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ โดยอา้งองิจาก
  หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
  ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
  หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
  ปี 2560 (“CG Code”) ของสำานักงานคณะกรรมการ
  กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ทั้งนี้ 
  บริษัทได้นำาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
  พิจารณาและรับทราบในหลักการ และนำาไปปรับใช้
  ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

 2. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  ของบริษัทและบริษัทย่อย (บล. ฟินันซ่า จำากัด)

 3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น
  สามัญประจำาปี 2562 ด้วยคะแนน 98.5 โดยสมาคม
  ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
  สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์จากจำานวนบริษัทจดทะเบียน
  ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 672 บริษัท

 4. บรษิทัไดรั้บการประเมินรายงานการกำากบัดแูลกจิการ
  ในระดับ “ดีมาก” ประจำาปี 2562 จากการประเมิน
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่ง
  พิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทาง
  การสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ ของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได้
  นำาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
  5/2562 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เพือ่พจิารณา
  ขอ้เสนอแนะนำาไปพฒันาและปรบัปรุงการกำากบัดแูล
  กิจการ

Policy on Corporate Governance

 The Company and the Board of Directors emphasize 
the importance of practicing good corporate governance 
as stipulated by the Office of the Securities and Exchange 
Commission (“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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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

	 บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท	
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย	พร้อมกับกำาหนดให้
บรษิทัยอ่ยรายงานความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แกค่ณะกรรมการบรษิทั
เป็นรายไตรมาส	นอกจากนี้	ยังมีกรรมการของบริษัทไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทได้จัดทำาบันทึกข้อกำาหนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึง
การรกัษาความลบัของบรษิทัสำาหรบัพนกังาน	เพ่ือปอ้งกนัการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย	และมีบทลงโทษสำาหรับผู้ที่นำาข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	หรือใช้ในทางที่ทำาให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย	รวมทั้งกำาหนดให้พนักงานต้องไม่ทำา
การซ้ือขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ	
และ/หรือข้อมูลภายใน	และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดย				
ใช้ความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้	
บริษัทได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์
จากการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้	หรือนำาไปเปิดเผย		
จนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย	โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี	ได้แก่	การตักเตือนด้วยวาจา	การตักเตือน
เป็นหนังสือ	การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออก	แล้วแต่กรณี

	 นอกจากนี้	บริษัทยังได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	Trading)	ของบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง	กรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงาน											
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	(รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	โดยห้ามบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งทำาการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน	1	เดอืน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน					
ประจำาป	ีและได้แจง้ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารทราบเกีย่วกบั
หน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท	ตลอดจนบท		
กำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	และตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	และบุตร										
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติ		
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำาการ	
ให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบ	เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

Monitoring of subsidiaries and associated 
companies

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

Protection and administration of Insider
Information

	 The	Company	has	prepared	a	code	of	conduct	placing	
high	significance	on	the	protection	of	the	Company	and	
its	subsidiaries’	confidential	 information.	Disciplinary						
penalties	have	been	prescribed	 for	executives	and										
employees	who	use	inside	information	for	their	personal	
benefit	or	use	inside	information	in	ways	that	may	expose	
the	Company	to	damage.	Such	actions	include	verbal	
warnings,	written	warnings,	probation,	dismissal	and				
termination	of	employment.	Employees	are	prohibited	from	
buying,	selling,	transferring	or	accepting	the	transfer	of	the	
Company	shares	or	entering	into	any	other	transaction	by	
using	confidential	and/or	inside	information	as	this	may	
incur	harm,	either	directly	or	indirectly,	to	the	Company.

	 The	Company	has	set	up	measures	to	prevent						
insider	trading	by	directors,	executives	and	employees	
(including	their	spouses	and	minor	children)	who	have	
access	to	significant	 inside	information.	A	silent	period	
policy	for	securities	trading	by	these	personnel	is	stipulated	
for	a	period	of	one	month	prior	 to	 the	Company’s											
disclosure	of	quarterly	and	annual	financial	statements.		In	
addition,	the	Company	has	 informed	its	directors	and	
executives	of	their	responsibility	to	report	their	ownership	
of	securities	 issued	by	the	Company	and	will	enforce	
punishment	pursuant	to	Section	59	of	Securities	and	
Exchange	Act	B.E.	2535	and	the	regulations	of	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	for	non-compliance.	Moreover,	
whenever	they	purchase	or	sell	securities	issued	by	the	
Company,	these	personnel	have	to	report	their	ownership	
of	 the	Company	shares	 including	 those	under	 the											
possession	of	their	spouses	and	minor	children	to	the	
Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	within	
three	days	pursuant	to	Section	59	of	Securities	and						
Exchange	Act	B.E.	2535.
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 สิทธิพ้ืนฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องน้ัน	มีหลายประการ	
ตัวอย่างเช่น	สิทธิในการซ้ือ	ขาย	หรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่	
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัท	สิทธิในการ
ได้รบัขอ้มลูของบริษทัอยา่งเพยีงพอ	สทิธติา่งๆ	ในการประชมุ
ผูถ้อืหุ้น	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเร่ืองสำาคัญของบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งต้ัง	
หรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	การอนุมัติ
ธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท	
เป็นต้น

	 บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่ง	ๆ 	
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว	โดยมีนโยบายที่จะดำาเนินการเพื่อรักษา
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ	รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีด่	ีซึง่การดำาเนนิการตา่งๆ	ตามนโยบายดงักลา่วนัน้	สามารถ
สรุปได้ดังนี้

 1.	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 โดยทั่วไป	บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละ	1	ครั้ง	ภายในเวลา	4	เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของบริษัท	อย่างไรก็ดี	ในกรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
เสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ	ในเรื่องที่อาจส่งผลกระ
ทบ	หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือเกี่ยวข้อง
กบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์	กฎหมาย	ท่ีใช้บังคับท่ีต้องได้รับการอนุมัติ
จากผูถ้อืหุน้	บรษิทักำาหนดใหม้กีารจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้
เป็นกรณีไป

	 ในปี	 2562	บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น						
ประจำาปี	2562	จำานวน	1	ครั้ง	ในวันพุธที่	24	เมษายน	2562	
เวลา	14.30	น.	ณ	โรงแรมคราวน์พลาซ่า	กรุงเทพฯ	ลุมพินีพาร์ค	
ห้องคราวน์	1-3	ช้ัน	21	เลขท่ี	952	ถนนพระรามท่ี		4	กรุงเทพมหานคร	
โดยมีกรรมการเข้าประชุม	7	ท่าน	จากทั้งหมด	8	ท่าน	คิดเป็น
ร้อยละ	87.5	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	กรรมการ									
ผู้จัดการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแล
กิจการ	กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแล
กิจการ	และกรรมการ

	 โดยประธานได้ดำาเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำาหนด	และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลง		
คะแนนเสียง	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	แสดง
ความคิดเห็น	และเสนอแนะแนวทางในการดำาเนินการในทุกวาระ

Good corporate governance principles in 2019 
include:

 The Rights of Shareholders

	 There	are	several	basic	rights	of	shareholders	as	
stated	in	the	Company’s	Articles	of	Association	and	other	
relevant	laws	and	regulations.	Such	basic	rights	include	
the	right	to	purchase,	sell	or	transfer	shares,	the	right	to	
share	in	the	profits	of	the	Company,	the	right	to	receive	
sufficient	information,	the	right	to	participate	in	shareholders’	
meetings,	the	right	 to	give	opinions	and	the	right	 to						
participate	in	major	decision	making	of	the	Company	such	
as	dividend	payment,	appointment	or	removal	of	directors,	
appointment	of	independent	auditors,	approval	on	impor-
tant	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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อย่างเต็มที่	 โดยประธานได้ให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องช้ีแจง								
ข้อซักถามท่ีสำาคัญอย่างละเอียดชัดเจน	และรับจะนำาข้อเสนอแนะ
ต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อไป	สำาหรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น						
ที่เกี่ยวกับงบการเงิน	บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท	
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี	2562	เข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย	ทั้งนี้	การลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส	

	 บริษัทกำาหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้
เกดิการรอนสทิธขิองผูถื้อหุ้น	โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีน
เขา้รว่มประชมุไดต้ลอดเวลาการประชมุ	เพือ่ใชส้ทิธิออกเสียง
ในวาระท่ียังไม่ได้ลงมติ	บริษัทไม่มีการสลับวาระการประชุม	
หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพ่ิมเติมในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

	 ท้ังนี	้ในการจดัการประชมุผู้ถอืหุน้	บรษัิทไดอ้ำานวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	ด้วยการจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้อนรับ	ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ						
มกีารเปิดบรกิารรบัลงทะเบยีนกอ่นเวลาประชมุ	2	ช่ัวโมง	โดย
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน	โดยใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการลงทะเบียน	เพื่อความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และไม่
ยุง่ยาก	และจดัใหม้กีารรบัรองทีเ่หมาะสมแกผู่ถ้อืหุน้ทีม่ารว่ม
ประชุมด้วย

	 อนึ่ง	โรงแรมคราวน์พลาซ่า	กรุงเทพฯ	ลุมพินีพาร์ค	ซึ่ง
ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดประชุมน้ัน	ต้ังอยู่บริเวณถนนพระรามท่ี	4	
ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวก	และ		
วันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทำาการของราชการ	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยช่วงเวลาท่ีจัดประชุม	
เป็นเวลาที่ไม่เช้าหรือเย็นจนเกินไป

 2.	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	และการส่งหนังสือเชิญ
	 	 ประชุม

	 บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และเอกสาร
ประกอบการประชุม	สำาหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น	
วาระการประชมุ	ความเหน็ของคณะกรรมการ	สำาเนารายงาน
การประชมุครัง้ท่ีผา่นมา	ขอ้บงัคบัของบรษัิท	(เฉพาะในสว่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น)	ประวัติกรรมการอิสระที่
จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	และแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ	ซ่ึงมีข้อความท่ีชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย	
รายละเอียดของสถานท่ีจัดการประชุมพร้อมแผนท่ี	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,	repre-
sentatives	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	informa-
tion	during	the	meeting	without	prior	notice.

	 The	Company	undertook	steps	to	facilitate	the	share-
holders’	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:



84   Annual Report 2019

 ระบบข่าว	ตลท.
	 เผยแพรม่ตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เรือ่ง	การเรยีก
	 ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2562	ทีแ่สดงกำาหนดการ
	 ประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ	ซึง่รวมถงึการจา่ย
	 เงินปันผลโดยเผยแพร่เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562

 เว็บไซต์ของบริษัท
	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
	 และเอกสารประกอบการประชมุ	ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุม	
	 30	วนั	โดยเผยแพรเ่มือ่วนัท่ี	22	มนีาคม	2562	ซึง่มขีอ้มลู
	 เหมือนกับข้อมูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น	
	 นอกจากนี้	 ได้เผยแพร่รายงานประจำาปีล่วงหน้าก่อน
	 วันประชุมด้วย

 จัดส่งทางไปรษณีย์
	 บริษัทได้มอบหมายให้	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
	 (ประเทศไทย)	จำากดั	ซึง่เปน็นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของ
	 บริษัท	เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	และ
	 รายงานประจำาปขีองบรษิทั	โดยจัดสง่ใหผู้้ถอืหุน้ลว่งหนา้
	 อย่างน้อย	14	วันก่อนวันประชุมสามัญประจำาปี

 ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
	 บริษัทลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม
	 สามัญผู้ถือหุ้น	ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	3	วัน	
	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	14	วัน

	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท	(www.finansa.com)	ดังนี้

	 1.	 การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
	 	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เป็นเวลามากกว่า	2	เดือน	
	 	 ตัง้แตว่นัที	่12	พฤศจกิายน	2561	ถงึวนัที	่31	มกราคม	
	 	 2562

	 2.	 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
	 	 คัดเลือกเป็นกรรมการ	เป็นเวลามากกว่า	2	เดือน	
	 	 ตัง้แตว่นัที	่12	พฤศจกิายน	2561	ถงึวนัที	่31	มกราคม	
	 	 2562

 3.	 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง	ผู้ดำาเนินการประชุม
จะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น		
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท	รวมถึง				
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน			
และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว	ประธานท่ีประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น			
ข้อเสนอแนะ	ถามคำาถามในแต่ละวาระ	และให้เวลาอภิปราย
อย่างเหมาะสมเพยีงพอ	จากนัน้ประธานทีป่ระชมุและผูบ้ริหาร
จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความสำาคัญกับทุกคำาถาม

 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.
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 4.	 การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษทัได้มกีารเปิดเผยผลการลงคะแนนแตล่ะวาระในการ
ประชุม	 โดยเปิดเผยในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ						
ภายหลังจบการประชุมในวันเดียวกัน	

	 มีการจดบันทึกรายงานการประชุม	 โดยมีการบันทึก				
รายชือ่กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ	การชีแ้จงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน	และวิธกีารแสดงผลใหท้ีป่ระชมุทราบ	พรอ้มบนัทกึ
ข้อซักถาม	และช้ีแจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	ว่ามีผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	หรือบัตรเสีย	เป็นจำานวน
เท่าไร	และข้อมูลอื่นที่สำาคัญอย่างครบถ้วน	และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2562	ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ	และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิท	(www.finansa.
com)	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทตระหนักดีว่า	 ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น						
ผูบ้รหิารและผู้ถอืหุน้ทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร	รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต	ิ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	บริษัทจึงได้
ดำาเนินการต่างๆ	เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า	ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับ
การดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน	รวมทั้งมีการ
เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย	สามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการและ/หรือ	 เสนอวาระการประชุม						
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร	และจัดกระบวนการมอบฉันทะ		
เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	รองรับกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามารถใช้สิทธิได้	โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 1.	 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	คือ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	ทั้งนี้	ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุม	
ในวาระใด	ผู้ถือหุ้นท่านน้ันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว	
ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ	อย่างไรก็ดี	ในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2562	นัน้	ไมม่กีรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้
ท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ												
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด	

	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด	ซึง่บริษทัจะระบรุายช่ือกรรมการอิสระซึง่เปน็ผูร้บัมอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กำาหนด	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

	 ในการดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	บริษัทกำาหนดให้มี
การดำาเนนิการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิทัและตามลำาดบัวาระ
การประชุม	โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถว้น	พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน	
รวมท้ังไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยไม่จำาเป็น	 โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้น						
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ	

	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุ้นตอ้งการเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิ	
นอกเหนอืจากวาระตา่งๆ	ทีค่ณะกรรมการไดแ้จ้งรายละเอยีด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น							
ผูถ้อืหุ้นสามารถดำาเนินการได้	โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ท่ีถือหุ้น
ซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้น													
ทีจ่ำาหนา่ยได้แลว้ทัง้หมดของบรษิทั	เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ	เพิ่มเติม	

	 อย่างไรก็ดี	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	
ไม่มีกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมีจำานวนหุ้นท่ีถือซ่ึงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ		
บริษัท	ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมจากวาระ
การประชมุทีไ่ดแ้จง้รายละเอยีดใหท้ราบลว่งหนา้แลว้ผา่นทาง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

 3.	 การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

	 บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	จากกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด	8	ทา่น	เพือ่ทำาหนา้ท่ีดแูลผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย	ทัง้นี	้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ	เพื่อให้กรรมการอิสระ	
ดำาเนนิการตรวจสอบขอ้คดิเหน็หรอืขอ้ร้องเรยีนเพือ่พิจารณา
ดำาเนินการที่เหมาะสมต่อไป

 4.	 การลงคะแนนเสียง

	 ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	บริษัท
ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามลำาดับวาระที่	
กำาหนด	โดยในวาระการเลือกต้ังกรรมการ	บริษัทเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ			
เป็นรายคน	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
สำาหรับวาระท่ีสำาคัญดังกล่าว	โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน
ไว้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน	
ภายหลัง

 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.	
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 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทให้ความสำาคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำาหนด	และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่กำาหนดไว้ใน	Code	of	Conduct	ของบริษัท	
ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น :	บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำาเนินธุรกิจให้มี									
ผลตอบแทนที่ดี	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น				
โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว			
รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้	ทั้งนี้							
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย	เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
เปน็พิเศษในเร่ืองใด	จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน	ๆ 	
นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

 พนกังาน :	บรษิทัไดม้กีารดแูลปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคน
อย่างเป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน	
รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำาหนด	และ	
มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท	นอกจากน้ี	
บรษิทัยงัสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมในด้านต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับสายงาน	อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี												
มีการทำางานเป็นทีม	และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึก
ปลอดภัยในการทำางาน

 ลูกค้า :	บรษิทัยดึมัน่ในการใหบ้รกิารทีด่	ีมคีณุภาพ	รกัษา
ความลบัของลกูคา้	ตลอดจนมขีัน้ตอน	วธิกีาร	หนว่ยงาน	และ
บุคคลที่ทำาหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	
เพื่อรีบดำาเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 คูค่า้ :	บรษัิทใหค้วามสำาคญัอย่างย่ิงตอ่การคดัเลอืกคูค่า้
ที่เหมาะสม	ปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและ					
เป็นธรรม	โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละ
ประเภทที่บริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้มีการแข่งขันท้ังด้าน
คณุภาพและราคา	นอกจากนี	้บรษิทัยงัยดึมัน่ในความซือ่สตัย์
ตอ่การปฏิบตัติามเงือ่นไขทีไ่ดใ้หไ้วต้อ่คูค่า้	ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ
อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงรว่มกนั	ซึง่จะมีกระบวนการคัดเลอืก
คูค่า้ท่ีน่าเช่ือถือ	เป็นมืออาชีพ	มีประวัติบริษัทท่ีดี	และมีคุณภาพ
สินค้าและบริการ	จัดทำาทะเบียนคู่ค้าที่มีการสั่งซื้อและบริการ
ต่อเนื่อง	เพื่อขึ้นทำาเนียบผู้ขาย	มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ้น
ทำาเนียบ	โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา	คุณภาพ	การจัดส่ง	
บริการหลังการขาย	เป็นต้น	และยังประเมินคู่ค้าหลังการขึ้น
ทำาเนียบแล้วเป็นประจำาทุกปี	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 :	บริษัทยังยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหน้ี	และไม่เอารัดเอาเปรียบ							
อยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงร่วมกัน	และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ทีถู่กตอ้งอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร	โดยเปิดเผย
ผ่านช่องทางที่กำาหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซ่ึงเจ้าหนี้
สามารถตรวจสอบได้	

 คู่แข่ง :	บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกา

การแข่งขันที่ดี	โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

 สังคมและส่ิงแวดล้อม :	บริษัทได้ยึดม่ันในความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม	การดำาเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย								
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั	อกีท้ังจะตอ้งทำาใหเ้กดิผลดตีอ่สงัคม
และภาครัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ประเพณี	และ
สภาพแวดล้อม	และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การรณรงค์ให้ปิดไฟ					
และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน	การปรับ
อุณหภูมิสถานท่ีทำางานให้เหมาะสม	การรณรงค์ให้พิมพ์
เอกสารเฉพาะทีจ่ำาเปน็	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รเปน็
ผู้นำาในการผลักดันอย่างจริงจัง

 ภาครฐั :	ดำาเนนิธรุกจิอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย	ปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ	และให้	
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ	ไม่มีส่วนร่วม
หรือดำาเนินธุรกิจกับองค์กร	หรือบุคคลที่กระทำาความผิด						
ต่อกฎหมาย

	 ท้ังนี้	 เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ขา้งตน้ไดรั้บการดูแลอยา่งด	ีบรษิทัจงึไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนด
ของกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั	
รวมทั้งให้ความสำาคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ	 เพื่อนำามา						
ตรวจสอบ	และปรับปรุงการดำาเนินการให้เหมาะสมย่ิงข้ึนต่อไป

	 ผูล้งทุนหรือผูมี้สว่นไดเ้สยีสามารถตดิตอ่สว่นงานผู้ลงทุน
สมัพนัธ	์เพือ่ขอทราบขอ้มลู	แจง้ขอ้มลู	รวมทัง้แจง้ขอ้รอ้งเรยีน
และข้อเสนอแนะอื่นๆ	ที่มิใช่เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันแก่
บริษัท	ผ่านทางช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 โทรศัพท์	:		0-2697-3700	
	 Website:	 	www.finansa.com
	 E-mail:	 	 	ir@finansa.com

 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
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	 ผู้ลงทุนหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีสามารถรอ้งเรยีนตอ่กรรมการ
บริษัทโดยตรง	ดังนี้	

	 จดหมายลงทะเบียน	:	กรรมการบริษัท
	 	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 เลขที่	48/48	อาคารทิสโก้ทาวเวอร์	ชั้น	20	
	 	 	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10500

	 ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นเหตุสงสัยที่		
เข้าข่ายการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน	สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน	ได้ตามช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 จดหมายลงทะเบียน	:	กรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)
	 	 ชัน้	20	อาคารทสิโกท้าวเวอร	์48/48	ถนนสาทรเหนอื	
	 	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
	 	 Website:	 	 www.finansa.com
	 	 E-mail:			 	 id@finansa.com

	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	
โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ	นำาส่งต่อ
ฝา่ยกำากบัดแูลการปฏบิตังิานเพือ่สรปุประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป	โดย	
ในปี	2562	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มูล
ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป	ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั	

	 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท	ซึ่งรวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	56-1)	ต่อผู้ถือหุ้น				
นักลงทุน	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	
(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาป	ีทัง้ท่ีเปน็ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แสดงข้อมูลอื่นๆ	ที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น										
นกัลงทนุ	และสาธารณชน	ไว้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยเชน่กนั	
ข้อมูลดังกล่าว	เช่น	ข้อมูลสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัท
เป็นรายไตรมาส	และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
(Credit	Rating)	เป็นต้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

	 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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ในรายงานประจำาปี	ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับ
ผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิไว	้ควบคูก่บั
รายงานของผู้สอบบัญชี	ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ทั้งนี้	
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น	ได้จัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	โดยเลอืกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	รวมท้ัง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน	ซ่ึงในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน	รวมถงึการเปดิเผยขอ้มูล
สำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้นำาเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

	 นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ	ดังท่ีกล่าวข้างต้น	บริษัทยังได้มี
การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย	จำานวนครั้งของการประชุม	และจำานวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	ความเห็น
จากการทำาหนา้ที	่	นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง	รูปแบบของค่าตอบแทน	ตลอดจนจำานวน
คา่ตอบแทนทีก่รรมการได้รบัจากการเปน็กรรมการของบรษิทั
และบริษัทย่อยด้วย

 บทบาท	หน้าที่ 	 และความรับผิดชอบของคณะ
	 กรรมการในเรื่องอื่นๆ

 • จรรยาบรรณธุรกิจ
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจไว้ใน	Code	of	Conduct	ของบริษัท	และมีนโยบายให้	
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน	 อีกท้ังได้กำาหนดบทลงโทษ						
ทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ไว้ด้วย	เพื่อให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง	
โปร่งใส	และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท	

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการพิจารณา
อยา่งรอบคอบสำาหรับธรุกรรมตา่งๆ	ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	
ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง						
ผลประโยชน์	รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	และการป้องกันดูแลการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

	 ในปี	2551	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ	
เกีย่วกับการเข้าทำาธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไข
การค้าโดยท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	ผู้บริหาร	
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง	ให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้า
สามารถทำาธรุกรรมดงักลา่วได	้หากธรุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับ								
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอำานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	โดยได้

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	
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กำาหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท	ซ่ึงลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท	และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยท่ัวกัน	ทั้งน้ี	การทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญ	
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
หรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุน้	และตอ้งปฏบิตัติามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง

	 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและ
พจิารณาถงึความเหมาะสมของรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ				
ทุกคร้ัง	รวมท้ังได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	
โดยกำาหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนทำารายการกับบุคคล
ภายนอก	(Arm’s	Length	Basis)	และสำาหรับกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องใดๆ	กรรมการท่านน้ันจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้
ทีป่ระชมุรบัทราบ	และจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
ดังกล่าว	ทั้งนี้	บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่า
รายการ	คู่สัญญา	เหตุผลและความจำาเป็นในการทำารายการ
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	56-1)	
และรายงานประจำาปีด้วย

 • รายงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบรษิทั	โดยในทุกไตรมาสฝา่ยบญัชจีะนำาเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งจะ
พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท	ก่อนที่จะนำาเสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป	

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำากับดูแลการจัดทำา
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อผู้
ลงทุนได้ทันเวลา	มีความโปร่งใส	ชัดเจนด้วยข้อมูลทาง						
บัญชีท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	และสมเหตุสมผล	งบการเงิน			
ดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี							
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี									
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ	รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มท่ีแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ในการสอบทาน										
ระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน	สำาหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับเร่ืองน้ี	ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

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	infor-
mation	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
	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของ
กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท	การดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบริษัท	ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม						
โดยรวม	โดยจะนำาขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการต่อไป

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและดำาเนินการให้
กรรมการพจิารณาเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย	และสถาบันอ่ืน	ๆ 	ในทุกหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง
อย่างต่อเนื่องตลอดปี	รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ได้ดูงานจากหน่วยงาน	องค์กรอื่นตามความเหมาะสม						
ทำาให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของบริษัท	ปัจจุบันกรรมการของบริษัทจำานวน	8	ท่าน	
เขา้รบัการอบรมกับสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(IOD)	แล้ว	นอกจากน้ี	ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานได้สรุป
ประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ท่ีสำาคัญ	และประกาศหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องแก่คณะกรรมการ
ทั้งคณะด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้
ความสามารถ	 โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญ	
ในการกำากับดูแล	ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำาเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

	 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน
ทัง้สิน้	8	ทา่น	โดยประธานกรรมการมคีณุสมบตัเิปน็กรรมการ
อิสระ	และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	และ
บริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
ประธานคณะกรรมการ	 เลขานุการบริษัท	และกรรมการ											
ผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน	

	 สำาหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น	บริษัทได้
กำาหนดให้มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท
จำานวน	5	ท่าน	โดยกรรมการ	5	ท่านนี้ไม่มีอำานาจอนุมัติ	ไม่มี
อำานาจลงนามผูกพันบริษัท	และไม่มีส่วนได้เสียในด้าน								
การบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ	นอกจากนี้	
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วย
กรรมการตรวจสอบซึง่เปน็กรรมการทีเ่ปน็อสิระจำานวน	3	ทา่น	
คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการท้ังคณะ	จึงถือ
ได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการดำาเนินงานของบริษัท
ด้วยจำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม	ทั้งนี้	

 • 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’	
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กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตาม	
หลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

	 สำาหรับการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการน้ัน	
บริษัทได้มีการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ			
ไว้อย่างชัดเจน	โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท	ซ่ึงกำาหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจำาปี	กรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง
หน่ึงในสาม	ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม	
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก					
ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดน้ัน
เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	อย่างไรก็ตาม	กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้	

	 และท้ังน้ี	เพ่ือให้การทำางานของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
คล่องตัว	บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เพ่ือทำาหน้าที่		
ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ	รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ		
คณะกรรมการ	และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ							
ของคณะกรรมการ

	 ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น	ทุกครั้งที่
กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระ	หรือมีเหตุจำาเป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม	คณะกรรมการสรรหา	
กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ	จะมีการปรึกษา
หารอืรว่มกนั	เพือ่กำาหนดตวับคุคลทีม่ีความเหมาะสมทัง้ดา้น
ประสบการณ์	ความรู้	 ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์									
ต่อบริษัท	 รวมถึงมีคุณสมบัติ ข้ันต่ำาตามหัวข้อข้างล่างนี้							
และกำาหนดค่าตอบแทนท้ังหมด	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุม	
คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป	

	 บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน		
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

	 1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
	 	 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้น
	 	 ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	
	 	 ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือ
	 	 ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
	 	 บริษทัยอ่ยลำาดับเดียวกัน	หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
	 	 ขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
	 	 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	ผู้มีอำานาจ
	 	 ควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	
	 	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
	 	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
	 	 ขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
	 	 วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น
	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	
	 	 หรือผู้บริหาร	ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	
	 	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
	 	 ขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
	 	 มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 5)	 ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูส้อบบญัชีของบรษิทั	บรษิทัยอ่ย	
	 	 บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และ
	 	 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	
	 	 ผูบ้ริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	
	 	 ซึง่มีผูส้อบบญัชขีองบริษทั	บรษิทัยอ่ย	บริษัทร่วม	หรือ
	 	 นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้
	 	 พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	2	ปี

	 6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่ง
	 	 รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ี
	 	 ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
	 	 สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
	 	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	 ในกรณีท่ี
	 	 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็น
	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
	 	 ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการ
	 	 ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย	เวน้แตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
	 	 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 7)	 ไม่เปน็กรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทน
	 	 ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น
	 	 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 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.
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	 8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
	 	 เปน็การแข่งขันทีม่นียักบับรษัิท	หรอืบรษิทัยอ่ย	หรอื
	 	 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็น
	 	 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน
	 	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง
	 	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	
	 	 ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็น	
	 	 การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น
	 	 อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

	 ท้ังนี้	กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น	
ได้อย่างเป็นอิสระ	โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ใด	ๆ	ท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิ	หรอืตำาแหนง่หนา้ที	่และไมต่กอยูภ่ายใตอิ้ทธพิลของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด	รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมา			
บีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	(รวมกรรมการอิสระ)	อย่างน้อย					
ปีละ1	ครั้ง	เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ได้
หารือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ	 โดยปราศจาก
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร	โดย	ในปี	2562	มีการจัด
ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ครั้ง

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	
เพื่อติดตามและดูแลการดำาเนินงานของบริษัท	ณ	วันที่	31	
ธนัวาคม	2562	บรษิทัมคีณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ	ทำาหนา้ที่
ในการบรหิารจดัการงานในรายละเอยีดเฉพาะดา้นของบรษิทั	
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	อันได้แก่	คณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา		
กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท	และคณะกรรมการ				
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	โดยมีการกำาหนดขอบเขต
อำานาจ	 และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการชุดยอ่ยดงักลา่ว	มอีงคป์ระกอบสมาชกิ	ขอบเขต
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

 (1)	คณะกรรมการบริหาร 
	 	 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร	3	ท่าน	 มีรายช่ือ
	 	 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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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 1)	 มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารกู้หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ	
	 	 เพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	การใช้จ่ายเงิน
	 	 เพือ่การลงทนุ	และเพือ่การดำาเนนิงานตา่งๆ	ภายใน
	 	 วงเงินสำาหรบัแตล่ะรายการไมเ่กนิกวา่	300	ลา้นบาท	
	 	 หรือจำานวนเทียบเท่า	หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
	 	 บริษัทมอบหมาย

	 2)	 จดัตัง้โครงสรา้งองคก์ร	และการบรหิาร	และกรรมการ
	 	 บริหาร	โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก	
	 	 การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างของพนักงาน
	 	 ของบริษัทในตำาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการ
	 	 ผู้จัดการ

	 3)	 มีอำานาจแต่งตั้ง	ถอดถอนพนักงานของบริษัท

	 4)	 มีอำานาจจัดทำา	เสนอแนะ	และกำาหนดนโยบายแนวทาง
	 	 ธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
	 	 บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

	 5)	 กำาหนดแผนธุรกิจ	อำานาจการบริหารงาน	อนุมัติ
	 	 งบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี	และ
	 	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	และดำาเนินการตาม
	 	 แผนทางธรุกจิและกลยทุธท์างธรุกจิโดยสอดคลอ้งกบั
	 	 นโยบาย	และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
	 	 ได้อนุมัติแล้ว

	 6)	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
	 	 ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

	 ทัง้นี	้การมอบอำานาจดงักลา่วขา้งตน้ให้แกค่ณะกรรมการ
บริหารนั้น	ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ										
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท	และกำาหนดให้รายการที่
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย	ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (2)	คณะกรรมการตรวจสอบ		

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	ท่าน	มีรายช่ือ
	 	 ดังต่อไปนี้

	 	 1.		 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 	 	 	 กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.		 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		

	 	 3.		 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

 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
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	 โดย	นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์	เป็นกรรมการตรวจสอบ				
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่		
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 1)	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
	 	 และเพียงพอ

	 2)	 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน	(Internal	
	 	 control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	
	 	 audit)	ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	และ
	 	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
	 	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
	 	 โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
	 	 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
	 	 ภายใน

	 3)	 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน	
	 	 ทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบาย
	 	 และแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน	สอบทาน
	 	 รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน	และการ
	 	 ประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั	และ
	 	 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำาทุจริตคอร์รัปชันและ
	 	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

	 4)	 สอบทานให้บริษัทปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วย
	 	 หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาด
	 	 หลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 5)	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความ
	 	 เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
	 	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้ง
	 	 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
	 	 เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 6)	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ	รายการที่อาจมี
	 	 ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
	 	 และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	 เพื่อให้
	 	 ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
	 	 สูงสุดต่อบริษัท

	 7)	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผย
	 	 ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	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)	ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
	 	 	 	 ภายในของบริษัท

	 	 (ค)	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย
	 	 	 	 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนด
	 	 	 	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 กับธุรกิจของบริษัท

	 	 (ง)	 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
	 	 	 	 ทางผลประโยชน์

	 	 (ฉ)	จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
	 	 	 	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 (ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
	 	 	 	 ตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร	
	 	 	 	 (charter)

	 	 (ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
	 	 	 	 ควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 8)	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	
	 	 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (3)	คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และ
	 	 กำากับดูแลกิจการ

	 	 ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	2	ทา่น	กรรมการบรหิาร	
	 	 1	ท่าน	มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 	 1.		 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหา	
	 	 	 	 กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ		

	 	 2.		 นายชาญมนู	สุมาวงศ์
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหา	กำาหนด
	 	 	 	 ค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ		

	 	 (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
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	 	 3.		 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
	 	 	 	 กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหา	กำาหนด
	 	 	 	 ค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ		

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบาย
	 และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูม้อีำานาจ
	 ในการจัดการ 

	 1)	 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
	 	 โดยรวมของบริษัท	เพ่ือให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
	 	 ตลอดจนบุคลากรท่ีต้องการสรรหา	โดยสรรหาบุคลากร
	 	 ท่ีมีความรู้	ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท	
	 	 เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งต้ัง	
	 	 หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง
	 	 แล้วแต่กรณี

	 2)	 สรรหาบุคลากร	ดังต่อไปนี้

	 	 (2.1)	สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัท	 โดย
	 	 	 	 	 คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ 	 ความสามารถและ
	 	 	 	 	 มีทักษะท่ีเหมาะสมกับตำาแหน่ง	 โดยเลื่อน
	 	 	 	 	 ตำาแหน่งบุคลากรภายในท่ีมีความรู้	 ความ
	 	 	 	 	 สามารถ	และมีประสบการณ์ตรงกับตำาแหน่ง
	 	 	 	 	 งานนั้น

	 	 (2.2)	สรรหาบุคลากรภายนอก	โดยเน้นบุคลากรที่
	 	 	 	 	 เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจที่มีประสบการณ์ตรง	
	 	 	 	 	 เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน

	 3)	 สรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีณุสมบตั	ิเหมาะสม
	 	 โดยพิจารณาจาก

	 	 (3.1)	ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	และ
	 	 	 	 	 เกณฑ์ที่ทางการกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	 	 (3.2)	มีความรู้	ความสามารถที่เหมาะสม	และมี
	 	 	 	 	 ประสบการณ์ตรงกับความต้องการ	พันธกิจ
	 	 	 	 	 และวิสัยทัศน์ของบริษัทในตำาแหน่งนั้นๆ

	 	 (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)	 ดำาเนนิการทาบทามบุคคลทีม่คีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบั
	 	 เกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้	เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล	
	 	 ดังกล่าว	มีความยินดีจะมารับตำาแหน่งกรรมการ
	 	 บริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

	 5)	 พจิารณาความเปน็อสิระของกรรมการอสิระแตล่ะคน	
	 	 เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ		
	 	 ครบถ้วน	หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็น
	 	 กรรมการอิสระ	รวมทัง้พจิารณาวา่จำาเปน็ตอ้งสรรหา
	 	 กรรมการอิสระใหม่หรือไม่	หากมีกรรมการอิสระ
	 	 ไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท

	 6)	 จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทำางานของคณะกรรมการ
	 	 และผู้มีอำานาจในการจัดการเป็นประจำาทุกปี

	 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
	 ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำานาจ
	 ในการจัดการ  

	 1)	 ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต	หน้าที่
	 	 ความรบัผดิชอบ	และอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอท่ีจะดึงดูด	
	 	 รักษา	และจงูใจกรรมการและผูม้อีำานาจในการจดัการ	
	 	 รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

	 2)	 กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน
	 	 ต้องมีขั้นตอนที่ โปร่ ง ใส	 ปฏิบั ติตามหลักของ
	 	 บรรษัทภิบาล	และสามารถตรวจสอบได้

	 3)	 กำาหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน	ควรนำาปจัจยั
	 	 ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย

	 	 (3.1)	 เป รียบเที ยบ กับบริ ษัท ในอุตสาหกรรม
	 	 	 	 	 เดียวกัน	หรือใกล้เคียง

	 	 (3.2)	 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและ
	 	 	 	 	 ขอบเขต	 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับ
	 	 	 	 	 มอบหมายและอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะ
	 	 	 	 	 ดึงดูด	รักษา	และจูงใจ	ตลอดจนสอดคล้อง
	 	 	 	 	 กับผลการประเมินผลงานประจำาปี

	 	 (3.3)	การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรม
	 	 	 	 	 ต่อผู้ถือหุ้น

	 	 (3.4)	ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
	 	 	 	 	 หน่วยงานการกำากับดูแล	มีความโปร่งใส	
	 	 	 	 	 ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล	เป็นธรรม
	 	 	 	 	 แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 	 (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.	
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	 4)	 แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้อง
	 	 คำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	และความเส่ียงที่
	 	 เก่ียวข้อง	รวมถึงให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วน
	 	 ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	ประกอบการพิจารณา
	 	 ประเมินผลด้วย

 หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
	 ในการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 1)	 ศึกษาและจัดทำาร่างนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	
	 	 (Corporate	Governance	Policy)	ภายใต้กรอบของ
	 	 กฎหมาย	หลักเกณฑ์	ระเบียบและข้อบังคับที่เป็น
	 	 ปัจจุบันขององค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับดูแล	เช่น	ตลาด	
	 	 หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	สำานกังานคณะกรรมการ
	 	 กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์และหนว่ยงาน
	 	 ท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนแนวทางในการกำากบัดแูลกจิการ
	 	 ที่ดีตามมาตรฐานสากล

	 2)	 นำาเสนอร่างนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	
	 	 Governance	Policy)	ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
	 	 พิจารณาอนุมัติและนำาออกใช้เป็นแนวทางในการ
	 	 ปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practices)	ของกรรมการและ
	 	 ฝ่ายบริหาร	โดยจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 	 เป็นลายลักษณ์อักษร	(Corporate	Governance	Policy	
	 	 Statement)

	 3)	 กำากับ	ดูแล	และให้คำาแนะนำาแก่กรรมการบริษัท
	 	 และฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
	 	 ตามกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบายการกำากบัดูแล
	 	 กิจการ	เพื่อให้การทำาหน้าที่กำากับดูแลของกรรมการ
	 	 บรษัิท	และการบรหิารจัดการงานของฝา่ยบรหิารเปน็
	 	 ไปดว้ยด	ีมผีลในทางปฏบิตัแิละมคีวามตอ่เนือ่งอยา่ง
	 	 เหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและ
	 	 ผู้มีส่วนได้เสีย

	 4)	 พิจารณา	ทบทวน	และปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแล
	 	 กิจการอย่างสม่ำาเสมอ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้
	 	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและ
	 	 สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	
	 	 ตลอดจนกฎหมาย	หลักเกณฑ์	ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	
	 	 และขอ้เสนอแนะขององคก์รภายในทีท่ำาหนา้ทีใ่นการ
	 	 กำากับดูแลกิจการ

	 5)	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
	 	 บริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีท่ี
	 	 กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำา

	 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)	 เสนอแนะแนวทางในการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรยิธรรม	
	 	 และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของกรรมการ
	 	 ผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

	 7)	 ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการ
	 	 ดำาเนนิงานดา้นการดแูลสงัคมชมุชนและสิง่แวดลอ้ม	
	 	 (Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	ของบริษัท

	 8)	 ดำาเนินการอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
	 	 คณะกรรมการบริษัท

 (4)	คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของกลุม่บรษิทั 

	 	 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ						
	 	 ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการลงทุน
	 	 ของบริษัทและบริษัทในเครือ

 (5)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	

  ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ	
	 	 ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและ
	 	 แผนการบรหิารจดัการความเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิ
	 	 ของบริษัทและบริษัทในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

	 สำาหรับปี	2562	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง	นอกจากนี้	
ยังพิจารณาจากประสบการณ์	ความรู้	และความสามารถ	จากน้ัน
จึงนำารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง						
โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีกรรมการที่มาจาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำานวน	2	ท่าน	คือ	นายยูจีน	เอส.	เดวิส	
และนายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์	จากจำานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด	8	ท่าน

	 ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 •	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ	จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้น
	 	 ต่อ	1	เสียง

	 •	 ผู้ถอืหุน้คนหนึง่ๆ	จะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียูท้ั่งหมด	
	 	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
	 	 ก็ได้	แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากกวา่
	 	 หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ	ไม่ได้	

	 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).
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	 •	 บคุคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา	เปน็
	 	 ผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจำานวน
	 	 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
	 	 ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา
	 	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี
	 	 หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น	 ให้ประธานเป็นผู้
	 	 ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

	 โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการ	คณะกรรมการ
ชุดย่อย	และกรรมการผู้จัดการแต่ละข้อ	ได้กำาหนดระดับ					
การประเมินออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

	 0	 =		 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการ
	 	 	 	 ในเรื่องนั้น
	 1	 =		 ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย
	 2	 =		 เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร
	 3	 =		 เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการใน
	 	 	 	 เรื่องนั้นดี
	 4	 =		 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเร่ืองน้ัน
	 	 	 	 อย่างดีเยี่ยม

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

	 บรษิทัมีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บริษัทท้ังคณะ	ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจำาทุกปี	โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	
ประจำาปี	2562	ได้พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบ
ประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำาเปิดเผยเมื่อปี	2558	มาปรับ
ให้เหมาะสมกับบริษัทในทุกด้าน	ดังนี้	 1)	 โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม	ทำาให้การ
ทำางานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพหรอืไม	่2)	ขบวนการ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ	ได้ดำาเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่											
3)	บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ										
ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่												
4)	ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/การ
พัฒนาตนเองของกรรมการ

 ขั้นตอน 

	 กรรมการบริษัททุกคนทำาการประเมินแบบประเมิน							
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

	 บริษทัมีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
รายบุคคลเป็นประจำาทุกปี	โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท	ประจำาปี	2562	ได้พิจารณาแบบ
ประเมินกรรมการรายบุคคลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประจำาปี	2558	โดยครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ดังน้ี	 (1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(2)	การประชุม	
ของคณะกรรมการ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

 ขั้นตอน

	 กรรมการบริษัททุกคนทำาการประเมินแบบประเมิน							
ดังกล่าว	โดยพิจารณาการปฏิบัติงานหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย	
และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผล
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 โดยในปี	2562	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.91	
จาก	4	คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ	97.75

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษทัมีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจำาทุกปี	 โดยแบบ
ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอา้งองิจากแบบประเมนิของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์	ประจำาป	ี2558		ซึง่ครอบคลมุบทบาทหนา้ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ดังน้ี	1)	โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม	ทำาให้การ
ทำางานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพหรอืไม	่2)	การประชมุ
คณะกรรมการชุดย่อยได้ดำาเนินการ	เพื่อให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่							
3)	บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	
ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่

	 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.
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 ขั้นตอน 

	 กรรมการตรวจสอบทุกคนทำาการประเมินแบบประเมิน
ดงักล่าว	โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในภาพรวมทั้งคณะ	และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
และประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

	 โดยในปี	2562	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.98			
จาก	4	คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.50

การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่า
ตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

	 แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	
และกำากับดูแลกิจการ	อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาด			
หลกัทรพัยฯ์	ประจำาป	ี2558	ซึง่ครอบคลมุบทบาทหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ	ดงันี	้1)	โครงสรา้งและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม	ทำาให้การทำางานของคณะ
กรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่	2)	การประชุมคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยไดด้ำาเนนิการ	เพือ่ใหค้ณะกรรมการปฏิบตัหิน้าทีใ่นการ
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	3)	บทบาท	หน้าที่	และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	ได้รับการทบทวน
และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่

 ขั้นตอน 

	 กรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแล
กิจการ	ทำาการประเมินแบบประเมินดังกล่าว	โดยพิจารณา		
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	
และกำากับดแูลกจิการในภาพรวมทัง้คณะ	และสง่ใหเ้ลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

	 โดยในปี	2562	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.90				
จาก	4	คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ	97.50

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

	 แบบประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการอ้างอิงจากแบบ
ประเมนิของตลาดหลกัทรพัยฯ์	ประจำาป	ี2554	โดยครอบคลุม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังน้ี	1)	ความเป็นผู้นำา				
2)	การกำาหนดกลยุทธ์	3)	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	4)	การวางแผน
และผลปฏิบัติทางการเงิน	5)	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	
6)	ความสัมพันธ์กับภายนอก	7)	การบริหารงานและความ
สัมพันธ์กับบุคลากร	8)	การสืบทอดตำาแหน่ง	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)	ทำาการ
ประเมินแบบประเมินดังกล่าว	โดยพิจารณาการปฏิบัติงาน
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	และส่งให้แก่เลขานุการบริษัท
เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 โดยในปี	2562	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.98			
จาก	4	คะแนน		หรือคิดเป็นร้อยละ	99.50

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับ
ดูแลกิจการ	ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและ							
ผู้บริหาร	(ตามนิยาม	กลต.)	เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหาร
จัดการบริษัท	โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	ศักยภาพ	
และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก	ท้ังน้ี	บริษัทได้จัดให้มี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	
และทักษะที่จำาเป็นตามตำาแหน่งงานสำาคัญ	ๆ

	 สำาหรับผู้บริหารในระดับต่าง	ๆ	โดยเฉพาะผู้บริหารและ
ตำาแหน่งในสายงานหลกั	จะเนน้การสรรหาจากบคุลากรภายใน
องค์กร	สำาหรับการดำาเนินกุลยุทธ์และการวางแผนสืบทอด
ตำาแหน่งของผู้บริหารท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือหมดวาระ
การดำารงตำาแหน่งหรือเกษียณอายุ	คณะกรรมการสรรหา	
กำาหนดค่าตอบแทน	และกำากับดูแลกิจการ	จะพิจารณา
เปน็การล่วงหน้า	โดยคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	
และกำากับดูแลกิจการ	เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตำาแหน่งผู้บริหาร	
และสำาหรับตำาแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการจัดเตรียม
เอกสารสำาหรับกรรมการใหม่	ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลบริษัท	ประกอบด้วย	รายงานประจำาปีของ
	 	 บริษัท	ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้าหมาย
	 	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

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.	 กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ
	 	 ชุดย่อย	ตลอดจนวาระการประชุม	ทั้งวาระประจำา
	 	 และวาระพิเศษประจำางวด

	 3.	 คู่มือคุณสมบัติการดำารงตำาแหน่งกรรมการและ
	 	 ผู้บริหารประกอบด้วย	 คุณสมบัติและลักษณะ
	 	 ต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ	
	 	 นโยบายที่สำาคัญ	เช่น	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 	 ท่ีดี	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	นโยบายบริหาร
	 	 ความเสีย่ง	นโยบายการใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอก	
	 	 เป็นต้น	รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติและประกาศ
	 	 ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตาม
	 	 กฎหมาย

การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละพจิารณาคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท	
เพ่ือพิจารณาเสนอผูถ้อืหุน้ในวาระการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ีและ
กำาหนดค่าตอบแทน	ท้ังน้ี	หากมีกรณีท่ีเห็นสมควรให้มีการเลิกจ้าง
ผูส้อบบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	24	เมษายน	
2562	ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	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
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	

	 ในรอบปี	2562	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบ
บัญชี	จำากัด	ดังนี้

	 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.

Appointment of the External Auditors and  
Considering the Auditor Fees

	 The	Audit	Committee	is	responsible	for	selecting	an	
independent	person	to	be	the	Company’s	external	auditor	
and	considering	the	audit	fees	to	propose	to	the	Annual	
General	Meeting	of	Shareholders	for	approval.	The	Audit	
Committee	is	also	responsible	for	proposing	to	the	Board	
of	Directors	for	consideration	a	dismissal	of	employment	
of	the	external	auditor	when	necessary.

	 On	April	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.	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท	เป็นจำานวน	
	 	 	 	 	 1,535,000	บาท	

	 	 1.2		 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2	บริษัท	
	 	 	 	 	 เป็นจำานวนรวม	1,075,000	บาท	

 2.	 ค่าบริการอื่น

	 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำานักงานสอบบัญชีที่
ผูส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และสำานักงานสอบบัญชี

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

	 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 โดย
อ้างอิงจากหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	
ปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560						
(“CG	Code”)	ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ซ่ึงบริษัทได้นำาหลักปฏิบัติส่วนใหญ่						
มาปรบัใชแ้ลว้และนำาเสนอคณะกรรมการรบัทราบในหลกัการ	
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	1/2562	เมื่อวันที่	
26	กุมภาพันธ์	2562	ทั้งนี้	บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ	CG	
Code	เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

	 1.	 กำาหนดจำานวนครั้งในการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี	

	 	 1.1		 คณะกรรมการบรษิทั	ประชมุไมน่อ้ยกวา่	4	ครัง้
	 	 	 	 	 ต่อปี	ทั้งน้ี	เพ่ือความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
	 	 	 	 	 ของบริษัท

	 	 1.2		 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมไม่น้อยกว่า
	 	 	 	 	 4	ครั้งต่อปี

	 	 1.3		 คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดคา่ตอบแทน	และ
	 	 	 	 	 กำากับดูแลกิจการ	ประชุมไม่น้อยกว่า	2	คร้ังต่อปี

	 	 1.4		 ประชมุคณะกรรมการอืน่	ๆ 	อยูใ่นดลุพนิจิของ
	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ

 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.

Implementation of the 2017 Corporate Governance 
Code for Listed Companies (CG Code)

	 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.

Enhance effectiveness of the Board of Directors
	 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	 Nominat ion,	 Compensat ion	 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.
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	 2.	 กำาหนดกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า
	 	 ร้อยละ	75	ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการ
	 	 บริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี	

	 	 	 	 ปี	2562	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 ท้ังหมด	5	คร้ัง	ซ่ึงกรรมการทุกท่านเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
	 	 ร้อยละ	80	ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการ
	 	 บริษัททั้งหมด

	 3.	 กำาหนดใหม้กีารประชมุเฉพาะคณะกรรมการโดยไมม่ี
	 	 กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย	อย่างน้อย						
	 	 ปีละ	1	ครั้ง

	 	 	 	 จัดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการโดยไม่มี
	 	 กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย	1	ครั้ง	
	 	 เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2562

	 4.	 กำาหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการ
	 	 ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด

	 	 	 	 ปี	2562	องค์ประชุมในขณะลงมติมีกรรมการ
	 	 ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของกรรมการท้ังหมด	ครบทุกคร้ัง
	 	 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด	5	ครั้ง

	 5.	 กำ าหนดให้กรรมการดำ ารงตำ าแหน่ ง ในบริษัท
	 	 จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	5	บริษัท	

	 	 	 	 ปี	2562	ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำารงตำาแหน่ง
	 	 ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน	5	บริษัท

	 6.	 กำาหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ	จะไปดำารงตำาแหนง่เปน็
	 	 กรรมการในบริษัทอ่ืน	 (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจ
	 	 ครอบครัว ) 	 จะต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
	 	 คณะกรรมการก่อนดำารงตำาแหน่ง	

	 	 	 	 ปี	2562	กรรมการผู้จัดการไปดำารงตำาแหน่งเป็น
	 	 กรรมการบริษัทอื่น	1	บริษัท	ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
	 	 คณะกรรมการสรรหา	กำาหนดคา่ตอบแทน	และกำากบั
	 	 ดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

	 7.	 กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี
	 	 ส่วนได้เสีย

	 	 	 	 กรรมการและผู้บริหารได้จัดทำารายงานการมี
	 	 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

การดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

	 บรษิทัมุ่งมัน่ให้บรกิารทางการเงนิประเภทตา่งๆ	แกก่ลุม่
ลูกค้าสถาบัน	ลูกค้านิติบุคคล	และลูกค้าบุคคลธรรมดา	ทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอินโดจีน		โดยบริษัทยึดหลักการดำาเนินงาน
กิจการที่ เป็นธรรม	บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมี						
ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี	มคีวามรบัผดิชอบตอ่สังคม
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีด่	ีเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาและเติมเต็มสังคม	ร่วมไปกับการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน	การดำาเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็นสำาคัญต่างๆ	ท่ีเก่ียวกับ
การดำาเนินงานของบริษัท	ได้แก่

	 1.	 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

	 2.	 นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
	 	 สนิบนเจา้หนา้ทีข่องรฐั	เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ	
	 	 และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

	 3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
	 	 อย่างเป็นธรรม

	 4.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 6.	 การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากการคำานึงถงึประเดน็หลกัในการปฏบิตัเิพือ่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว	การคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย					
ทกุกลุม่ถอืเปน็อีกสว่นหนึง่ทีใ่หค้วามสำาคญั	โดยในการกำาหนด
แผนดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น	
โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	
เจ้าหน้ี	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	ภาครัฐ	
หรือแม้กระทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม	ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน	 โดยยึดหลักการดำาเนินงานกิจการท่ีเป็นธรรม	
บรหิารงานด้วยความโปรง่ใสและมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี	มีความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	เพือ่ใหเ้ปน็
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ดังนั้น	จึงได้ร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้	“โครงการแนวร่วมปฏิบัติ	
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private												
Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:		
CAC)”	ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
โครงการดังกล่าว	และในปี	2560	บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์				
ฟินันซ่า	จำากัด	(บริษัทย่อย)	ได้ย่ืนขอใบรับรองเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการดังกล่าว	ซึ่งได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว				

Social Responsibility practices

	 The	Company	is	committed	to	providing	a	compre-
hensive	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. 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.



Finansa Public Company Limited   111

โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามลำาดับ

 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน 
ซึง่ประกอบด้วย มาตรการ ข้ันตอน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

 1.1	 นิยามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/
หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของบริษัทฯ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำาม่ัน เรียกร้อง 
หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทีเ่ปน็การเอือ้ประโยชน์ใหแ้กต่นเอง 
พวกพ้อง และ/หรอืผู้อ่ืน เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยส์นิ ผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถงึการกระทำาใด ๆ  ท่ีขดัหรอืแยง้
กับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ 
ท้องถิ่น หรือจารีตการค้า ให้กระทำาได้

 1.2	 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 

 บริษัทจัดให้มีคณะทำางานตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ทำาหน้าที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คอร์รัปชันท่ีอาจเกิดขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ  เป็น 
การเฉพาะ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้   
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่ดี นอกจากน้ี มีการรายงาน
ความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ตามลำาดับ

 1.3	 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบโดยการอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และฝ่ายจัดการได้
สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน    
รับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์และจัดอบรม 
นอกจากนี้ พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เก่ียวข้อง เช่น 
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ข้อบังคับการทำางาน และ
คูมื่อการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ   ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
อนึง่ บรษิทัไดส้ือ่สารนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัใหแ้ก ่
ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจดหมายลงทะเบียนด้วย      
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของ    
บริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้เผยแพร่นโยบาย

The Company developed “Anti-Corruption Policy and 
Guidelines” and measures, procedural steps, and related 
operational processes for all employees as follows:

 1.1		 Definition	of	corruption.

 Corruption means any types of bribery and/or using 
information received from or provided by the Company’s 
operation by offering, agreeing to give, promising, demanding 
or accepting money, assets, or other inappropriate        
benefits from the government officers, private sectors, or 
responsible person either in direct or indirect action so 
that person, his/her friends, and/or others could achieve 
either directly or indirectly an improper benefit in business 
or any improper benefit, as well as any act that is against 
the Company’s business ethic.

 1.2		 Corruption	Risk	Assessment

 The Company has set an anti-corruption working 
group to cooperate in determining potential corruption risk 
every year by assessing the potential for corruption as a 
separate issue from other risks. The working group also 
assesses internal audit controls and other risk management 
issues that involve key operating systems to monitor risk 
and prevent corruption from occurring, as well as to     
establish a proper internal control system. The working 
group is required to suggest solutions. In addition, all risks 
will be reported to the Audit Committee and the Board of 
Directors. 

 1.3		 Training	and	Communication

 The Board of Directors has acknowledged and      
approved the Anti-Corruption Policy and Guidelines.   
Management has communicated these policies to all 
managers and staff through electronic mail and training. 
In addition, employees can access anti-corruption policies 
and practices and other related policies, such as the Code 
of Conduct and work regulations, from the Company’s 
website. Notably, the Company has communicated its anti-
corruption policy to its customers, business counterparts, 
and other stakeholders via registered mail, which will     
help third parties be informed about the Company’s intention 
to prevent corruption. The Company publishes its          
anti-corruption policy to third parties through its website 
(www.finansa.com).
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ต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.finansa.com) 

 1.4	 แนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

 บริษัทให้ความสำาคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชัน      
ทกุรปูแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการให ้การรบั ของขวัญ 
ของกำานัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน เพราะอาจนำา
ไปสู่การคอรรั์ปชนัไดโ้ดยงา่ย จงึไดก้ำาหนดไวใ้นแนวปฏบิตังิาน
ต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น กำาหนดมูลค่า      
ของขวัญที่ได้รับตามเทศกาลที่เกิน 3,000 บาท จะต้องกรอก
แบบฟอร์มที่ระบุชื่อผู้ให้ วัตถุประสงค์ มูลค่าของขวัญ และ
เสนอให้กรรมการผูจ้ดัการหรอืกรรมการผูอ้ำานวยการพิจารณา
อนุมัติจึงรับได้ สำาหรับการให้ของขวัญของรางวัล การเลี้ยง
รับรอง การให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล จะ
ต้องขอเบิกโดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเสนอให้
กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำานวยการพิจารณาอนุมัติ
เช่นกัน เป็นต้น 

 1.5	 การตรวจสอบการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
	 	 	 เพื่อป้องกันความเสี่ยง

   - จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ี 
    ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
    ปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำาหนดเป็น
    แผนการตรวจสอบประจำาปีซึ่งสอดคล้องกับ
    ความเสีย่งทีป่ระเมนิไว้ นอกจากนี ้ยงัตรวจสอบ
    ระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ เช่น ระบบรายได้
    และการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การจัดซื้อและ
    การจา่ยชำาระหนี ้และการลงทนุและการใหกู้ย้มื 
    เปน็ตน้ และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะ
    กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
    ตามลำาดับ

   - จดัให้มีชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน
    เกีย่วกับการทุจรติคอรร์ปัชนัเปน็การเฉพาะ และ
    กำาหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำาหรับบุคคล
    ภายนอกและพนักงานภายใน ท่ีพบเห็นเหตุสงสัย
    ที่เข้าข่ายการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน สามารถ
    แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทาง
    ต่างๆ ดังนี้

 จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
      บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
       ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
      48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
      เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 อีเมล :   id@finansa.com
 เว็บไซต์บริษัท : www.finansa.com

 1.4		 Anti-corruption	practices

 The Company takes all forms of corruption seriously, 
especially the receiving or giving of gifts, entertainment, 
and other benefits that could easily lead to corrupt       
practices. The Company sets clearly-understood anti-
corruption directives, such as a limit for a single gift at 
more than Bt.3,000, a form is required to identify the 
giver, his or her objectives, and the value of the gift, which 
will be later presented to the Managing Director or          
Executive Directors for consideration. Other gratuities, for 
example, a reception, the taking of financial sponsorship, 
or a donation for charity, also require a relevant form to 
be completed and proposed to the Managing Director or 
Executive Directors for approval. 

 1.5		 Auditing	operation	and	internal	control	to	
	 	 	 prevent	risk

   - Assign an internal audit unit to monitor the 
    operation as required to comply with
    anti-corruption policies and practices on a 
    yearly basis, which is consistent to prior
    assessed risks. In addition, the unit also 
    monitors internal control systems such as 
    revenue and receivables collection, purchasing 
    and debt payments, and investment and
    lending, and reports the audit results to the 
    Audit Committee and the Board of Directors. 

   - Provide a channel for reporting specific
    evidence or complaints about corruption and 
    set secure channels for outsiders, with internal 
    staff set to report on suspected corruption. 
    The evidence and complaints can be
    reported through the following channels:

 Registered mail: Independent Committee,
     Finansa Public Company Ltd., 
     20th Floor, Tisco Tower
     48/48, North Sathorn, Silom Sub-district, 
     Bangrak District, Bangkok 10500

 Email:   id@finansa.com

 Website:  www.finansa.com
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 ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความเป็นธรรม
และให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้
การกระทำานั้นจะทำาให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2.	 นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
	 สนิบนเจ้าหน้าท่ีของรฐั	เจ้าหน้าท่ีของรฐัต่างประเทศ	
	 และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ     
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ดังน้ัน จึงได้จัดทำา
นโยบายควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่บุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตังิานทีช่ดัเจนและเหมาะสมในการประกอบธรุกจิ เพือ่ให้
สอดคล้องกับมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) สรุปได้ดังนี้

 2.1	 นิยามการให้สินบน

 หมายถึงการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทำาการ 
ไม่กระทำาการ หรือประวิงการกระทำาอันมิชอบด้วยหน้าที่

 2.2	 ขอบเขต

   1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร 
    และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

   2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทท่ี บริษัท ฟินันซ่า จำากัด 
    (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำานวนหุ้น
    ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

   3. บริษัทฯ คาดหวังให้ตัวแทน และ/หรือตัวกลาง
    ทางธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง หรอืกระทำาในนาม
    บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายนี้

 The information from the informant will be sent to the 
Audit Committee and kept confidential. It wil l 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		 นโยบายการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน	
	 	 	 มีดังนี้

   1. กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้
    สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   2. กำาหนดให้มีมาตรการเก่ียวกับกรณีมีความเส่ียงสูง
    ท่ีจะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดท่ีชัดเจน

   3. กำาหนดให้มีมาตรการป้องกันการให้สินบน ไปปรับใช้
    กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

   4. กำาหนดให้ต้องมีระบบบัญชีที่ดี

   5. กำาหนดใหม้แีนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล
    ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน

   6. กำาหนดใหม้มีาตรการสนบัสนนุ ให้มกีารรายงาน
    การกระทำาความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย

   7. กำาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผล การใช้
    มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
	 แรงงานอย่างเป็นธรรม

 3.1	 การจ้างงาน  

   - ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
    และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ตลอดจน
    กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

   - กำาหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก ว่าจ้าง 
    และการจัดสภาพการจ้างพนักงานที่ชัดเจน 
    โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

   - มีกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่
    เป็นระบบ

 3.2	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

   - มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยยึดหลัก
    ความเป็นธรรม เหมาะสม โดยคำานึงถึงอัตรา
    คา่ครองชพี และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
    เป็นหลัก

   - กำาหนดข้อปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือสำาหรับ
    พนกังานทีช่ดัเจน โดยมุง่เนน้ไม่ใหเ้กดิการเลอืก
    ปฏิบัติ 

   - กำาหนดสวสัดิการสงูกวา่ทีก่ฎหมายกำาหนด เพือ่
    ลดภาระคา่ครองชพีและสง่เสรมิสวสัดภิาพความ
    เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ดังนี้

 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. สวสัดกิารเงนิชว่ยเหลอื ไดแ้ก ่เงนิชว่ยเหลอื
     กรณพีนกังาน คูส่มรส บตุร หรอืบดิา มารดา
     ของพนกังานเสยีชีวติ และเงนิชว่ยเหลอือืน่ๆ

    2. สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ การตรวจ
     สขุภาพพนักงานประจำาปี สมาชิกสปอร์ตคลับ 
     ห้องฟิตเนส การรักษาพยาบาลและทันตกรรม  
     การประกนัสขุภาพกลุม่ และประกนัอบุตัเิหตุ
     กลุ่ม

    3. กองทนุ ไดแ้ก ่กองทุนสำารองเลีย้งชีพ กองทนุ
     เงินทดแทน กองทุนประกันสังคม 

    4. สวสัดิการเงินกู ้ได้แก ่เงนิกูด้อกเบีย้พเิศษกบั
     คู่สัญญาของบริษัท

 3.3	 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้

   1. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความลับ
    อนัเกีย่วกบัทรพัยสิ์นทางปญัญาของบรษิทั เพือ่
    มิให้ข้อมูลเหล่าน้ันร่ัวไหลและต้องไม่นำาทรัพย์สิน
    ทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
    ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอ่ืนโดยมิได้รับ
    อนุญาต

   2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สิน
    ทางปัญญาของผู้อ่ืน และไม่นำาผลงานอันมีทรัพย์สิน
    ทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
    ของผลงานไปใช้โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
    ผลงาน

   3. บริษัท มีกระบวนการในการ สำารวจ ตรวจสอบ
    การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในสำานักงาน
    เป็นประจำาเพ่ือให้แน่ใจว่า ไม่มีการใช้งานซอฟต์แวร์
    ลิขสิทธิ์เกินจริง

 3.4	 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

   - มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
    การพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัอยา่ง
    เหมาะสมและต่อเนื่อง

   - พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานใหม้ี
    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 inc lud ing prov ident 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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   - มกีระบวนการสอนงาน (Coaching) การแบง่ปนั
    ความรู ้(Knowledge Sharing) และการฝกึอบรม
    สัมมนากับสถาบันภายนอก

 3.5	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

   - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
    กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการวางแผน และ
    ปฏิบัติงาน

   - เปดิโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเห็นและ
    ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม
    และทั่วถึง

 3.6	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
	 	 	 ในการทำางาน	ปี	2562

   1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
    ในการทำางาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
    ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

   2. บริษัทสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ  
    ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ี
    เหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้อง

   3. บริษัทมอบหมายให้พนักงานผู้แทนได้เข้ารับ
    การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
    ทำางาน ตามที่กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐาน
    ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย 
    อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน

   4. บริษัทดำาเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน
    และจดัใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในพืน้ที่
    ทำางาน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
    พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

   5. มกีารเผยแพรใ่ห้ความรู ้และสรา้งความตระหนกั 
    ในเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพ
    แวดลอ้มในการทำางาน แกผู่บ้รหิารและพนกังาน
    อย่างต่อเนื่อง

   6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำาเนิน
    โครงการแผนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
    และสภาพแวดล้อมในการทำางานของบริษัท 
    พรอ้มทัง้รว่มเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรงุ
    สภาพแวดลอ้มในการทำางานและวธิกีารทำางาน
    ที่ปลอดภัย

   - 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.
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   7. ควบคุมการทำางานของ Outsource และผู้รับเหมา
    ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ
    บริษัทและฝ่ายบริหารอาคาร

   8. เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการ
    ทำางานอันจะนำาไปสู่การสร้างขวัญและกำาลังใจ
    แกพ่นกังาน ซึง่มผีลตอ่ประสทิธภิาพการทำางาน
    ของพนักงาน

   9. บริษัทได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดติด
    ฝ้าเพดานในสำานักงาน บริเวณท่ีนั่งทำางานของ
    พนักงาน รวมถึงติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดค่า
    ฝุน่ละอองทกุพืน้ที ่เพือ่ใหป้ลอดจากฝุน่ละออง 
    สภาพอากาศมีคุณภาพที่ดี และมีการตรวจเช็ก
    เครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์สม่ำาเสมอ 
    เปน็การลดความเสีย่งการเจบ็ปว่ยของพนกังาน

 บรษิทัเปน็สถานประกอบการทีม่คีวามเสีย่งต่ำาเมือ่เทยีบ
กับโรงงานอุตสาหกรรม และมีพื้นที่อยู่ในอาคารที่มีนิติบุคคล
เป็นผูบ้รหิารอาคาร ดแูลในเรือ่งความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในอาคารอยู่ระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษัท
ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ 
และมีการจัดทำาสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังนี้

4.	 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

 4.1	 จรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)

   - มกีารกำาหนดจรรยาบรรณธรุกจิเพือ่ใหก้รรมการ 
    ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นคู่มือ
    เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
    ท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม
    มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน 
    ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
    ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

    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.

4. Conducting business with fairness

 4.1		 Code	of	Conduct

   - A code of conduct has been prepared as an 
    operations manual for members of the Board 
    of Directors, the executives, and employees 
    of the Company to ensure they treat
    themselves, their co-workers, their supervisors, 
    their subordinates, and all related parties with 
    fairness and accountability.

สถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
Accident	statistics	from	work

ปี	2561/2018 ปี	2562/2019

ชาย (คน)
Men (No.)

ชาย (คน)
Men (No.)

รวม
Total

รวม
Total

หญิง (คน)
Women (No.)

หญิง (คน)
Women (No.)

 ไม่หยุดงาน / Not absent - - - - - -

 หยุดงาน / Absent - - - - - -

 ทุพพลภาพ / Disabled - - - - - -

 เสียชีวิต / Deceased - - - - - -

               รวม	/	Total	 -	 -	 -	 -	 -	 -
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 4.2	 การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

   - มีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าในการดำาเนินธุรกิจ
    ร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มี
    ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    โดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการ
    ดำาเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 การคุ้มครองสิทธิลูกค้า 

 - ให้บริการมาตราฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ

 - กำาหนดให้พนกังานเครง่ครดัในการรกัษาความลบัของ
  ลูกค้า และไม่นำาข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่
  บุคคลอื่น

 - ไม่นำาข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท และ
  ผูท่ี้เกีย่วข้องโดยมชิอบ เวน้แตจ่ำาเปน็ตอ้งปฏบิตัติาม
  กฎหมาย

 - ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงาน
  ผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมท้ัง
  แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทาง
  ช่องทางต่างๆ ดังนี้

  โทรศัพท์ :    0-2697-3700 
  เว็บไซต์บริษัท : www.finansa.com
  อีเมล :    ir@finansa.com

 - ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกรรมการ
  บริษัทได้โดยตรงเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนแก่บริษัท 

  จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
    บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
    เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
    ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 10500

 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
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6.	 	การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีสถานท่ีต้ังอยู่บนอาคารสูง มีนิติบุคคลฯ ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากเจ้าของร่วม  เป็นผู้บริหารอาคาร ซ่ึงมีโครงการปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำาหนด รวมถึงความ
ปลอดภัยอยา่งเครง่ครดั มแีผนงานบำารงุรกัษาเครือ่งจกัรทีเ่ปน็
ส่วนประกอบของอาคาร เพื่อไม่ให้ก่อมลภาวะทางกลิ่น เสียง 
มรีะบบบำาบัดน้ำาเสยี ซึง่มีแผนงานพฒันาระบบและเครือ่งจกัร
ท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคาร ตรวจสอบและติดตามสม่ำาเสมอ
ตลอดทัง้ปี  ซึง่ในสว่นพืน้ทีข่องบรษิทัทีอ่ยูใ่นอาคาร กไ็ดม้กีาร
กำาหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ จัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 1. เผยแพรค่วามรูใ้นดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มในอาคาร
  สำานกังาน และรว่มกนัปฏบิตัติามกฎหมายและเกณฑ์
  ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในบริษัท

 2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำา และทรัพยากร
  ต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อ
  ผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
  เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น

 4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกัน
  การปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรม
  การทำางาน เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก    
  ไม่อนญุาตให้นำากลอ่งโฟมบรรจุอาหารเขา้ในอาคาร
  ไม่ทิ้งกระดาษชำาระลงโถชักโครก เป็นต้น

 5. สือ่สารนโยบายสิง่แวดลอ้มตอ่พนกังาน และเผยแพร่
  ถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท

 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม
ในสถานที่ทำางานของบริษัท ดังนี้

6. Contributing to society and the environment

 Conducting	business	under	environmental	standards

 The Company is located in a high-rise building that 
is managed by a legal entity appointed by co-residents. 
The legal entity maintains the environment to meet a legal 
standard, strictly follow safety rules, and provide
maintenance services on a regular, year-round basis for 
equipment in the building to avoid odor pollution and noise 
pollution. The building has also installed a waste water 
treatment system. For indoor areas under the Company’s 
supervision, the following environmental policy has been 
established for management and staff at all levels:

 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	

 - บริษัทดำาเนินการลงทุนเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
  โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ 
  (T8) ใช้เป็นหลอดผอมชนิด 28 วัตต์ (T5) และหลอดไฟ 
  LED เพือ่เปน็การประหยดัพลังงาน และลดความรอ้น
  ในพื้นที่สำานักงานบริษัท

 - การใชซ้อฟตแ์วรช์ว่ยในการควบคมุระบบปรบัอากาศ 
  สามารถตั้งเวลาทำางานเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อ
  ควบคุมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง
  ในการเปิดใช้งานเอง (Manual) โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกินความจำาเป็น

 ด้านแสงสว่าง 

 บริษทัจดัใหม้แีสงสวา่งในพืน้ทีท่ำางานทีเ่หมาะสมกับการ
ทำางานของพนักงาน แสงสว่างไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป ซ่ึง
อาจนำามาให้เกิดความเครียดในการทำางานและเกิดอุบัติเหตุได้

 ด้านคุณภาพน้ำา 

 บริษทัใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพน้ำา โดยเฉพาะน้ำาดืม่ ได้
จดัซือ้เครือ่งทำาน้ำาดืม่ทีม่คีณุภาพสงู ระบบ Reverse Osmosis 
System (RO) เพื่อให้พนักงานได้ด่ืมน้ำาที่มีคุณภาพ และเป็น
ผลดตีอ่สขุภาพของพนกังาน เปน็การเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ทำางานด้วย

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม

 บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ทำางาน ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจท่ีแท้จริงของพนักงาน บริษัทจึงมีแนวการปลูกฝัง
จิตสำานึกให้พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการ
อบรมและสมัมนาเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอ้ม เชน่ สมัมนา
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น

 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.
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 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

 บริษัทต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและปลูกฝังค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ดังนี้ 

 1.	ฟินันซ่า	ร่วมทำาบุญตักบาตร	 เน่ืองในโอกาส
	 	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง	รัชกาลที่	10

 เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562  บริษัท ฟินันซ่า จำากัด 
(มหาชน) โดย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
จำานวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาส      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 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 Direc-
tor 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.	 “รวมพลังเปลีย่นโลกใหส้ดใส	ลดการใช้พลาสตกิ”

 บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รณรงค์
ลดการใช้แก้วพลาสติก ซ่ึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก  
และเชิญชวนร่วมกันใช้กระติกน้ำาสเตนเลสของบริษัท           
แทนการใช้แก้วพลาสติก

 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.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

	 บริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยมีการ
บริหารความเส่ียงแบบรวมกลุ่ม	โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตและ
สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว	กลุ่มบริษัทฟินันซ่า
ตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญ	อาจทำาให้ผู้ลงทุน
สูญเสียเงินลงทุนท้ังจำานวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราท่ีควรจะได้รับ	จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	

	 นโยบายเก่ียวกับมาตรการและแผนงานจัดการความเส่ียง
ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกำาหนดจากคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท	ทั้งน้ีได้จัดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษัทต่อ																
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส	และได้มีการ
ทำาการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายในทีม่อียู่
เปน็ประจำาทุกป	ีเพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ข
การปฏบิตังิาน	ใหผ้ลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

1.	 ความเสี่ยงจากภาวะตลาด

	 ความเสีย่งจากภาวะตลาด	หมายถงึ	ความเสีย่งทีเ่กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารทางการเงินเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด	ได้แก่	การเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และภาวะ
เศรษฐกิจ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อ
รายได้ของกลุ่มบริษัท

 1.1	ความเส่ียงจากการทีร่ายไดห้ลกัของกลุม่ฟนินัซา่
	 	 อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ
	 	 เศรษฐกิจ	ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน

	 รายได้หลักของกลุ่มฟินันซ่ามาจากธุรกิจซึ่งมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ	ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ทัง้ในและต่างประเทศ	ซ่ึงปัจจัยต่าง	ๆ 	เหล่าน้ีล้วนอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท	หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบ										
ในทางลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อาทิ	
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์	ราคาหลักทรัพย์	การระดมทุน	
การนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน	รวมถึงความเช่ือม่ันของนักลงทุน	
ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ	
และธุรกิจการลงทุนโดยตรง	อย่างไรก็ตาม	ในภาวะดังกล่าว
บริษัทอาจมีโอกาสหารายได้ที่ปรึกษาด้านอ่ืนๆ	ชดเชย								
เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงด้านรายได้	 เช่น	 รายได้											
จากการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างหน้ี	รายได้
จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า	โดยในช่วงปลายปี	2557	และ
ในป	ี2558	บริษทัไดเ้ขา้ลงทนุในสทิธกิารเชา่ทีด่นิพรอ้มอาคาร
คลังสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน		
ระยะเวลาการเช่าช่วง	24-25	ปี	โดยมีพ้ืนที่เช่ารวม	89,024	
ตารางเมตร	มูลค่าการลงทุนทั้งหมด	1,423.3	ล้านบาท	โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลัง

	 Finansa	Plc.	and	its	subsidiaries	exercise	collective	
risk	management	strategy	to	reach	the	goal	of	long-term	
business	growth	and	sustainable	return.	Realizing	that	
potential	risks	may	lead	to	investors’	partial	or	complete	
loss,	and	 inappropriate	return,	 the	Group	focuses	on	
managing	the	risks	to	be	at	an	acceptable	level	approved	
by	the	Group	Risk	Management	Committee.

	 The	Group’s	guidelines	and	policies	on	risk	management	
are	set	by	the	Risk	Management	Committee	and	risk	
management	report	is	presented	to	the	Board	of	Directors	
every	quarter.	Annual	evaluation	and	review	of	 internal	
control	system	has	been	carried	out	 to	 improve	and					
enhance	the	operating	performance.

Risks Factors for the Group Operation

1. Market Risk

	 Market	risk	refers	to	change	 in	value	of	financial		
instruments	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	
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ธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการ
Investment,	Advisory	and	 FNS,	FFM,	 100	 38.9		 12.7		 38.2	 7.3	 28.8	 6.0
Management	Business	 FC

ธุรกิจวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์
Investment	Banking	and	Securities	Business	 FSL	 100	 63.7		 20.9		 299.6	 57.4	 245.3	 50.8

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
Warehouse	and	Factory	Leasing	Business	 FNS	 	 176.4		 57.8		 179.9	 34.5	 180.8	 37.5

อื่นๆ
Others	 	 	 	 26.4	 8.6		 4.1	 0.8	 27.6	 5.7

	 รวมรายได้ทั้งหมด
	 Total	Revenue   305.4  100.0  521.8 100.0 482.5  100.0

ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม	 FSS	&	FSSIA

  
Share	of	gain	(loss)	from	investment	 MK

 29.29 (40.5)		 54.8		 (6.9)	 16.7	 52.1	 69.6

in	associated	companies	  18.80 33.4		 45.2		 34.5	 83.3	 22.8	 30.4

            รวม	/	Total    (7.1) 100.0 27.6 100.0 74.9 100.0

ประเภทรายได้
Type of Revenue

ด�าเนินการโดย
Operated by

ร้อยละการถือหุ้น
ของบริษัท

% of Shares
held by FNS

2562 / 2019 2561 / 2018 2560 / 2017

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue% % %

สินค้า	และอาคารโรงงานให้กับผู้ประกอบการ	 ซ่ึงจะทำาให้
บริษัทมีแหล่งรายได้ที่สม่ำาเสมอ	ลดผลกระทบจากความเสี่ยง
จากความผันผวนของภาวะตลาดเงินและตลาดทุนลงได้		
นอกจากนี้	นโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้น
ธรุกิจภายในประเทศเพยีงแหง่เดียวจะชว่ยกระจายความเสีย่ง
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศได้ระดับหนึ่ง

 1.2	ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและ
	 	 บริษัทร่วม
	 เนื่องจากบริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนินธุรกิจ
ด้านหนึ่งคือการลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	มี
รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว	ดังน้ัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอาจ			
เกิดข้ึนได้	ถ้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการดำาเนินงาน
ขาดทุน	ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท	ทั้งนี้	เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินรวม
ได้ถูกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยี	และเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและ
บริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

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).
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 สกุลสกุลเงิน สินทรัพย์	(พันหน่วย) ร้อยละของสินทรัพย์รวม	 หนี้สิน	(พันหน่วย)	 ร้อยละของหนี้สินรวม
	 Currency	 Assets	(Thousand)	 %	of	Total	Assets	 Liabilities	(Thousand)	 %	of	Total	liabilities

 ดอลลาร์สหรัฐ

	 US	Dollars
	 1,707	 1.3	 -	 -

 1.3	ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และ
	 	 ผลตอบแทน

	 กลุ่มบริษัทฟินันซ่า	มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจาก						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้	เน่ืองมาจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	222.1	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5	
ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า	ลดลง	244.5	ล้านบาท					
จากสิ้นปี	2561	ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทุนใน	
หน่วยลงทุนที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2562	 	 เงินลงทุนช่ัวคราวใน								
หลักทรัพย์เพื่อค้าทั้งจำานวนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนตลาดเงินในประเทศ	เป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง
และความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำา	สำาหรับเงินลงทุนระยะยาว
เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่างประเทศ

	 บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เป็นผู้กำาหนดแนวทางและนโยบายการจัดสรรสินทรัพย์	
นโยบายการอนมุตัวิงเงนิการลงทนุของบรษิทั	และการควบคมุ
ความเสีย่ง	เพ่ือควบคมุผลขาดทนุทีอ่าจเกดิจากความผนัผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์

 1.4	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ดำาเนินการอยู่	1	แห่ง		จึงมีสินทรัพย์และหน้ีสินส่วนหนึ่ง		
เป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ตามตารางข้างล่างนี้	 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสด		
และเงินลงทุน

 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	overseas-
subsidiary	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.
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 1.5	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท	ทั้งนี้กลุ่มบริษัท		
มีความเส่ียงในด้านน้ีต่ำา	เน่ืองจากรายได้จากดอกเบ้ียจะมาจาก
สัญญาระยะส้ันและมีจำานวนน้อยเม่ือเทียบกับรายได้อ่ืน	ขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเกิดจากหน้ีสินที่เป็นหุ้นกู้ระยะยาว	
โดยหุ้นกู้ระยะส้ันได้ครบกำาหนดไปในเดือนพฤษภาคม	2562	แล้ว	
ทำาให้	ณ	สิ้นปี	 2562	มียอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว						
จำานวน	1,270	ล้านบาท	ทั้งนี้	การที่บริษัทมีหนี้สินระยะยาว	
หากอัตราดอกเบ้ียตลาดปรับตัวสูงข้ึน	จะส่งผลทางบวกต่อบริษัท	
หรือทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำาเมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2.	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	หมายถึง	ความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการท่ีบริษัทไม่สามารถชำาระหน้ีสินหรือภาระผูกพันเม่ือถึง
กำาหนด	เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม

	 เดิมความเส่ียงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีสำาคัญมาก
ประเภทหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	
(มหาชน)	เนือ่งจากบริษทัมกีารพึง่พาเงนิกูร้ะยะสัน้ทีร่ะดมผา่น
หุ้นกู้ระยะสั้น	โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุน			
อย่างไรก็ตาม	ในชว่งหลงับริษทัไดมี้การระดมทุนผ่านการออก
หุ้นกู้ระยะยาว	เพ่ือใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลัง
สินค้าและโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะยาว	และลดการออก
หุ้นกู้ระยะสั้นลง	เพื่อให้แหล่งระดมทุนและแหล่งใช้ไปมีความ
สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น	ช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้ให้ต่ำาลง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี	และ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายใน	1	ป	ีรวมจำานวน	231.1	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึนจำานวน	110.7	
ล้านบาท	หรือร้อยละ	92	จากสิ้นปี	2561	และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องที่ได้จากการเทียบสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนีส้นิหมุนเวยีนของกลุม่ฟนินัซ่า	เทา่กบั	3.43	เทา่	ลดลงจาก
สิ้นปี	2561	ซึ่งเท่ากับ	4.14	เท่า	แสดงว่าสภาพคล่องระยะสั้น
ของบริษัทปรับตัวลดลงจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว		
ในส่วนของหนี้สินระยะยาว	บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี	จำานวน	1,040	ล้านบาท		
ลดลง	130	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11	จากสิ้นปี	2561		และมี
หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ-สทุธจิากสว่นทีถ่งึกำาหนด
ชำาระภายใน	1	ปี	จำานวน	3.1	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจาก	1	ล้านบาท	
ณ	สิน้ป	ี2561	โครงสรา้งเงนิทนุของกลุม่ฟนินัซา่ประกอบดว้ย
หนี้สินจำานวน	1,421.3	ล้านบาท	และส่วนของผู้ถือหุ้น			
จำานวน	2,675.4	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ	0.53	เท่า	นับว่ายังอยู่ในระดับต่ำา

 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.	 Liquidity	Risk

	 Liquidity	risk	is	the	risk	that	the	Company	is	unable	
to	meet	financial	obligations	when	they	become	due,	as	
a	result	of	the	failure	to	obtain	sufficient	funds	at	reasonable	
cost	within	the	deadline.

	 Previously,	the	liquidity	risk	was	one	of	the	most	
significant	risks	for	Finansa	Plc.	because	the	Company	
relied	on	short-term	loans	in	term	of	bills	of	exchange	and	
short-term	debentures	to	maintain	working	capital	and	
investments.	However,	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	agree-
ments,	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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	 ท้ังนี้	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ							
ผูจ้ดัการเปน็ผูอ้อกนโยบายภายในใหม้รีะบบควบคมุการออก
ตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างรัดกุม	รวมถึงให้มี
การรายงานจำานวนยอดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย	และยอดคงค้าง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาสเพื่อให้		
สามารถตรวจสอบได้	ท้ังน้ี	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงค้าง
ของตั๋วแลกเงิน	และหุ้นกู้ที่บริษัทออกได้จาก	“รายงานผล				
การขายหุ้นกู้”	ของบริษัท	จาก	www.sec.or.th

	 กลุ่มฟินันซ่ามีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์โดย
ฝ่ายบริหารเงิน		มีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	
และมีการคำานวณ	Liquidity	Gap	 เพื่อวัดความเพียงพอ							
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท

3.	 ความเสี่ยงด้านเครดิต

	 ความเสีย่งด้านเครดติ	หมายถงึ	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ที่คู่สัญญา	(Counterparty)	ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญาท่ีได้ตกลงรว่มกนัไวไ้ด	้ทำาให้ไม่
สามารถชำาระหนี้เมื่อครบกำาหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ		
เสียหายแก่บริษัท

	 กลุ่มฟินันซ่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำา	
เพราะปัจจุบันไม่มีธุรกิจการปล่อยสินเช่ือและไม่มีนโยบายในการ
ปล่อยสินเชื่อเพิ่ม	ดังนั้น	ความเสี่ยงด้านเครดิตที่บริษัท									
ยังคงมีอยู่จึงเกิดจากการลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้แปลงสภาพ
และการลงทุนในตราสารหน้ี	และความเสี่ยงด้านชำาระราคา	
ในการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท	คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงกำาหนดให้ตราสารหน้ีหรือบริษัทที่ออก
ตราสารหนีต้อ้งไดร้บัการจัดอนัดบัความนา่เช่ือถอือยูใ่นระดบั
ที่ลงทุนได้	(Investment	grade)	หรือได้อันดับความน่าเชื่อถือ
ไม่ต่ำากว่า	BBB-เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต		
ของกลุ่มบริษัท

4.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	หมายถึง	ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลและ
ควบคุมท่ีดี	หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร	โดยมีสาเหตุ							
มาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร	บุคลากร	ระบบงาน	
หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก

	 กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด	
หลักทรัพย์	 (สำานักงาน	ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(ตลาดหลกัทรพัย)์	กำาหนดมาโดยตลอด	โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี

	 The	Board	of	Director	assigned	the	Managing	Director	
to	set	an	internal	policy	to	control	the	short-term	debt	
securities	issuance	and	to	report	the	issued	amount	and	
outstanding	amount	 to	 the	Board	of	Director	 in	a											
quarterly	meeting.	In	this	regard,	investors	can	check	the	
Company’s	bills	of	exchange	and	short-term	debentures	
outstanding	amount	from	“Selling	Report-Debentures”					
of	the	Company	at	www.sec.or.th.

	 The	Group	has	applied	collective	liquidity	management	
policy	with	intercompany	loans	and	borrowings	and	liquidity	
gap	calculation	to	assess	its	capital	and	liquidity	adequacy.

3. Credit Risk

	 Credit	risk	arises	when	counterparties	of	the	Company	
are	not	capable	to	meet	obligations	and	fail	to	make	payments	
when	become	due,	which	may	damage	the	Group.	

	 The	Finansa	Group	has	a	considerably	low	level	of	
credit	risk	as	the	Group	has	no	lending	business	and	no	
policy	on	additional	lending.	Credit	risks	remain	are	from	
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.

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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	 สำาหรับการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ฟินันซ่า
กำาหนดนโยบายห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือหน่วยงานที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้		
เพือ่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั	รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย	์	
และกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ					
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ	ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	59	
และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	แหง่พระราชบญัญัตหิลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 สำาหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ	
เช่น	ภัยธรรมชาติ	และการก่อวินาศภัย	กลุ่มบริษัทได้มีการจัดทำา
แผนฉุกเฉินหรือแผนการดำาเนินธุรกิจต่อเน่ือง	 (Business	
Contingency	Plan)	เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาให้บริการ			
ได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท
ฟนินัซา่ดำาเนนิการผา่นการควบคมุและติดตามผ่านฝา่ยกำากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน	และผู้ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
จากภายนอก	และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของ
กลุ่มบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

5.	 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

	 การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าเป็นธุรกิจที่ต้อง
พึง่พาบคุลากรเปน็หลกั	โดยบคุลากรในระดบับรหิารของบรษิทั	
เปน็ผู้มคีวามชำานาญ	และมปีระสบการณ์การทำางานทีย่าวนาน		
อย่างไรก็ตาม	ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง	ในขณะที่
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำานาญในการประกอบ
ธุรกิจการเงินมีอยู่อย่างจำากัด	ทำาให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร		
ในสายงานต่าง	ๆ 	ผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะว่าจ้างผู้บริหารในระดับสูง	
เน้นการพัฒนาพนักงาน	สร้างแรงจูงใจในการทำางาน	รวมทั้ง
จัดให้มีทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถและมีประสบการณ์หลายทีม		ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้
สร้างผลงานและช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง		
ดังนัน้	หากขาดผูบ้รหิารหรอืทมีงานหนึง่ไป	ทมีงานอืน่สามารถ
ดำาเนินงานแทนได้	โดยจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	
ของบริษัทในอนาคตไม่มากนัก	นอกจากนี้	ยังให้ความสำาคัญ
กับทรัพยากรบุคคล	โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่าง
สม่ำาเสมอและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	อีกทั้งการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนจากการทำางานที่สัมพันธ์กับผลงานและ
ความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด	เพื่อสร้างหลักประกันและ
ความม่ันคงในการทำางานของพนักงาน	ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง
ในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

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.



Finansa Public Company Limited   129

6.	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
	 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า	เช่น	รายได้	กำาไร	
เงินทุน	เป็นต้น	รวมถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต	อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการดำาเนนิธรุกจิ	การตดัสนิใจดา้นกลยทุธท์ีผ่ดิพลาด	การนำา	
ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม	หรือความเช่ืองช้าในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม	 เศรษฐกิจ	หรือ
เทคโนโลย	ีบรษิทับรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธโ์ดยการตดิตาม
การเปลีย่นแปลงของปจัจยัตา่งๆ	ทีใ่ชพ้จิารณาในการกำาหนด
กลยุทธ์ของบริษัท	เพื่อนำามาทบทวนปรับกลยุทธ์ของบริษัท	
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมถึงมีการจัดทำา
รายงานผลประกอบการเสนอฝ่ายบริหารเพื่อติดตามว่าการ
ดำาเนินงานต่างๆ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่

7.	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอนัดับความ
	 น่าเชื่อถือ

	 เมื่อวันท่ี	3	กรกฎาคม	2562		สถาบันจัดอันดับความ		
น่าเช่ือถือฟิทช์	 เรทต้ิงส์	 (ประเทศไทย)	 (Fitch	Ratings								
(Thailand)	Limited)	ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ	
(National	rating)	ระยะยาวของบรษิทั	ฟนินัซา่	จำากดั	(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
	 บริษัทดำารงไว้ซ่ึงระบบการกำากับดูแล	ควบคุม	และตรวจสอบ
ภายใน	ดังนี้

	 (1)	บริษทัมกีารประเมนิปัจจัยเสีย่งในการประกอบธรุกจิ
	 	 ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
	 	 นยัสำาคญัอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมทัง้มกีารตดิตามและมี
	 	 มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น

	 (2)	ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	บริษัท
	 	 มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี	และอำานาจอนุมัติ
	 	 วงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 อย่างชัดเจน	และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
	 	 ซึ่งกันและกัน

	 (3)	บรษิทัมกีารกำาหนดและยดึถอืนโยบายทางการบญัชี
	 	 ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
	 	 บรษิทั	มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบันทกึบญัชี
	 	 ต่างๆ	ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

	 (4)	บริษัทมีการกำาหนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
	 	 ภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน	

	 (5)	บริษัทมีการกำาหนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
	 	 ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	และเจ้าหน้าที่ของ
	 	 องค์การระหว่างประเทศ

	 (6)	บรษิทัใหอิ้สระในการทำาหนา้ทีต่รวจสอบและถว่งดลุ
	 	 อย่างเต็มที่แก่บริษัท	แอคเคาน์ติ้ง	เรฟโวลูชั่น	จำากัด	
	 	 ซึง่เปน็ผูต้รวจสอบภายในอสิระท่ีบรษิทัไดว้า่จา้งจาก
	 	 ภายนอก	ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
	 	 วา่การปฏิบตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิสำาคญั
	 	 ของบรษิทัไดด้ำาเนนิการตามแนวทางทีก่ำาหนดและมี
	 	 ประสิทธิภาพ	รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
	 	 กฎหมายและข้อกำาหนดที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัท
	 	 (Compliance	Control)	โดยให้	บริษัท	แอคเคาน์ติ้ง	
	 	 เรฟโวลูช่ัน	จำากัด	ข้ึนตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ
	 	 ตรวจสอบ	นอกจากน้ี	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	
	 	 ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
	 	 ยังทำาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน
	 	 ตามวิธีการตรวจสอบบัญชี	 โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
	 	 จากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	
	 	 ได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
	 	 ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส	

	 บริษทัยงัไดมี้การทำาการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภายในทีมี่อยูเ่ปน็ประจำาทกุป	ีเพือ่พจิารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน	ให้ผลการดำาเนินงาน								
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Internal Control

 The	Company	maintains	internal	control	through	the	
following	procedures:

	 (1)	 The	Company	has	consistently	evaluated	significant	
	 	 business	risks	affecting	the	Company	and	has	
	 	 pursued	a	follow-up	and	risk	mitigation	process.

	 (2)	 In	controlling	working	operations	of	executives,	
	 	 the	Company	has	stated,	in	a	written	document,	
	 	 the	scope	of	duties	and	budget	approval	authority	
	 	 for	each	 level	of	 those	executives	and	has
	 	 allocated	responsibility	for	cross-auditing.

	 (3)	 The	Company	has	stated	and	pursued	an
	 	 accounting	policy	which	is	consistent	with	the	
	 	 Thai	accounting	standards	and	considered	most	
	 	 appropriate	 for	 the	business.	All	documents
	 	 accompanying	accounting	records	are	categorized	
	 	 and	maintained.

	 (4)	 The	Company	has	set	out	a	policy	and	guidelines	
	 	 of	internal	control	to	prevent	corruption.

	 (5)	 The	Company	has	set	out	a	policy	and	guidelines	
	 	 of	internal	control	to	prevent	bribery	of	government	
	 	 officials,	 foreign	state	officials	and	staff	of
	 	 International	public	organizations.

	 (6)	 Accounting	Revolution	Company	Limited,	an
	 	 out-sourced	independent	internal	auditor,	has	true	
	 	 independence	in	its	work	in	reviewing	that	all	main	
	 	 business	and	financial	operations	are	in	compliance	
	 	 with	relevant	laws	and	regulations	and	performed	
	 	 with	efficiency.	The	independent	internal	auditor	
	 	 is	under	the	supervision	of,	and	reports	to,	the	
	 	 Audit	Committee	in	considering	the	adequacy	of	
	 	 the	 internal	control	system	and	supervising
	 	 business	operations	to	comply	with	relevant	laws	
	 	 and	regulations.	 In	addition,	Deloitte	Touche	
	 	 Tohmatsu	Jaiyos	Audit	(Deloitte),	the	Company’s	
	 	 Auditor,	also	reviews	the	internal	control	system	
	 	 in	accordance	with	the	audit	of	 the	financial
	 	 statements.	Deloitte	reports	the	audit	results
	 	 directly	to	the	Audit	Committee	every	quarter.

	 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	บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น	4	คร้ัง	โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิท	
และสรุปได้ว่าจากรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
รายงานของผูส้อบบญัช	ีไมพ่บประเดน็ความผดิพลาดทีส่ำาคัญ	
และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหาร
และพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบ

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	1/2562	
เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ได้แต่งตั้ง	บริษัท	แอคเคาน์ติ้ง									
เรฟโวลูช่ัน	จำากัด	ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
ประจำาปี	2562	โดยมีนางศศิวิมล	สุกใส	กรรมการผู้จัดการ		
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั	โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคณุสมบตัิ
ของบริษัท	แอคเคาน์ต้ิง	เรฟโวลูช่ัน	จำากัด	และนางศศิวิมล	สุกใส	
แล้วเห็นว่า	มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี				
ดงักลา่ว	เนือ่งจากมคีวามเปน็อสิระและมปีระสบการณ์ในงาน
ด้านการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในมาเปน็เวลานาน	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน็
ผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง	หรือถอดถอนผู้ทำาหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษัท	โดยมอบหมายให้นางสาววิภา	นิลโสภณ	
หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Department)	
เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทดังกล่าว

	 นอกจากน้ี	บริษัทยังได้มอบหมายให้	นางสาววิภา	นิลโสภณ	
หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Department)	
ทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการทีก่ำากบัดแูลการประกอบธรุกจิของบรษิทั	รวมถงึใหค้ำา
แนะนำาและคำาปรึกษากับหน่วยธุรกิจต่างๆ	ของกลุ่มบริษัท			
ในประเด็นกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ เ ก่ียวข้อง	 โดยหน่วยงาน							
กำากบัดแูลการปฏบัิตงิานรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท	และรายงานคู่ขนานต่อ	กรรมการ		
ผู้จัดการ	คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิบัติงานปรากฏในประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	
ทั้งนี้	มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกำากับดูแล				
การปฏิบัติงานไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท	

การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงอันอาจ	
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท	โดยมีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธรุกจิของบรษิทัอยา่งมนัียสำาคญัอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมทัง้มกีาร
ติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น	ทั้งนี้	
บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท	
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ								
บรษิทัในเครือ	ทำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัมาตรการและ
แผนการบรหิารจดัการความเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั
และบริษัทในเครือ	ท้ังน้ี	บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงาน							
ผลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำาทุกไตรมาสด้วย

	 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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ชื่อบริษัท	 บริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)
Company	Name	 Finansa	Public	Company	Limited

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 48/48	ชั้น	20	อาคารทิสโก้ทาวเวอร์	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
Head	Office	Location	 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	 ธุรกิจหลักของกลุ่มฟินันซ่ามีดังนี้	
Type	of	Business	 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 0107545000080Registration	Number	

โฮมเพจบริษัท	/	Home	Page	 www.finansa.com

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 1,729.28	ล้านบาท	/	Baht	1,729.28	millionRegistered	and	Paid-up	Capital	

จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย 345.86	ล้านหุ้น	/	345.86	million	ordinary	sharesRegistered	Share	Capital

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ	5	บาท	/	Baht	5Par	Value	per	Share

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
Share	Registrar	 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 นางนิสากร	ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	5035	หรือ
Auditor	 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	3356	หรือ
	 นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	4301	หรือ
 นางวิลาสินี	กฤษณามระ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	7098
	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
	 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	:	 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(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.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information
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วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนองเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ฟินันซ่า	
จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(“กลุ่มบริษัท”)	และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ	 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ	และงบ
กระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญ

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบรษิทั	ฟินนัซ่า	จ�ากดั	(มหาชน)	
และบริษัทย่อย	และของบริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 (มหาชน)									
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	และผลการด�าเนนิงาน	และกระแส
เงินสดส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ		

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ	ในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดของจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช	ี			
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ									
งบการเงินเฉพาะกิจการ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ						
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้	ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

	 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคญั
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับ
งวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

•	 ท�าความเข้าใจกระบวนการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
	 และการออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

•	 ประเมินการออกแบบและการน�าไปปฏิบัติของการควบคุม
	 ภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากธรุกจิหลกัทรพัย์

•	 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
	 ภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากธรุกจิหลกัทรพัย	์
	 และ

•	 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ	ซึ่งประกอบด้วย
	 -	 สอบทานขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณอัตราสว่น
	 	 งานทีใ่หบ้รกิารส�าเรจ็และทดสอบการค�านวณรายได้
	 	 จากธรุกจิหลกัทรพัยว์า่มคีวามถูกตอ้ง	และตรวจสอบ
	 	 เอกสารประกอบ	การบันทึกบัญชีส�าหรับรายได้จาก
	 	 ธุรกิจหลักทรัพย์
	 -	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
	 	 กับรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์

การรับรู้รายได้ - รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

รายได้จากธุรกจิหลกัทรพัย์สว่นใหญม่าจากค่าธรรมเนยีมจาก
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งใช้ข้อสมมติฐานและ
ดลุยพินจิในการประมาณอัตราสว่นของงานท่ีใหบ้รกิารส�าเรจ็	
ดงันัน้เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	คอื	ความถกูตอ้งของการ
รับรู้รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้	และรายละเอียดรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์	 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ						
งบการเงินข้อ	3.1.1	และ	31	ตามล�าดับ
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และคา่ความนยิม

การพจิารณาเกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย
และการด้อยค่าของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อ
สมมติฐานของผู้บริหาร	ดังนั้น	เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	
คือ	การแสดงมลูคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย	และคา่ความ
นิยม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
ค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

นโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย	คา่ความนยิม	
การดอ้ยคา่	และรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	
และค่าความนิยม	 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ																		
งบการเงินข้อ	3.5,	3.9,	11.2	และ	14	ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

•	 ท�าความเขา้ใจกระบวนการการพจิารณาการด้อยค่าของ
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม	และการออกแบบ
	 การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

•	 ประเมินการออกแบบและการน�าไปปฏิบัติของการควบคุม
	 ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของ
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม

•	 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ	ซึ่งประกอบด้วย
	 -		 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
	 	 เก่ียวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
	 	 บริษัทย่อยและค่าความนิยม

	 -		 ประเมนิความเหมาะสมของวิธีการประเมนิมลูคา่และ
	 	 ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ผู้บริหารของบริษัทน�ามาใช้
	 	 ในประมาณค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 	 และค่าความนิยม

	 -	 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
	 	 ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าป	ีซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรยีม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ	การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงิน
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเปน็
สาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ�าป	ีหากขา้พเจา้สรปุได้
ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล
และฝ่ายบริหารของบริษัท

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการ
 ก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
 กิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอ			
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	เพื่อ
ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่		
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือ
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้	

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใหไ้ดค้วาม
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ					
ข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ			
ความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล	
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ	
รวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี	ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
	 	 ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม
	 	 และงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการ
	 	 ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
	 	 วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน	
	 	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
	 	 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	
	 	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
	 	 สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า	
	 	 ความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุรติ
	 	 อาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ	การปลอมแปลงเอกสาร
	 	 หลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดง
	 	 ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
	 	 ควบคุมภายใน	

	 •	 ท�าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้ง
	 	 กับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
	 	 เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
	 	 ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธิผลของการ
	 	 ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
	 	 ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
	 	 ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท�าข้ึน
	 	 โดยผู้บริหาร	

	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
	 	 บญัชีส�าหรบัการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิารและ
	 	 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ	สรุปว่ามีความ
	 	 ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
	 	 สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
	 	 นยัส�าคัญตอ่ความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
	 	 ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
	 	 มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าว
	 	 ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกต
	 	 ถงึการเปดิเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ	หรอืถา้
	 	 การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็นของข้าพเจ้า
	 	 จะเปล่ียนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน
	 	 การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
	 	 ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้	อยา่งไรกต็ามเหตกุารณห์รอื
	 	 สถานการณใ์นอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบรษิทัและ
	 	 บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

	 •	 ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของ
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	
	 	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
	 	 เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
	 	 ท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

	 	 •	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
	 	 เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอื
	 	 กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็น
	 	 ต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด
	 	 แนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
	 	 กลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
	 	 ต่อความเห็นของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ	ท่ีส�าคัญ	ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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นิสากร	ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5035

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่	25	กุมภาพันธ์	2563

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจ้าเชือ่
ว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผู้มหีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูล	ขา้พเจา้
ได้พจิารณาเรือ่งตา่ง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคัญมากทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและ
ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรือ่งเหลา่นีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้
บงัคับไม่ใหเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว	หรอืใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี							
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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 สินทรัพย์

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�าหนดช�าระภายใน	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�้าประกัน	 10	 630		 625		 630		 625	
	 เงินลงทุนระยะยาว	-	หลักทรัพย์เผื่อขาย	 5.1	 20,546		 33,282		 11,350		 10,331
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 11.1,	11.2	 1,658,748		 1,684,306		 	945,841		 	945,841	
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11.2	 -	 -	 	1,548,847		 1,472,361		
	 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 12	 72		 	72		 -	 -	
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	เงินลงทุนทั่วไป	 5.1	 28,651		 28,651		 -	 -	
	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	-	สุทธิ	 	 	 	 	 	
	 	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี		 6	 -	 	1,375			 -	 -	
	 อาคารและอุปกรณ์	 	 13	 	112,371		 	104,664		 97,325		 	88,990		
	 ค่าความนิยม	 	 	 14	 	156,920		 156,920		 -	 -	
	 สิทธิการเช่า	 	 	 15	 1,144,887		 1,202,068		 1,144,887		 1,202,068		
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 16	 3,631		 4,938		 2,821		 	3,942		
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 17	 11,581		 1,479		 -	 -	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	6,307		 	5,505		 	6,033		 	5,232 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,144,344		 	3,223,885		 	3,757,734		 	3,729,390 
 รวมสินทรัพย์   4,096,746   4,359,789   4,798,161   4,859,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

 งบการเงินรวม	 				งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

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

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน	        
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		 	 -	 20,000		 -	 20,000		
	 หุ้นกู้ระยะสั้น	 	 	 18.1	 -	 100,000		 -	 	100,000	
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 30.2,	30.3.2	 -	 -	 721,800		 	799,800		
	 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด
	 	 ข�าระภายใน	1	ปี	 	 19	 	1,140		 399		 386	 -
	 หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 18.2	 230,000		 -	 230,000	 -	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	 	-	 	9,222		 -	 -	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 20	 46,506		 145,037		 81,852		 	75,361	
  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 277,646		 274,658		 1,034,038		 995,161	  
         
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
	 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ
	 	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 19	 3,142		 1,034		 1,469	 -
	 หุ้นกู้ระยะยาว	-	สุทธิ
	 	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 18.2	 1,040,000		 1,170,000		 1,040,000		 	1,170,000			
	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	 	 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�าระแล้ว	
	 	 หุ้นสามัญ	345,855,440	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	ช�าระครบแล้ว	 1,729,277		 1,729,277		 1,729,277		 	1,729,277	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 	 208,455		 208,455		 208,455		 	208,455		
ก�าไรสะสม
	 จัดสรรแล้ว		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 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	 
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,675,435		 2,822,486		 2,636,849		 2,611,228 
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  4,096,746  4,359,789  4,798,161  4,859,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายได้         
	 รายได้จากธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการ	 	 38,968		 38,254		 149,090		 	149,311	
	 รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	 	 63,662		 299,608		 -	 -
	 รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	 	 176,407		 179,854		 176,407	 	179,854		
	 รายได้อื่น		 	 	 		 26,400		 4,079		 8,287		 	8,222	
  รวมรายได้     305,437		 521,795		 333,784		 	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�ารองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 	 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�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (7,095)	 27,659		 -	 -
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 (91,948)	 84,568		 78,347		 	94,088		
ภาษีเงินได้	-	รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	 17	 9,366		 (20,501)	 -	 -
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี   (82,582) 64,067  78,347 94,088

หน่วย : พันบาท

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น     
รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�าไรขาดทุน	 	 	 	 	 	
	 ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 25,213		 26,384		 (72)	 	408	
	 ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	
	 	 ในต่างประเทศ	 	 	 (27,904)	 (2,133)	 -		 -			
รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�าไรขาดทุน	 	 	 	 	 	
	 ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	 	 	(6,175)	 (1,697)	 -				 -	
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
	 	 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 	 (3,725)	 (839)	 (776)	 	255
ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี	 	 (12,591)	 21,715		 (848)	 	663
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	(95,173)	 85,782		 77,499		 	94,751		

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)    
	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	(82,582)	 64,067		 78,347		 	94,088
		 	 	 	 	 	 	 	 (82,582)	 64,067		 78,347		 	94,088	

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

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก    22 หุ้น 345,855,440		 256,515,092		 345,855,440		 256,515,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท



Finansa Public Company Limited   141

ยอ
ดค
งเ
หล
ือต
้นป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
61
	

	
	1
,2
35

,1
98

		
20

8,
45

5	
	

(5
1,
52

4)
	

3,
50

9	
	

(2
68

,0
03

)	
-	

40
,0
00

		
1,
11

2,
04

5	
	

2,
27

9,
68

0	
ก�า

ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
-	

26
,3
84

		
-	

(2
,1
33

)	
(1
,6
97

)	
-	

63
,2
28

		
85

,7
82

	
ออ

กห
ุ้นเ
พ
ิ่มท

ุน	
	

	
22

	
49

4,
07

9	
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
		

49
4,
07

9
ทุน

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
	
	

23
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

	5
,0
00

		
(5
,0
00

)	
-

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

24
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
	(3

7,
05

5)
	

	(3
7,
05

5)
ยอ
ดค
งเ
หล
ือป
ลา
ยป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
56
1	

	
	1
,7
29

,2
77

		
20

8,
45

5	
	

(2
5,
14

0)
	

3,
50

9	
	

(2
70

,1
36

)	
(1
,6
97

)	
45

,0
00

		
1,
13

3,
21

8	
	

	2
,8
22

,4
86

	
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ยอ
ดค
งเ
หล
ือต
้นป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
62
	

	
	1
,7
29

,2
77

		
20

8,
45

5	
	

(2
5,
14

0)
	

3,
50

9	
	

(2
70

,1
36

)	
(1
,6
97

)	
45

,0
00

		
1,
13

3,
21

8	
	

	2
,8
22

,4
86

ก�า
ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
-	

25
,2
13

		
-	

(2
7,
90

4)
	

(6
,1
75

)	
-	

(8
6,
30

7)
	

	(9
5,
17

3)
	

ทุน
ส�า

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

	
	

23
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

4,
00

0	
	

(4
,0
00

)	
	-
			

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

24
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
(5
1,
87

8)
	

	(5
1,
87

8)
ยอ
ดค
งเ
หล
ือป
ลา
ยป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
56
2	

	
	1
,7
29

,2
77

		
20

8,
45

5	
	

73
		

3,
50

9	
	

(2
98

,0
40

)	
(7
,8
72

)	
49

,0
00

		
99

1,
03

3	
	

	2
,6
75

,4
35

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ิน
เป
็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งง
บก

าร
เง
ิน
นี้

ห
น

่วย
 : 

พ
ัน

บ
าท

ห
มา

ยเ
ห

ตุ

ท
ุนท

ี่ออ
ก

แล
ะช

�าร
ะแ

ล้ว
ห

ุ้นส
าม

ัญ

ส่ว
นเ

กิน
มูล

ค่า
ห

ุ้นส
าม

ัญ

ส่ว
นเ

กิน
ท

ุน 
(ต

�่าก
ว่า

ท
ุน)

 
จา

กก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ป

ลง
มูล

ค่า
เง

ินล
งท

ุน

ส่ว
นก

�าไ
ร

ท
ี่ยัง

ไม
่เก

ิดข
ึ้นจ

ริง
จา

กก
าร

ลด
สัด

ส่ว
น

กา
รล

งท
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ร่ว
ม

ผล
ต่า

ง
จา

กก
าร

แป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งิน

ส่ว
นแ

บ
่งข

าด
ท

ุน
เบ

็ดเ
สร

็จอ
ื่น

ใน
บ

ริษ
ัท

ร่ว
ม

ท
ุนส

�าร
อง

ตา
มก

ฎ
ห

มา
ย

ยัง
ไม

่ได
้จัด

สร
ร

รว
ม

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
อื่น

ขอ
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

ห
ุ้น

งบ
กา
รเ
งิน
รว
ม

ก�า
ไร

สะ
สม

บร
ิษัท

 ฟ
ินัน

ซ่า
 จ

�าก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 
แล

ะบ
ริษ

ัทย
่อย

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
ส�า

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

62



142   Annual Report 2019

บร
ิษัท

 ฟ
ินัน

ซ่า
 จ

�าก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 
แล

ะบ
ริษ

ัทย
่อย

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
ส�า

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

62

ยอ
ดค
งเ
หล
ือต
้นป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
61
	

	
1,
23

5,
19

8	
	

20
8,
45

5	
	

(2
71

)	
40

,0
00

		
57

6,
07

1	
	

	2
,0
59

,4
53

ก�า
ไร
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
ี	

	
-	

-	
40

8	
	

-	
94

,3
43

		
94

,7
51

		
ออ

กห
ุ้นเ
พ
ิ่มท

ุน	
	

	
22

	
49

4,
07

9	
	

-	
-	

-	
-	

	4
94

,0
79

ทุน
ส�า

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

	
	

23
	

-	
-	

-	
5,
00

0	
	

(5
,0
00

)	
-

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

24
	

-	
-	

-	
-	

(3
7,
05

5)
	

	(3
7,
05

5)
	

ยอ
ดค
งเ
หล
ือป
ลา
ยป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
56
1	

	
1,
72

9,
27

7	
	

20
8,
45

5	
	

13
7	
	

45
,0
00

		
62

8,
35

9	
	

	2
,6
11

,2
28

ยอ
ดค
งเ
หล
ือต
้นป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
62
	

	
	1
,7
29

,2
77

		
20

8,
45

5	
	

13
7	
	

45
,0
00

		
62

8,
35

9	
	

2,
61

1,
22

8
ก�า

ไร
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
ี	

	
-	

-	
(7
2)
	

-	
77

,5
71

	
	7
7,
49

9
ทุน

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
	
	

23
	

-	
-	

-	
	4
,0
00

	
(4
,0
00

)	
-

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

24
	

-	
-	

-	
-	

	(5
1,
87

8)
	

(5
1,
87

8)
	

ยอ
ดค
งเ
หล
ือป
ลา
ยป
ี	ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
56
2	

	
	1
,7
29

,2
77

		
20

8,
45

5	
	

65
		

49
,0
00

		
65

0,
05

2	
	

	2
,6
36

,8
49

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ิน
เป
็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งง
บก

าร
เง
ิน
นี้

ห
น

่วย
 : 

พ
ัน

บ
าท

ห
มา

ยเ
ห

ตุ

ท
ุนท

ี่ออ
ก

แล
ะช

�าร
ะแ

ล้ว
ห

ุ้นส
าม

ัญ

ส่ว
นเ

กิน
มูล

ค่า
ห

ุ้นส
าม

ัญ

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
อื่น

ขอ
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

ห
ุ้น-

 
ส่ว

นเ
กิน

ท
ุน 

(ต
�่าก

ว่า
ท

ุน)
 

จา
กก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ป
ลง

มูล
ค่า

เง
ินล

งท
ุน

ท
ุนส

�าร
อง

ตา
มก

ฎ
ห

มา
ย

ยัง
ไม

่ได
้จัด

สร
ร

รว
ม

งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
กิจ
กา
ร

ก�า
ไร

สะ
สม



Finansa Public Company Limited   143

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 (91,948)	 84,568		 78,347	 94,088	
	 ปรับรายการที่กระทบก�าไร	(ขาดทุน)	เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	 	 	 	 	
	 	 ส่วนแบ่ง	(ก�าไร)	ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 7,095		 (27,659)	 -	 -	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	 	 71,584		 68,375	 68,281		 65,535		
	 	 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�าหน่าย	 	 259		 204		 259		 204		
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	(12,845)	 1,231		 -	 -	
	 	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	2,549		 -	 -	 -	
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 	 24,301		 (594)	 (241)	 (99)	
	 	 รายได้จากการขายดิจิทัลโทเคน	 	 (790)	 -	 -	 -	
	 	 ส�ารองค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 	 26,832		 22,625		 -	 -	
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการขายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 	 	 	 	 	
	 	 	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (33)	 31	 (27)	 (8)	
	 	 ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 	 8,815		 2,390		 6,405		 1,423		
	 	 รายได้เงินปันผลรับ	 	 (220)	 (166)	 (72,072)	 (101,551)	
	 	 รายได้ดอกเบี้ย	 	 	 (25,643)	 (6,967)	 (38,107)	 (9,572)	
	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 64,263		 53,702		 76,466	 65,145		
	 	 	 	 	 	 	 	 74,219		 197,740		 119,311	 115,165		
	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 232,781		 (196,513)	 102,130		 (112,887)	
	 	 รายได้ค่าบริการค้างรับ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 3,520		 106,763	 (213)	 (153)	
	 	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น	 	 (67,731)	 (317,784)	 (141,667)	 (321,327)	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (8,894)	 (458)	 26	 (28)	
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	 	 (802)	 (3,424)	 (800)	 	(3,420)	
	 	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าลดลง	 	 (1,032)	 (1,556)	 (1,032)	 (1,556)	
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (98,555)	 12		 (2,629)	 (29,750)	
	 	 	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากการด�าเนินงาน	 	 133,506		 (215,220)	 75,126	 (353,956)	
	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 		 5,940		 4,999		 18,403		 8,825		
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 	 (64,021)	 (51,702)	 (67,129)	 (63,463)	
	 	 ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	 	 	(3,333)	 	-	 	(3,333)	 -	
	 	 เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน	 	 	9,714		 18,447		 9,714		 8,249		
	 	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 (9,628)	 (27,022)	 (7,858)	 (7,791)	
	 	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 72,178		 (270,498)	 24,923	 (408,136)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (232)	 (5,489)	 -	 -	
	 เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	และเงินทดรองจ่าย	 	 	 	 	 	
	 	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	 -	 -	 67,266		 1,341		
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อดิจิทัลโทเคน	 	 -	 (32,450)	 -	 -	
	 เงินสดรับจากการขายดิจิทัลโทเคน	 	 33,240		 -	 -	 -	
	 เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น	 	 (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�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 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�าหรับการกู้ยืมสถาบันการเงิน	 4.2	 (20,000)	 -	 (20,000)	 -	
	 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 -	 74,000		
	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 (78,000)	 (21,200)	
	 เงินสดจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ระยะสั้น	 4.2	 (100,000)	 -	 (100,000)	 -	
	 เงินสดรับส�าหรับการออกหุ้นกู้	 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)	 	 25,216		 26,384		 (73)	 407		
	 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 39		 256		 (217)	 256
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง	 	 -	 -	 -	 536,350		
	 ลูกหนี้ค่าซื้อบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	 	 -	 -	 -	 (536,350)
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 	 -	 -	 76,486		 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.	 ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงาน

 1.1 การด�าเนินงานของบริษัท

	 บริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	
2532	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อวันที่	
19	มิถุนายน	2545	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่	25	กันยายน	2545	โดยส�านักงานของ
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่	48/48	อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์	ช้ัน	20	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	
บริษัทประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยด�าเนินธุรกิจหลัก					
คือ	การลงทุนและการเป็นที่ปรึกษาและการจัดการให้แก่		
บรษิทัในเครือและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั	รวมถงึธรุกจิใหเ้ช่าคลงั
สินค้าและโรงงาน	นอกจากน้ี	บริษัทย่อยยังให้บริการด้านการเงิน
ต่าง	ๆ 	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจวาณิชธนกิจ	ธุรกิจจัดจ�าหน่าย
หลักทรัพย์	ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนการค้า
ตราสารหนี้	และธุรกิจการลงทุน

 1.2 การด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่ส�าคัญ

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด

	 บริษทัหลกัทรพัย	์ฟนินัซา่	จ�ากดั	เปน็บรษิทัยอ่ยซึง่บรษิทั
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	100	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดตาม
กฎหมายไทย	และประกอบกิจการในประเทศไทย	

	 บรษิทัยอ่ยประกอบธรุกจิวาณชิธนกจิ	ธรุกจิจดัจ�าหนา่ย
หลักทรัพย์	ธุรกิจการเป็นตัวแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน	การค้า
ตราสารหนี้	การลงทุนในหลักทรัพย์	และธุรกิจอื่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

	 บริษัทย่อยมีท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขท่ี	48/45	อาคาร		
ทิสโก้ทาวเวอร์	ชั้น	20	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ

 Finansa Fund Management Ltd.

	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	เป็นบริษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ100	จัดต้ังขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด				
ในหมู่เกาะเคย์แมน	เพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุน	โดยมีความ
เช่ียวชาญในด้านการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน	บริษัทย่อย
มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	P.O	Box	309	Ugland	House,	
South	Church	Street,	George	Town,	Grand	Cayman,			
Cayman	Islands,	British	West	Indies

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1 เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

	 งบการเงินตามกฎหมายนี้ได้จัดท�าเป็นเงินบาทและเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวิธปีฏบิตัิ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

	 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท�าข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	1	(ปรับปรุง	2561)		เร่ือง	“การน�าเสนอ
งบการเงิน”	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	และตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ลงวันที่	2	
ตุลาคม	2560		เรื่อง	“การจัดท�าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท									
จดทะเบียน	พ.ศ.	2560	และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ		
การค้า	เร่ือง	“ก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน	(ฉบับท่ี	2)	
พ.ศ.	2559”	ลงวันที่	11	ตุลาคม	2559

	 งบการเงนินีไ้ดจ้ดัท�าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการ
วดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ	ยกเวน้ตามทีเ่ปดิเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 (ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท
	 	 ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งเป็น
	 	 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและตา่งประเทศ	
	 	 ดังต่อไปนี้
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31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น ณ วันที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศ ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม 

	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 100	 100	 ไทย	 ธุรกิจบริหารลูกหนี้
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 100	 100	 ไทย	 ธุรกิจวาณิชธนกิจ/ธุรกิจหลักทรัพย์
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 100	 100	 Cayman	Islands	 ธุรกิจการลงทุน
	 Finansa	(Cambodia)	Ltd.	 100	 100	 กัมพูชา	 ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
	 Finansa	Hong	Kong	Limited	 100	 100	 ฮ่องกง	 ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

	 (ข)	 งบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดต้ังในต่างประเทศ
	 	 ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
	 	 ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ส�าหรับรายการ
	 	 สินทรัพย์และหนี้สิน	และใช้อัตราแลกเปลี่ยน
	 	 ถวัเฉลีย่รายเดือนส�าหรบัรายการทีเ่ปน็รายไดแ้ละ
	 	 ค่าใช้จ่าย	ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่า
	 	 ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่า
	 	 งบการเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบอื่น	
	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 (ค)	 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส�าคัญ
	 	 ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบ
	 	 การเงินรวมนี้แล้ว

	 (ง)	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	
	 	 และ	2561	ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงิน
	 	 รวมได้ตรวจสอบแล้ว	 ยกเว้นงบการเงินของ
	 	 Finansa	Hong	Kong	Limited	บริษัท	ฟินันซ่า	
	 	 แคปปิตอล	จ�ากัด	และ	Finansa	(Cambodia)	Ltd.	
	 	 ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ดังนั้น	งบการเงินรวมได้รวม
	 	 งบการเงินของบริษัทดังกล่าว	โดยอาศัยข้อมูลที่
  จดัท�าโดยผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย	สนิทรพัย	์หนีสิ้น	
	 	 และก�าไร	(ขาดทุน)	ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นไม่มี
	 	 สาระส�าคัญต่องบการเงินรวม

 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลตอ่การ
  รายงานและเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิส�าหรบั
  งวดบัญชีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏบิตัทิางการบัญชทีีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช	ีซึง่มผีลบงัคับ
ใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	
2562	มาถอืปฏิบตั	ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	
อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมซ่ึง่ได้
มีการเปล่ียนแปลงหลักการส�าคัญคือ	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่	15	เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	
โดยนโยบายการบัญชเีกีย่วกบัรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ	3.1.1	การน�ามาตรฐานมาถือปฏิบัติไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่ไดป้ระกาศ
  ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่	ซึง่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว	และจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2563	
เป็นต้นไป	ดังนี้

 มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่	32	 การแสดงรายการส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที	่7	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
	 	 	 	 ในหน่วยงานต่างประเทศ
	 ฉบับที่	19	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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	 มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน	ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	Model)					
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น	และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน	มาตรฐานเหล่าน้ีจะน�ามาแทนมาตรฐานและ			
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน				
เมื่อมีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
 สัญญาเช่า 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี	ก�าหนดหลักการ
ส�าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงินท้ังทางด้าน
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น�ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสัญญาเช่า
เม่ือมีผลบังคับใช้	 ได้แก่	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	 17							
เรื่อง	สัญญาเช่า	การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	
เรือ่ง	สญัญาเชา่ด�าเนนิงาน	-	สิง่จงูใจทีใ่หแ้กผู่เ้ชา่	การตคีวาม
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	27	เร่ือง	การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่า
ที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	และการตีความมาตรฐาน						
การรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	4	เรือ่ง	การประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

	 ส�าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญ	
โดยยกเลกิการแยกประเภทระหวา่งสญัญาเชา่ด�าเนนิงานและ
สัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	และ
ก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส�าหรับสัญญาเช่า
ทัง้หมด	ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์
อา้งองิมีมูลคา่ต่�า	อยา่งไรกต็ามการบญัชสี�าหรบัผูใ้หเ้ชา่ยงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือ
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

	 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน						
ดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด						
ที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  3.1.1	รายได้
	 	 	 ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2562
	 	 	 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลง
	 	 	 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ค่า
	 	 	 ธรรมเนียมและบริการจากปีสิ้นสุดวันที่	 31	
	 	 	 ธนัวาคม	2561	จากการน�ามาตรฐานการรายงาน
	 	 	 ทางการเงินฉบับที่	15	เรื่อง	“รายได้จากสัญญา
	 	 	 ที่ท�ากับลูกค้า”	มาถือปฏิบัติดังนี้

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	 	 	 (ก)	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขาย
	 	 	 	 หน่วยลงทุน
	 	 	 	 ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซ้ือขาย
	 	 	 	 หน่วยลงทุนถือเป็นรายได้	ณ	เวลาใดเวลาหน่ึง
	 	 	 	 ในวันท่ีมีการซื้อขาย	โดยคิดในอัตราตาม
	 	 	 	 ที่ระบุไว้ในสัญญา

	 	 	 (ข)	ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมและบริการประกอบด้วย
	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ
	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์จะ
	 	 	 	 รับรู้รายได้	ณ	 เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือให้
	 	 	 	 บริการแล้วเสร็จตามสัญญา	และรายได้
	 	 	 	 ค่าตอบแทนประจ�า	จะรับรู้รายได้	เม่ือได้
	 	 	 	 ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ เสร็จสิ้น
	 	 	 	 ตลอดชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารแกล่กูคา้ตามอตัรา
	 	 	 	 ที่ตกลงไว้ในสัญญา

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 	 	 (ก)	รายได้ค่านายหน้า
	 	 	 	 รายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทน
	 	 	 	 ซื้อขายหน่วยลงทุนถือเป็นรายได้ตาม
	 	 	 	 เกณฑ์คงค้าง
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	 	 	 (ข)	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 	 	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็น
	 	 	 	 รายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยจะรับรู้ตาม
	 	 	 	 ขั้นความส�าเร็จของงาน

  3.1.2	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
	 	 	 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เ ก่ียวข้องรับรู้
	 	 	 ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

  3.1.3	ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืม 
	 	 	 รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้
	 	 	 กู้ยืมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
	 	 	 ของเงินให้กู้ยืมโดยค�านวณจากยอดเงินต้น
	 	 	 ค้างช�าระ	ส�าหรับเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดช�าระ
	 	 	 และมีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้น
	 	 	 และดอกเบ้ีย	บริษัทและบริษัทย่อยจะหยุด
	 	 	 รับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว	และพิจารณา
	 	 	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร่วมกับเงินต้นของ
	 	 	 เงินให้กู้ยืม

	 	 	 ในกรณีทีด่อกเบ้ียได้คดิรวมอยูใ่นเงนิใหกู้ย้มืแลว้	
	 	 	 ดอกเบีย้ดังกลา่วจะตัง้พกัไวแ้ละตดัจ�าหนา่ยเปน็
	 	 	 รายได้เฉลี่ยเท่า	ๆ 	กัน	ตลอดระยะเวลาของเงิน
	 	 	 ให้กู้ยืมนั้น

  3.1.4	กำาไร	(ขาดทุน)	จากการซ้ือขายหลักทรัพย์/
	 	 	 เงินลงทุน
	 	 	 ก�าไร	 (ขาดทุน)	จากการซื้อขายหลักทรัพย์/
	 	 	 เงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันท่ี	
	 	 	 ที่เกิดรายการ

  3.1.5	ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
	 	 	 ดอกเ บ้ียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 	 โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	ส่วน
	 	 	 เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เม่ือ
	 	 	 สิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น	

  3.1.6	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
	 	 	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
	 	 	 คงค้าง	

  3.1.7	ค่าใช้จ่าย
	 	 	 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ย	เงนิสด
และเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงู
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจาก
วนัทีไ่ดม้า	และไมมี่ขอ้จ�ากดัในการเบกิใชห้รอืตดิภาระผกูพนั/
ค้�าประกัน

 

 3.3 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

	 บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่มิใช่เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประเภทของเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจัดประเภทเป็นเงิน
	 	 ลงทุนช่ัวคราวและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
	 	 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บันทึกเป็น
	 	 รายการก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
	 	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 (ข)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงิน
	 	 ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตาม
	 	 มูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
	 	 ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการองค์ประกอบอื่น
	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านรายการก�าไรขาดทุน
	 	 เบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่ งจ�าหน่ายหลักทรัพย์
	 	 จึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบก�าไร
	 	 ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 (ค)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�าหนด
	 	 จัดประเภทเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวหรือเงินลงทุน
	 	 ระยะยาวตามระยะเวลาคงเหลือและแสดงมูลค่า
	 	 ตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	ส่วนเกิน/ส่วนต่�ากว่า
	 	 มูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
	 	 ที่แท้จริง	 ซ่ึงจ�านวนท่ีตัดจ�าหน่ายนี้จะแสดงเป็น
	 	 รายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย

	 (ง)	 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของ
	 	 ตลาดซึง่ถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไปจดัประเภทเปน็เงนิ
	 	 ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 (จ)	 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดประเภทเป็น
	 	 เงินลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิ
	 	 จากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 การค�านวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้�าหนัก

	 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	บริษัทและ
บรษัิทยอ่ยจะปรบัเปลีย่นราคาของเงนิลงทนุใหมโ่ดยใช้มลูคา่
ยุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน	ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ีโอน											
ได้บันทึกเป็นรายการก�าไร	(ขาดทุน)	ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือแสดงเป็นส่วนเกิน	(ต่�ากว่า)	ทุนจาก
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ในสว่นของผู้ถอืหุน้แลว้แตป่ระเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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 3.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

	 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ	และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ถ้ามี)

	 รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กู้ยืมที่
ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม

	 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต้ังเพ่ิมบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละปี

	 การตัดจ�าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญจะน�าไปลดค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู	สว่นหนีสู้ญทีไ่ด้รบัคนืจะน�าไปเพิม่ยอดค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญหรือบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่กรณี

 3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 งบการเงินรวม

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงยกเว้นเงินลงทุนที่บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเป็นการชั่วคราวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม	แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	ซึง่บรษิทัถอืหุน้ทัง้หมดและมีผล
ขาดทุนเกินทุนจะแสดงส่วนท่ีขาดทุนเกินทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของหนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

 3.6 ดิจิทัลโทเคน

	 ดิจิทัลโทเคน	เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน	บริษัทและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่า
ของสินทรพัยดั์งกลา่วเปน็ประจ�าทกุป	ีและเมือ่ใดกต็ามทีม่ขีอ้
บ่งช้ีว่าดิจิทัลโทเคนน้ันอาจด้อยค่าโดยค่าเผ่ือการด้อยค่า				
(ถ้ามี)	จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

 3.7 อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

	 อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัค่าเสือ่ม
ราคาสะสม	ค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท
ค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการ
ไว้ดังต่อไปนี้

	 อาคารส�านักงาน	 	 	 25	และ	30	ปี
	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 	 	 5	ปี
	 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	 	 3,	5	และ	10	ปี
	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 	 	 3	และ	5	ปี
	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 	 5	ปี
	 ยานพาหนะ	 	 	 	 4	และ	5	ปี

	 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์
ระหว่างท�า

 3.8 สิทธิการเช่า

	 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ตามอายสัุญญาเช่าและค่าเผ่ือการลดมูลค่า	(ถ้ามี)	การตัดจ�าหน่าย
สิทธิการเช่าค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า	

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจ�าหน่าย

	 (ก)	 ค่าความนิยม
	 	 ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ี
	 	 อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแนน่อนท่ีเกดิจากการ
	 	 ทีบ่รษิทัซือ้เงินลงทนุในบรษิทัยอ่ยในราคาทีส่งูกวา่
	 	 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย	ซึ่งบริษัทจะ
	 	 ทดสอบการดอ้ยคา่เปน็ประจ�าทกุป	ีและตัง้ค่าเผือ่
	 	 การด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 (ข)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 	 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีอ่ายกุารให้ประโยชนท์ราบได้
	 	 แนน่อนแสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ�าหน่ายสะสม	

	 	 -	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับซอฟต์แวร์ค�านวณจาก
	 	 	 ราคาทนุโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์
	 	 	 ไม่เกิน	10	ปี	

	 	 -	 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าสมาชิกกอล์ฟรอตัดบัญชี
	 	 	 ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
	 	 	 ของสมาชิก	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน	จะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี	โดยค่า
เผ่ือการด้อยค่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.10 สัญญาเช่าระยะยาว

	 (ก)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 สัญญาเช่าซึง่ความเส่ียงและผลตอบแทนสว่นใหญ่
	 	 ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือ
	 	 เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจาก
	 	 สญัญาเชา่ดังกลา่วจงึรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบก�าไร
	 	 ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วยวิธีเส้นตรง
	 	 ตามอายุของสัญญาเช่า

	 (ข)	 สัญญาเช่าการเงิน
	 	 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทน
	 	 ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัท
	 	 และบริษัทย่อยถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่า
	 	 การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
	 	 ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูคา่ปจัจบัุนสทุธิ
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	 	 ของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
	 	 มูลค่าใดจะต่�ากว่า	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
	 	 หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว	
	 	 ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนและ
	 	 ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ตลอดอายขุองสญัญาเช่า
	 	 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
	 	 เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยที์เ่ชา่

 3.11 ประมาณการหนี้สิน

	 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิในงบแสดง
ฐานะการเงินเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในปัจจุบัน
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีจ่ะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิเพือ่จา่ยช�าระ
ภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ัน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ	

 3.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัและบรษิทัย่อย	
หมายถึง	บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย	
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดย				
ทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย

	 นอกจากน้ี	บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับ
บริษัทและบริษัทย่อย	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ตลอดท้ัง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการที่
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 3.13 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิด
รายการ	และแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิในสกลุ
เงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	
จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงิน								
ต่างประเทศมีการแปลงค่าเปน็เงินบาท	โดยใชอ้ตัราอ้างอิงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส�าหรับการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการส�าหรับการแปลงค่า

ของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ	และใช้						
อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียส�าหรับการแปลงค่ารายการในงบ
ก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย											
ในต่างประเทศบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิในองคป์ระกอบอืน่ของสว่น
ของผู้ถือหุ้น

 3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

	 บรษิทัรบัรูร้ายการของตราสารอนพุนัธเ์ปน็สนิทรพัยห์รอื
หนี้สินด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่เกิดรายการและมีการ								
วัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงนิ	ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพ่ือการป้องกัน
ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทนัทใีนงบก�าไรขาดทุน	และก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น

 3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่	หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	
บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์	 และหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	บริษัทและบริษัทย่อย
จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า								
จะได้รับคืน	และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	มูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน				
ในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น	
แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	
(Projected	Unit	Credit	Method)	ซึ่งเป็นการประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า					
จะตอ้งจา่ยในอนาคตโดยค�านวณบนพืน้ฐานของขอ้สมมตฐิาน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	อันได้แก่	 เงินเดือนพนักงาน			
อัตราการลาออก	อายุงาน	และปัจจัยอื่นๆ	ทั้งนี้	อัตราคิดลด
ทีใ่ชใ้นการค�านวณภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานหลงั
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ออกจากงานนั้นอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล

	 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 ตน้ทนุบรกิารในอดีตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

 3.17 ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�านวนรวม
ของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 (ก)	 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
	 	 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน	คือ	จ�านวนภาษีเงินได้
	 	 ทีต่อ้งช�าระโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษสี�าหรบัป	ี
	 	 ก�าไรทางภาษีแตกต่างจากก�าไรที่แสดงในงบก�าไร
	 	 ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 เนื่องจาก
	 	 ก�าไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็น
	 	 รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ	และไม่ได้
	 	 รวมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
	 	 ทางภาษี	หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�านวณ
	 	 โดยใช้อัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่	หรือที่คาดว่า
	 	 จะมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

		 (ข)	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็การรบัรูผ้ลแตกตา่ง
	 	 ชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
	 	 หน้ีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสิน
	 	 ทีใ่ชใ้นการค�านวณก�าไรทางภาษ	ี(ฐานภาษ)ี	บรษิทั
	 	 และบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ	และรับรู้
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง
	 	 ชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไร
	 	 ทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอท่ีจะน�าผลแตกต่าง
	 	 ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวน
	 	 มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง	
	 	 เม่ือก�าไรทางภาษีที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ลดลง	
	 	 การกลับรายการจะท�าเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
	 	 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอ	
	 	 ท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วน
	 	 หรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้	

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และ
	 	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษี
	 	 ส�าหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	หรือในงวดที่
	 	 กิจการคาดว่าจะจ่ายช�าระหน้ีสินภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	

	 	 หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้	ณ	วันท่ี
	 	 ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 รายการสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 จะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ
	 	 ตามกฎหมายในการน�าสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว
	 	 มาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะ
	 	 ช�าระหนีสิ้นและรบัช�าระสินทรพัยด์งักล่าวดว้ยยอด
	 	 สุทธิ

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษี
	 	 เงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับก�าไร
	 	 หรือขาดทุนไว้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
	 	 เบด็เสร็จอืน่	รายการภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจุบนัและ
	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนน้ันเก่ียวข้อง
	 	 กับรายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ในปีบัญชีเดียวกันหรือต่างปี

 3.18 ก�าไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นท่ีแสดงในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานซ่ึงค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิ
ดว้ยจ�านวนถวัเฉลีย่ถว่งน้�าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่าย
อยู่ในระหว่างปี

 3.19 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่ส�าคัญและ
  แหลง่ขอ้มูลส�าคัญเกีย่วกบัความไมแ่นน่อนของ
  การประมาณการ

	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งอาศยัดลุยพนิจิ
ของผู้บริหารในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	การประมาณการ
และการต้ังข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อ			
การแสดงจ�านวนสินทรัพย์	หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้	ณ	วนัส้ินงวด	รวมทัง้การ
แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี	ถึงแม้ว่าการประมาณการ
ของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	
ณ	ขณะนั้น	ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น

	 แหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการ
ประมาณการ	มีดังต่อไปนี้

	 (ก)	 มูลค่ายุติธรรม
	 	 มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของ
	 	 ตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	ณ	สิ้นวัน
	 	 ท�าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทย	มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล	
  และตราสารหนีภ้าคเอกชนค�านวณโดยใชอ้ตัราผล
	 	 ตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือ
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	 	 สถาบนัการเงนิอืน่แลว้แตก่รณ	ีมลูคา่ยตุธิรรมของ
	 	 หน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
	 	 หน่วยลงทุน	

	 	 ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
	 	 ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
	 	 ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึนที่เปิดเผยใน
	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�าเป็นต้อง
	 	 บ่งชีถ้งึจ�านวนเงนิซึง่เกดิขึน้จรงิในตลาดแลกเปลีย่น
	 	 ในปจัจบุนั	การใชข้อ้สมมตฐิานทางการตลาดและ/
	 	 หรือวธิกีารประมาณทีแ่ตกตา่งกนัอาจมผีลกระทบ
	 	 ที่มีสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น

	 (ข)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 	 -	 บริษัทและบริษัทย่อยอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจ
	 	 	 หลักทรัพย์
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจ
	 	 	 หลักทรัพย์	มีนโยบายการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
	 	 	 ของเงินให้กู้ยืมจากจ�านวนหนี้ ท่ีคาดว่าจะ
	 	 	 เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	ทั้งนี้โดยการพิจารณา
	 	 	 จากระยะเวลาการผิดนัดช�าระประกอบกับการ
	 	 	 วเิคราะหป์ระเมนิฐานะทางการเงนิ	การพจิารณา
	 	 	 ความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้
	 	 	 แต่ละราย

	 	 -	 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
	 	 	 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงใน
	 	 	 งบการเงินตามหลัก เกณฑ์ที่ ก� าหนดโดย
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่	กธ.	33/2543
	 	 	 ลงวนัที	่25	สงิหาคม	2543	ซึง่แกไ้ขเพ่ิมเตมิตาม
	 	 	 หนังสือท่ี	กธ.	5/2544	ลงวันท่ี	15	กุมภาพันธ์	2544

	 (ค)	 ค่าความนิยม
	 	 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจ�าเป็น
	 	 ตอ้งใชก้ารประมาณการมลูคา่จากการใชข้องหนว่ย
	 	 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่า
	 	 ความนิยมให้ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้นั้น
	 	 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณ
	 	 กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก
	 	 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค�านวณ
	 	 คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม	
	 	 หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริงน้อยกว่า
	 	 ที่คาดการณ์ไว้	แสดงว่าอาจะมีขาดทุนจากการ
	 	 ด้อยค่าในจ�านวนที่เป็นสาระส�าคัญเกิดขึ้น

	 (ง)	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
	 	 รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้
	 	 หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้	เมื่อมีความ
	 	 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมี
	 	 ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
	 	 จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน	โดยผู้บริหาร
	 	 ของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาจากจ�านวน
	 	 ก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
	 	 ช่วงเวลา	เพื่อประมาณการจ�านวนสินทรัพย์ภาษี
	 	 เงินได้รอการตัดบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อย
	 	 ควรรับรู้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
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4.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

เงินสด	 	 16	 18	 5	 5
เงินฝากสถาบันการเงิน
	 เงินฝากกระแสรายวัน	 61,507	 29,754	 4,720	 3,333
					เงินฝากออมทรัพย์	 4,533	 37,865	 4,533	 9,544
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 66,056 67,637 9,258 12,882

 4.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ จากกิจกรรม  ณ วันที่
 1 มกราคม 2562 จัดหาเงิน ที่ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 20,000	 (20,000)	 -	 -
หุ้นกู้ระยะสั้น	 100,000	 (100,000)	 -	 -
หุ้นกู้ระยะยาว	 1,170,000	 100,000	 -	 1,270,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 1,433	 (723)	 3,572	 4,282
  รวม 1,291,433 (20,723) 3,572 1,274,282

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ จากกิจกรรม  ณ วันที่
 1 มกราคม 2561 จัดหาเงิน ที่ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 20,000	 -	 20,000
หุ้นกู้ระยะสั้น	 100,000	 -	 -	 100,000
หุ้นกู้ระยะยาว	 970,000	 200,000	 -	 1,170,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 -	 (253)	 1,686	 1,433
  รวม 1,070,000 219,747 1,686 1,291,433
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(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ จากกิจกรรม  ณ วันที่
 1 มกราคม 2562 จัดหาเงิน ที่ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 20,000	 (20,000)	 -	 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 799,800	 (78,000)	 -	 721,800
หุ้นกู้ระยะสั้น	 100,000	 (100,000)	 -	 -
หุ้นกู้ระยะยาว	 1,170,000	 100,000	 -	 1,270,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 -	 (297)	 2,152	 1,855
  รวม 2,089,800 (98,297) 2,152 1,993,655

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ จากกิจกรรม  ณ วันที่
 1 มกราคม 2561 จัดหาเงิน ที่ไม่ใช่เงินสด 31 ธันวาคม 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 20,000	 -	 20,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 747,000	 52,800	 -	 799,800
หุ้นกู้ระยะสั้น	 100,000	 -	 -	 100,000
หุ้นกู้ระยะยาว	 970,000	 200,000	 -	 1,170,000
  รวม 1,817,000 272,800 - 2,089,800
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5.	 เงินลงทุน 

 5.1 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้

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	 	

 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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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	

 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทได้น�าเงิน
ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล	จ�านวน	11.35	ลา้นบาท	และ	10.33	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไปค้�าประกันวงเงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

 5.2 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทและบริษัทย่อย
มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มิใช่หลักทรัพย์เพ่ือค้าจ�าแนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้

 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี  1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ครบก�าหนดภายในระยะเวลา ครบก�าหนดภายในระยะเวลา

น้อยกว่า น้อยกว่า

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล	 -	 11,285	 -	 11,285	 -	 10,194	 -	 10,194
รวม	 	 -	 11,285	 -	 11,285	 -	 10,194	 -	 10,194
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 -	 65	 -	 65	 -	 137	 -	 137
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย	 -	 11,350	 -	 11,350	 -	 10,331	 -	 10,331
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	 -	 11,350	 -	 11,350	 -	 10,331	 -	 10,331
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6.	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

	 เพือ่ใหก้ารแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิเปน็ไป
ตามขอ้ก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้	ซึง่ตอ้งแยก
แสดงรายการที่ครบก�าหนดภายใน	1	ปี	ให้เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน	และรายการที่ครบก�าหนดเกิน	1	ปี	เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน	บริษัทและบริษัทย่อยจึงแยกแสดงรายการ	ลูกหน้ี
และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	ดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
	 (ดูหมายเหตุข้อ	6.2)	 	 	 793,581	 725,184	 420,500	 350,510
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ดูหมายเหตุข้อ	7)	 	 (149,081)	 (148,458)	 (13,000)	 (13,000)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	 	 644,500	 576,726	 407,500	 337,510
หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 	 	 (644,500)	 (575,351)	 (407,500)	 (337,510)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	-	สุทธิ
	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี		 	 -	 1,375	 -	 -

	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้า
ท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งจ�านวน	237	ล้านบาท	
โดยมีเงือ่นไขแปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืดังกลา่วเปน็หุ้นสามัญของ
อีกบริษัทหนึ่งได้	โดยมีระยะเวลาเงินให้กู้ยืม	5	ปี	ต่อมาเม่ือ
วันท่ี	7	พฤศจิกายน	2561	บริษัทย่อยได้ท�าข้อตกลงเพื่อ
ก�าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าว	พร้อมกับ
ดอกเบ้ียค้างรับเป็นหุ้นสามัญมูลค่า	242.79	ล้านบาท	ณ	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2562	บริษัทย่อยยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าว

	 เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2561	บริษัทได้เข้าท�าสัญญา					
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในวงเงิน	120	ล้านบาท	โดยมี
เงื่อนไขแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ
บรษัิทผูกู้	้โดยมีระยะเวลาเงินใหกู้ย้มืไมเ่กนิ	1	ป	ีอยา่งไรกต็าม	
ในระหว่างปีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ดังกล่าว	โดย
ขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินให้กู้ยืมเป็นวันท่ี	30	มิถุนายน	
2563	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สัญญาเงิน							
ให้กู้ยืมดังกล่าวได้ถูกเบิกใช้แล้วจ�านวน	60	ล้านบาท	และ										
35	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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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)

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

 6.1 จ�าแนกตามประเภทสัญญา

(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 จ�าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น     
เมื่อทวงถาม	(รวมสัญญาที่ครบก�าหนดแล้ว)	 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

ยอดต้นปี	 148,458	 171,143	 13,000	 13,000
บวก	(หัก)	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ตัดบัญชี)	 623	 (22,685)	 -	 -
ยอดปลายปี	 149,081	 148,458	 13,000	 13,000

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

7.	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

8.	 ดิจิทัลโทเคน

	 ในเดือนตุลาคม	2561	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซื้อดิจิทัล
โทเคนจ�านวน	1	ล้านโทเคน	มลูค่าโทเคนละ	1	ดอลลาร์สหรฐัฯ	
รวมเป็นเงิน	1	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	จาก	Aspen	Digital	Inc.	
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา	ทั้งนี้	
บริษัทย่อยได้เข้าท�าสญัญาซือ้ขายโทเคนล่วงหน้ากบัอกีบรษิทัหนึง่	
โดยราคาขายเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา	ต่อมาในเดือน
เมษายน	2562	บริษัทย่อยได้รับช�าระเงินและส่งมอบดิจิทัล		
โทเคนเรียบร้อยแล้ว
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9.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 708	 7,894	 7,931	 7,883
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	 29,745	 22,500	 16,113	 18,025
อื่นๆ	 	 1,798	 2,214	 113	 131
รวม	 	 32,251	 32,608	 24,157	 26,039

10.	 เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทมีเงินฝาก
ธนาคารจ�านวน	0.63	ลา้นบาทและ	0.63	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	
ทีว่างไว้เปน็ประกนัส�าหรบัหนงัสอืค้�าประกนัทีธ่นาคารออกให้
แก่บริษัท	

11.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทและ
บรษิทัย่อยมเีงนิลงทนุในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัรว่มซึง่แสดงมลูคา่
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาทุนสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม

 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม

 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม

 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม

 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม

 2561

บริษัทร่วม         

บมจ.	มัน่คงเคหะการ	 ธรุกิจพฒันา		

	 	 	 อสงัหารมิทรพัย์	 ไทย	 18.80	 18.80	 945,841	 945,841	 1,012,419	 984,686	

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย         

บล.	ฟินนัเซยี	ไซรสั	จ�ากดั	(มหาชน)	 ธรุกิจหลกัทรพัย์	 ไทย	 29.29	 29.29	 536,350	 536,350	 645,128	 698,396

Siam	Investment	Partners,	L.P.(1)	 หุน้ส่วนท่ัวไป	 Cayman	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ของกองทุน	 Islands	 50	 50	 3,786	 3,786	 660	 660

บล.	ทีป่รกึษาการลงทนุ	เอฟเอสเอส		 ท่ีปรกึษา	 	

	 อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากัด(2)	 การลงทุน	 ไทย	 3.75	 3.75	 300	 300	 541	 564

รวมเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	 	 	 	 	 1,486,277	 1,486,277	 1,658,748	 1,684,306

(1)	 Siam	Investment	Partners,	L.P.	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
(2)	 บล.	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	มีสัดส่วนการลงทุนใน	บล.	ที่ปรึกษาการลงทุน	เอฟเอสเอส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	อยู่ที่ร้อยละ	96.25	ดังนั้น	บริษัทและบริษัทย่อย
	 จึงมีสัดส่วนการลงทุนใน	บล.	ที่ปรึกษาการลงทุน	เอฟเอสเอส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ	31.94
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บริษัทย่อย
บล.	ฟินันซ่า	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 700,000	 700,000	 100	 100	 734,709	 734,709	 70,000	 70,000

บจก.	ฟินันซ่า	แคปปิตอล(1)	 ธุรกิจบริหารลูกหนี้	 ไทย	 511,000	 511,000	 100	 51	 544,273	 467,787	 -	 -

Finansa	Fund	Management	Ltd.	 ธุรกิจที่ปรึกษา	 Cayman	 690	 690	 100	 100	 151,790	 151,790	 -	 -

	 	 	 และธุรกิจบริหาร	 Islands	 (หุ้นสามัญ)	 (หุ้นสามัญ)

	 	 	 การลงทุน	 	 5,732	 5,732	 100	 100	 573,198	 573,198	 -	 -	

	 	 	 	 	 (หุ้นบุริมสิทธิ)	(หุ้นบุริมสิทธิ)

Finansa	(Cambodia)	Ltd.	 ธุรกิจที่ปรึกษา	 กัมพูชา	 192	 192	 100	 100	 204	 204	 -	 -

	 	 	 การลงทุน

Finansa	Hong	Kong	Limited	 ธุรกิจที่ปรึกษา	 ฮ่องกง	 512	 512	 100	 100	 512	 512	 -	 -

	 	 	 ธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	 	 2,004,686	 1,928,200	 70,000	 70,000

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 	 	 	 	 	 (455,839)	 (455,839)	 	 	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 	 	 	 	 	 	 1,548,847	 1,472,361	 	 	

 

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

 11.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบ
  การเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	และ	2561	บรษิทัมเีงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน				
ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ
ณ วันที่

31ธันวาคม
 2562

ณ วันที่
31ธันวาคม

 2562

ณ วันที่
31ธันวาคม

 2562

ณ วันที่
31ธันวาคม

 2561

ณ วันที่
31ธันวาคม

 2561

ณ วันที่
31ธันวาคม

 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนเรียกช�าระแล้ว มูลค่าตามบัญชี
ตามราคาทุน

เงินปันผลรับ

(1)	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2562	บริษัทได้ซื้อหุ้น	บจก.ฟินันซ่า	แคปปิตอลจาก	Finansa	Fund	Management	Ltd.	ทั้งจ�านวน	ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ	100
	 ในบจก.ฟินันซ่า	แคปปิตอล
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ราคาทุน
	 31	ธันวาคม	2561	 154,864	 10,460	 61,145	 33,177	 13,470	 542	 273,658
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 12,668	 1,789	 1,781	 3,572	 565	 20,375
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 (55)	 -	 (42)	 (115)	 -	 (903)	 (1,115)
	 31	ธันวาคม	2562	 154,809	 23,128	 62,892	 34,843	 17,042	 204	 292,918

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
	 31	ธันวาคม	2562	 65,278	 18,719	 6,141	 10,002	 12,027	 204	 112,371
	 31	ธันวาคม	2561	 65,278	 9,616	 7,624	 11,457	 10,147	 542	 104,664

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 
ส�านักงาน

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ รวมสินทรัพย์
ระหว่างท�า

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561
 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ

 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ เงินลงทุนในราคาทุน

12.	 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.(2)	 กองทุน	 Cayman		Islands	 5.87(3)	 5.87(3)	 18,954	 18,954
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 	 	 	 (18,882)	 (18,882)
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	 72	 72

(2)	 Siam	Investment	Fund	II,	L.P.	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
(3)	 คิดค�านวณโดยรวมหุ้นทั้งที่ถือโดยตรงในฐานะ	limited	partner	และที่ถือโดยอ้อมในฐานะ	general	partner

13.	 อาคารและอุปกรณ์
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ราคาทุน
	 31	ธันวาคม	2560	 154,864	 -	 57,050	 22,421	 12,232	 -	 246,567
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 10,460	 4,608	 11,449	 1,238	 14,694	 42,449
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 -	 -	 (513)	 (693)	 -	 (14,152)	 (15,358)
	 31	ธันวาคม	2561	 154,864	 10,460	 61,145	 33,177	 13,470	 542	 273,658

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
	 31	ธันวาคม	2560	 (89,586)	 -	 (49,461)	 (20,129)	 (2,127)	 -	 (161,303)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -	 (844)	 (4,530)	 (2,283)	 (1,196)	 -	 (8,853)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก		 -	 -	 470	 692	 -	 -	 1,162
	 31	ธันวาคม	2561	 (89,586)	 (844)	 (53,521)	 (21,720)	 (3,323)	 -	 (168,994)

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
	 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�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม       
	 2562	 	 	 	 	 	 	 11,763
	 2561	 	 	 	 	 	 	 8,853

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 
ส�านักงาน

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ รวมสินทรัพย์
ระหว่างท�า

 
(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 
ส�านักงาน

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ รวมสินทรัพย์
ระหว่างท�า

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�าหน่าย/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�าหรับปี	 -	 (3,565)	 (2,385)	 (2,288)	 (423)	 -	 (8,661)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 55	 -	 19	 3	 -	 -	 77
	 31	ธันวาคม	2562	 (89,531)	 (4,409)	 (44,382)	 (14,650)	 (658)	 -	 (153,630)

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
	 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
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 
ส�านักงาน

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ รวมสินทรัพย์
ระหว่างท�า

ราคาทุน
	 31	ธันวาคม	2560	 154,864	 -	 44,568	 12,506	 400	 -	 212,338
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 10,460	 2,739	 8,542	 -	 10,554	 32,295
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 -	 -	 (14)	 (29)	 -	 (10,554)	 (10,597)
	 31	ธันวาคม	2561	 154,864	 10,460	 47,293	 21,019	 400	 -	 234,036

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
	 31	ธันวาคม	2560	 (89,586)	 -	 (38,423)	 (10,709)	 (158)	 -	 (138,876)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -	 (844)	 (3,604)	 (1,685)	 (77)	 -	 (6,210)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 -	 -	 11	 29	 -	 -	 40
	 31	ธันวาคม	2561	 (89,586)	 (844)	 (42,016)	 (12,365)	 (235)	 -	 (145,046)

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
	 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�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	       
	 2562	 	 	 	 	 	 	 8,661
	 2561	 	 	 	 	 	 	 6,210
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ราคาทุน     
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875
	 	 รวม	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 (213,807)	 (57,181)	 -	 (270,988)
	 	 รวม	 (213,807)	 (57,181)	 -	 (270,988)
สิทธิการเช่า		 1,202,068	 	 	 1,144,887

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
เพิ่มขึ้น ลดลง

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทได้น�าห้องชุด
ส�านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�านวน	65.28	
ล้านบาท	ไปค้�าประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน	150	ล้านบาท	
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง	 (ดูหมายเหตุ	
ข้อ	28)

14.	 ค่าความนิยม

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม

รวมบริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จ�ากัด

Finansa Fund
Management Limited

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จ�ากัด

ค่าความนิยม	ณ	วันซื้อหุ้นสามัญ      
	 ราคาทุน	 234,709	 108,000	 287,231	 629,940
 หัก	ราคาตามบัญชี	ณ	วันซื้อหุ้น					 (49,021)	 (44,879)	 (114,007)	 (207,907)
	 ค่าความนิยม	 185,688	 63,121	 173,224	 422,033
 หัก	ค่าความนิยมตัดจ�าหน่ายสะสม	 (74,124)	 (17,765)	 (45,471)	 (137,360)
	 ค่าความนิยมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 111,564	 45,356	 127,753	 284,673

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

ค่าความนิยมสุทธ ิ     
	 31	ธันวาคม	2562	 111,564	 45,356	 -	 156,920
	 31	ธันวาคม	2561	 111,564	 45,356	 -	 156,920

15.	 สิทธิการเช่า
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(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
เพิ่มขึ้น ลดลง

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

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 (156,627)	 (57,180)	 -	 (213,807)
	 	 รวม	 (156,627)	 (57,180)	 -	 (213,807)
สิทธิการเช่า		 1,259,248	 	 	 1,202,068
       
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม     
	 2562	 	 	 	 57,181
	 2561	 	 	 	 57,180

16.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ประกอบด้วย

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม
 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 79,137	 1,292	 (62,977)	 17,452	 (50,690)	 (2,552)	 38,937	 (14,305)	 -	 3,147
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 2,837	 14	 -	 2,851	 (2,280)	 (87)	 -	 (2,367)	 -	 484
	 	 	 รวม	 81,974	 1,306	 (62,977)	 20,303	 (52,970)	 (2,639)	 38,937	 (16,672)	 -	 3,631
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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�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม          
	 2562		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,439
	 2561		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,145

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 77,705	 1,292	 (62,977)	 16,020	 (49,700)	 (2,436)	 38,937	 (13,199)	 -	 2,821
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 613	 -	 -	 613	 (610)	 (3)	 -	 (613)	 -	 -
	 	 	 รวม	 78,318	 1,292	 (62,977)	 16,633	 (50,310)	 (2,439)	 38,937	 (13,812)	 -	 2,821

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 78,069	 1,863	 (795)	 79,137	 (49,253)	 (2,232)	 795	 (50,690)	 (24,066)	 4,381
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 2,823	 14	 -	 2,837	 (2,169)	 (111)	 -	 (2,280)	 -	 557
	 	 	 รวม	 80,892	 1,877	 (795)	 81,974	 (51,422)	 (2,343)	 795	 (52,970)	 (24,066)	 4,938

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม 
	 2562		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,639
	 2561		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,343

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม
 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562
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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
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี      
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 (249)	 (148)	 -	 (397)
	 รวม		 (249)	 (148)	 -	 (397)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 1,479	 9,366	 736	 11,581

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 11,978	 1,728
หัก	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 (397)	 (249)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 11,581	 1,479

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวม
 ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 65	 71	 44	 49
ผลแตกต่างชั่วคราว	 543	 563	 524	 544

(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

17.	 สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชแีละค่าใช้จ่าย	
	 ภาษีเงินได้

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มีดังนี้

	 ผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่ีไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีรายละเอียดดังนี้

	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม	ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

รายการที่บันทึก
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่บันทึก
ในก�าไรขาดทุน

ณ วันที่
1 มกราคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
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รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 9,366	 175
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน	 -	 (20,676)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 9,366	 (20,501)

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561

(หน่วย	:	พันบาท)

รายการที่บันทึก
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่บันทึก
ในก�าไรขาดทุน

ณ วันที่
1 มกราคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

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

	 ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ประกอบด้วย

	 การใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความสามารถของบริษัทย่อยในการหาผลก�าไร
ทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ	20	ในการ
ค�านวณคา่ใชจ่้ายภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล	ส�าหรบัปสีิน้สดุวันที	่31	
ธันวาคม	2562	และ	2561	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค�านวณจาก
ก�าไรก่อนภาษบีวกกลบัดว้ยรายการซึง่ไมถ่อืเปน็คา่ใช้จา่ยและ
หักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นทางภาษีตามประมวล
รัษฎากร

	 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กบัผลคณูของก�าไรทางบญัชกีบัอตัราภาษท่ีีใชส้�าหรบัปสีิน้สดุ
วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

หุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 100,000
	 รวม	 -	 100,000

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 (91,948)	 84,568

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	(ร้อยละ	20)		 (18,390)	 16,914
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		 	 	
	 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 (9,366)	 (175)
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและ	 	 	
	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษี	 18,390	 3,762
(รายได้)	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (9,366)	 20,501

18.	 หุ้นกู้

 18.1 หุ้นกู้ระยะสั้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ยอดคงค้างของ
หุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัท	ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิง
กับอัตราตลาดเงิน	(Money	Market	Rate)	มีดังต่อไปนี้
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ภายใน	1	ปี	 477	 -	 399	 -	 	
เกินกว่า	1	ปี	และไม่เกิน	5	ปี	 1,114	 -	 1,034	 -
	 	 	 1,591	 -	 1,433	 -
หัก	 ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	 (158)	 -	 -	 -
	 	 	 1,433	 -	 1,433	 -

ภายใน	1	ปี	 1,404	 477	 1,140	 399
เกินกว่า	1	ปีและไม่เกิน	5	ปี	 3,474	 1,114	 3,142	 1,034
	 	 	 4,878	 1,591	 4,282	 1,433
หัก	ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	 (596)	 (158)	 -	 -
	 	 	 4,282	 1,433	 4,282	 1,433

(หน่วย	:	พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

งบการเงินรวม

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

หุ้นกู้ระยะยาว	 	 	 	
	 ครบก�าหนดปี	2563	 230,000	 230,000
	 ครบก�าหนดปี	2564	 400,000	 400,000
	 ครบก�าหนดปี	2565	 340,000	 240,000
	 ครบก�าหนดปี	2566	 300,000	 300,000
	 	 	 1,270,000	 1,170,000
หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 (230,000)	 -
	 	 	 1,040,000	 1,170,000

(หน่วย	:	พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

 18.2 หุ้นกู้ระยะยาว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ยอดคงค้างของ
หุน้กูร้ะยะยาวทีอ่อกโดยบริษทั	ซึง่คดิดอกเบีย้ในอตัราอา้งองิ
กับอัตราตลาดเงิน	(Money	Market	Rate)	มีดังต่อไปนี้	

19.	 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าการเงิน
ส�าหรับเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ	ดังนี้	
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(หน่วย	:	พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ภายใน	1	ปี	 533	 -	 386	 -
เกินกว่า	1	ปีและไม่เกิน	5	ปี	 1,687	 -	 1,469	 -
	 	 	 2,220	 -	 1,855	 -
หัก	ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	 (365)	 -	 -	 -
	 	 	 1,855	 -	 1,855	 -

20.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

(หน่วย	:	พันบาท)

โบนัสค้างจ่าย	 15,601	 92,585	 5,234	 6,294
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 11,145	 10,672	 23,311	 13,827
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 2,721	 5,946	 1,665	 3,270
ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย	 7,654	 8,707	 7,654	 8,707
เจ้าหนี้อื่น	 6,156	 6,901	 5,465	 5,093
อื่นๆ	 3,229	 20,226	 38,523	 38,170
	 รวม	 46,506	 145,037	 81,852	 75,361

21.	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
	 หลังออกจากงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีไม่ได้จัดต้ัง
เป็นกองทุน

	 จ�านวนที่บันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามโครงการ										
ผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้	ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2562	และ	2561	มีดังนี้
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(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561 2562 2561

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 1,995	 1,613	 1,169	 1,097
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	 729	 504	 465	 326
ต้นทุนบริการในอดีต	 6,091	 -	 4,771	 -
	 รวม	 8,815	 2,117	 6,405	 1,423

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2562	และ	2561	มีดังนี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 26,542	 23,314	 17,920	 16,752
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 1,995	 1,613	 1,169	 1,097
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	 729	 504	 465	 326
ต้นทุนบริการในอดีต	 6,091	 -	 4,771	 -
(ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	 	 		
	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 		
	 	 -	 จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	 3,348	 820	 555	 (197)
	 	 -	 จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	 1,114	 291	 221	 (58)
หัก		ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	 (3,333)	 -	 (3,333)	 -
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 36,486	 26,542	 21,768	 17,920

	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	มีดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
	 อัตราคิดลด		 ร้อยละ	1.25-1.64	 ร้อยละ	2.21-2.79	 ร้อยละ	1.25	 ร้อยละ	2.21
	 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5
	 อัตราการลาออกถัวเฉลี่ยของพนักงาน	 ร้อยละ	8.21-13.93	 ร้อยละ	7.66-15.19	 ร้อยละ	8.21	 ร้อยละ	7.66
	 เกษียณอายุ	 55	ปี	 55	ปี	 55	ปี	 55	ปี
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	 การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ													
ผลประโยชน์

(หน่วย	:	พันบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด-เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 (1,271)	 (987)	 (615)	 (572)
อัตราคิดลด-ลดลงร้อยละ	1	 1,367	 1,060	 652	 610
อัตราเงินเดือน-เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 1,306	 1,023	 622	 587
อัตราเงินเดือน-ลดลงร้อยละ	1	 (1,241)	 (970)	 (599)	 (562)
อัตราการลาออก-เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 (1,462)	 (1,142)	 (683)	 (638)
อัตราการลาออก-ลดลงร้อยละ	1	 1,554	 1,213	 714	 670

22.	 ทุนจดทะเบียน

	 เม่ือวันท่ี	22	ตุลาคม	2561	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี	
1/2561	มมีตอินมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ
จ�านวน	1,235.20	ล้านบาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	
1,729.28	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	
98,815,840	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	รวมเป็นทุน
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจ�านวน	494.08	ล้านบาท	 ซ่ึงบริษัทได้
ด�าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี	
31	ตุลาคม	2561	บริษัทได้ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญ			
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา	2.5	
หุน้เดมิตอ่	1	หุน้สามัญเพิม่ทนุในระหวา่งวนัที	่19	พฤศจกิายน	

2561	ถึงวันท่ี	23	พฤศจิกายน	2561	โดยสามารถเสนอขายหุ้น
ได้จ�านวนทั้งส้ิน	98,815,840	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	5	บาท												
คิดเป็นเงิน	494.08	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้รับช�าระเงินค่าหุ้น
จ�านวนดังกล่าว	ทั้งนี้	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่		27	พฤศจิกายน	2561

	 บริษัทค�านวณหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้�าหนักส�าหรับปีส้ินสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
จ�านวนหุ้น

2561
จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปี	 345,855,440	 247,039,600
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกระหว่างปี	 -	 9,475,492
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	ณ	วันสิ้นปี	 345,855,440	 256,515,092
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23.	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย

	 เพือ่ให้เปน็ไปตามมาตรา	116	แหง่พระราชบญัญัตบิรษิทั
มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	จนกว่า
ทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุน										
จดทะเบียน	ทุนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป
จ่ายเงินปันผลได้	

	 ในปี	2562	บริษัทได้จัดสรรส่วนหน่ึงของก�าไรสุทธิประจ�าปี	
เป็นจ�านวน	4	ล้านบาท	ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	ท�าให้	
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมาย
จ�านวน	49	ล้านบาท

	 ในปี	2561	บริษัทได้จัดสรรส่วนหน่ึงของก�าไรสุทธิประจ�าปี		
เป็นจ�านวน	5	ล้านบาท	ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	ท�าให้	
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมาย
จ�านวน	45	ล้านบาท

24.	 เงินปันผล

	 เมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจ�าปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท	
รวมเปน็เงินทัง้สิน้	51.88	ลา้นบาท	โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล
ดังกล่าวในวันที่	21	พฤษภาคม	2562	แล้ว

	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจ�าปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท	
รวมเปน็เงินทัง้สิน้	37.06	ลา้นบาท	โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล
ดังกล่าวในวันที่	24	พฤษภาคม	2561	แล้ว

25.	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัท	บริษัทย่อย	และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
พ.ศ.	2530	โดยบริษัท	บริษัทย่อย	และพนักงานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ	5	และรอ้ยละ	7	ของ
เงินเดือน		กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	และ		
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว	ส�าหรับปี	2562	และ	2561	
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เปน็จ�านวนเงนิ	6.25		ลา้นบาท	และ	5.88	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	
(เฉพาะบรษิทั	:	2.38	ลา้นบาท	และ	2.37	ลา้นบาท	ตามล�าดบั)

26.	 การจัดการส่วนทุน

	 วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารทนุของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	
คอื	เพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	และเพื่อด�ารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม	

27.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2562	และ	2561	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561 2562 2561

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 64,263	 53,702	 76,466	 65,145
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 98,725	 131,504	 23,832	 17,921
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 71,596	 67,534	 68,294	 64,692
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น	 25,659	 25,850	 23,720	 23,724
ค่าภาษีอากร	 2,196	 1,830	 1,812	 1,494
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 36,224	 79,563	 30,107	 31,978
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	 39,682	 26,293	 22,015	 24,066
ส�ารองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 26,832	 22,625	 -	 -



176   Annual Report 2019

รายได้จากธุรกิจการลงทนุ	ท่ีปรึกษาและการจดัการ 
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 17,600	 17,600	 	
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 800	 800	 	
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 -	 -	 8,000	 8,000	 	
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			กรรมการร่วม	 9,000	 9,000	 9,000	 9,000	 	 	
	 	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)				 บริษัทร่วม	 2,400	 1,800	 2,400	 1,800	 	
	 	 	 	 	 11,400	 10,800	 37,800	 37,200

	 รายได้เงินปันผล	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 70,000	 70,000
  บรษัิทหลักทรพัย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทร่วม	 -	 -	 -	 10,216
	 	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 -	 -	 2,072	 21,335
	 	 	 	 	 -	 -	 72,072	 101,551

	 รายได้ดอกเบี้ย
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 -	 -	 12,832	 3,827	 	 	 	
	 	 	 	 	 -	 -	 12,832	 3,827

30.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 บรษิทัมรีายการและความสมัพนัธอ์ยา่งมสีาระส�าคญักบั
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั	ดงันัน้งบการเงนินีอ้าจจะ
ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่	หรือผลการด�าเนินงานซึ่งอาจ
เกิดขึ้น	 ในกรณีที่บริษัทได้ด�าเนินงานโดยปราศจากความ
สัมพันธ์กันดังกล่าว

 30.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

	 ในระหวา่งป	ีบรษิทัมีรายการธุรกจิทีส่�าคัญกบับุคคลและ/
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขและเกณฑ์ทางการค้าที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ
บุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้	

	 	 30.1.1	 จ�านวนเงินของรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน
	 	 	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	
	 	 	 	 และ	2561	มีดังนี้

28.	 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทได้น�าห้องชุด
ส�านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�านวน	65.28	
ลา้นบาท	ไปค้�าประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน	150	ล้านบาท	
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง	 (ดูหมายเหตุ	
ข้อ	13)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทได้น�าหุ้น
บริษัทร่วมมูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้นจ�านวน	123.20		
ลา้นบาท	และ	148.80	ลา้นบาท	ตามล�าดับ	ไปค้�าประกนัวงเงนิ
ทุนหมุนเวียนจ�านวน	100	ล้านบาท	ท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง	

29.	 หนังสือค้�าประกันธนาคาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทมีหนังสือ
ค้�าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัท	จ�านวน	0.29	ล้านบาท	
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม				
ปกติธุรกิจ	

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

 ความสัมพันธ์ 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก�าหนดราคา

ดูหมายเหตุ
ข้อ	30.1.2,	30.1.4,
30.1.5

ตามอัตราที่จ่ายให้
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ร้อยละ	2-2.25	ต่อปี
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	 รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์      
	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย
	 	 	 และค่าธรรมเนียมอื่น	 	 	 	 	 	
   บรษิทัหลักทรพัย์	ฟินนัเซีย	ไซรสั	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทร่วม	 -	 23	 -	 -	
	 	 	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)				 บริษัทร่วม	 7,796	 2,610	 -	 -	
	 	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	กรรมการร่วม	 4,579	 3,138	 -	 -	
	 	 	 	 	 12,375	 5,771	 -	 -
 
 รายได้อื่น      
	 	 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	 	 	 	 	 	
	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 5,206	 5,116
	 	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 117	 126	
	 	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	กรรมการร่วม	 2,827	 2,829	 2,827	 2,829	
	 	 	 	 	 2,827	 2,829	 8,150	 8,071

 ต้นทุนทางการเงิน      
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 10,340	 9,303	
	 		บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 1,947	 2,178	
	 	 	 	 	 -	 -	 12,287	 11,481

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
	 และค่าใช้จ่ายอื่น      
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			กรรมการร่วม	 18,701	 18,258	 18,701	 18,258	
	 	 	 	 	 18,701	 18,258	 18,701	 18,258

ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย
	 และค่าธรรมเนียมอื่น      
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด			 บริษัทย่อย	 -	 -	 615	 2,961	
  บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟินนัเซีย	ไซรสั	จ�ากดั	(มหาชน)	บริษัทร่วม	 37	 2,423	 -	 190
	 	 	 	 	 37	 2,423	 615	 3,151

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

 ความสัมพันธ์ 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก�าหนดราคา

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ราคาตลาด

ร้อยละ	1.50	-1.75	ต่อปี

ดูหมายเหตุข้อ	30.1.3

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
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	 	 30.1.2	 บริษทัไดท้�าสญัญาบรกิารกบับริษทัย่อย
	 	 	 	 	 และบริษัทร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
	 	 	 	 	 ด้านการบริหาร	การจัดการ	การตลาด	
	 	 	 	 	 และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
	 	 	 	 	 ธุรกิจอ่ืนแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	 	 	 	 ดงักลา่ว	โดยคดิอตัราการใหบ้รกิารแตล่ะ

	 	 	 	 	 บริษัทตามที่ตกลงกัน	 ซ่ึงอ้างอิงจาก
	 	 	 	 	 ประมาณการเวลาและต้นทุนท่ีใช้ไปบวกด้วย
	 	 	 	 	 ส่วนเพิ่ม	 ค่าบริการส�าหรับปีสิ้นสุด
	 	 	 	 	 วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561
	 	 	 	 	 มีอัตราดังต่อไปนี้	

 ชื่อบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี

(หน่วย	:	พันบาท)

 2562 2561

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2562	 16,000	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2561	 16,000
บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2562	 800	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2561	 800
Finansa	Fund	Management	Ltd.	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2562	 8,000	 1	มกราคม-31	ธันวาคม	2561	 8,000
บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	1	พฤษภาคม	2562-30	เมษายน	2563	 9,000	 1	พฤษภาคม	2561-30	เมษายน	2562	 9,000

	 	 30.1.3	 บริ ษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้าง ผู้บริหาร
	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์กับบริษัท	พรอสเพค
	 	 	 	 	 ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 (“พรอสเพค”)
	 	 	 	 	 โดยพรอสเพคจะเป็นผู้บริหารพื้นที่
	 	 	 	 	 คลังสินค้าและโรงงานให้เช่าที่ เป็น
	 	 	 	 	 ทรัพย์สินของบริษัทโดยค่าบริการค�านวณ
	 	 	 	 	 จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัท
	 	 	 	 	 ได้รับและก�าไรจากการด�าเนินงาน

	 	 30.1.4	 บริษทัไดท้�าสญัญาบรกิารกบับริษทัย่อย
	 	 	 	 	 เพื่อให้บริการงานสนับสนุนด้านการ
	 	 	 	 	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและงานด้าน
	 	 	 	 	 ส�านักกรรมการ	โดยคิดค่าธรรมเนียม
	 	 	 	 	 การให้บริการตามที่ตกลงกันในอัตรา	
	 	 	 	 	 1,600,000	บาทต่อปี

	 	 30.1.5	 บริษัทได้ท�าสัญญาบริการกับบริษัทร่วม
	 	 	 	 	 เพ่ือให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 	 	 แกบ่รษิัทรว่มและบรษิทัในเครือ	โดยคดิ
	 	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีตกลงกัน
	 	 	 	 	 ส�าหรับปี	2562	และ	2561	ในอัตรา
	 	 	 	 	 เดือนละ	200,000	บาท	และเดือนละ	
	 	 	 	 	 150,000	บาท	ตามล�าดับ

 30.2 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะ
  การเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ยอดคงเหลือ
ของรายการทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
มีดังต่อไปนี้
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รายได้ค่าบริการค้างรับ
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 75	 -
	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 70	 -	 41	 -
	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 431	 160	 428	 160
	 	 	 	 501	 160	 544	 160

ลูกหนี้อื่น      
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 -	 -	 191	 4,296
	 บริษัทหลักทรัพย์		ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 85	 85	 -	 -
	 	 	 	 85	 85	 191	 4,296

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 -	 -	 515,552	 582,818
	 Siam	Investment	Fund	II,	L.P.	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 730	 786	 -	 -
	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 730	 786	 515,552	 582,818

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      
	 ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 4,748	 3,719	 4,748	 3,719
	 	 	 	 4,748	 3,719	 4,748	 3,719

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 592,000	 670,000
	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 129,800	 129,800
	 	 	 	 -	 -	 721,800	 799,800

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      
	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 9,707	 2,643
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 2,459	 512
	 ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 3,085	 4,472	 3,085	 4,472
	 เงินมัดจ�าค่าเช่า	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 1,044	 1,044
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 26	 26
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			 กรรมการร่วม	 589	 589	 589	 589
	 	 	 	 3,674	 5,061	 16,910	 9,286

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562
ความสัมพันธ์

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561
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 30.3 รายการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูยื้ม
  ระหว่างกัน

	 	 30.3.1	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 	 	 	 	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 	 	 	 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	
	 	 	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเคล่ือนไหว
	 	 	 	 	 ของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
	 	 	 	 	 จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561
ความสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินรวม

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.	 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	 786	 -	 -	 (56)	 730
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 770	 (770)	 -	 -
	 	 	 	 	 786	 770	 (770)	 (56)	 730

(หน่วย	:	พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561
ความสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562

Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 582,818	 8,997	 (76,263)	 -	 515,552
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 689	 (689)	 -	 	-
	 	 	 	 	 582,818	 9,686	 (76,952)	 -	 515,552

	 	 30.3.2	 เงินกู้ยืม
	 	 	 	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
	 	 	 	 	 2562	บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของ
	 	 	 	 	 เงิน กู้ ยืมจากกิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน
	 	 	 	 	 ดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 670,000	 -	 (78,000)	 -	 592,000
	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 129,800	 -	 -	 -	 129,800
	 		 	 	 	 799,800	 -	 (78,000)	 -	 721,800

(หน่วย	:	พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561
ความสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลจากการ

รับรู้ส่วนเพิ่ม 
(ส่วนลด)/ปรับ

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะสั้น	 35,057	 78,306	 29,106	 30,940
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะยาว	 1,167	 1,257	 1,001	 1,038
	 	 	 	 36,224	 79,563	 30,107	 31,978

(หน่วย	:	พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2562 2561 2562 2561

 30.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ประกอบด้วย

	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทย่อย
แห่งหนึ่งได้จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร	รวมเป็น
จ�านวน	3.35	ล้านบาท	และ	3.49	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดย
ต้นทุนดังกล่าวแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

31.	 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน	3	ส่วนงานหลัก	คือ	
(1)	ธุรกิจการลงทุน	ท่ีปรึกษาและการจัดการ	(2)	ธุรกิจหลักทรัพย์	
และ	 (3)	ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	ซึ่งด�าเนินการ					
และบริหารงานในหลายภูมิภาค	ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยจะจดทะเบียน
และจดัตัง้ในหลายประเทศแตส่นิทรพัย์และเงนิลงทนุส่วนใหญ่
ของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย	ดังน้ัน	จึงไม่มี
การแสดงข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามสว่นงานทางภมูศิาสตร์
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	 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	
และ	2561	มีดังต่อไปนี้

รายได้จากภายนอก	 	 	 	 	 		
	 รายได้จากการบริการ	 	 	 	 	 		
	 -	 ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 776	 -	 -	 -	 776
	 -	 ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	 11,400	 -	 -	 -	 11,400
	 ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมเมื่องานเสร็จ	 	 	 	 	 		
	 -	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 -	 25,300	 -	 -	 25,300
	 -	 ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	 -	 18,658	 -	 -	 18,658
	 ค่านายหน้า	 	 	 	 	 		
	 -	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 -	 17,393	 -	 -	 17,393
	 รายได้ค่าเช่า	 	 	 	 	 		
	 -	ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	 -	 -	 176,407	 -	 176,407
	 ก�าไรจากเงินลงทุน	 1,111	 2,091	 -	 -	 3,202
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 25,681	 220	 -	 -	 25,901
รายได้จากระหว่างส่วนงาน	 121,150	 10,941	 -	 (132,091)	 	-
รายได้ทั้งสิ้น	 160,118	 74,603	 176,407	 (132,091)	 279,037
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานตามส่วนงาน	 109,465	 (13,716)	 81,223	 (118,203)	 58,769
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:	 	 	 	 	 		
	 	 รายได้อื่น	 	 	 	 	 26,400
	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 	 (78,927)
	 	 ส�ารองค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 	 	 	 	 (26,832)
	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (7,095)	 	 	 	 (7,095)
	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 (64,263)
	 	 ภาษีเงินได้	-	รายได้	 	 	 	 	 9,366
	 ขาดทุนสุทธิ	 	 	 	 	 (82,582)

(หน่วย	:	พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน

งบการเงินรวม
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รายได้จากภายนอก	 38,254	 299,608	 179,854	 -	 517,716
รายได้จากระหว่างส่วนงาน	 133,955	 12,222	 -	 (146,177)	 -
รายได้ทั้งสิ้น	 172,209	 311,830	 179,854	 (146,177)	 517,716
ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน	 130,481	 171,059	 87,409	 (132,375)	 256,574
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:	 	 	 	 	 		
	 รายได้อื่น	 	 	 	 	 4,079
	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 	 (127,417)
	 ส�ารองค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 	 	 	 	 (22,625)
	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 27,659	 	 	 	 27,659
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 (53,702)
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 (20,501)
ก�าไรสุทธิ	 	 	 	 	 64,067

(หน่วย	:	พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561
ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน

งบการเงินรวม

	 บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคา
ระหว่างกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30

	 สินทรัพย์และหนี้สินจ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	
เป็นดังนี้	

สินทรัพย์
	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	 644,500	 -	 -	 -	 644,500
	 เงินลงทุน	 3,413,550	 120,765	 -	 (1,653,430)	 1,880,885
	 อาคารและอุปกรณ์	 78,402	 15,046	 18,923	 -	 112,371
	 สิทธิการเช่า	 -	 -	 1,144,887	 -	 1,144,887
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2,820	 811	 -	 -	 3,631
	 สินทรัพย์อื่น	 756,287	 641,086	 7,024	 (1,093,925)	 310,472
สินทรัพย์รวม	 4,895,559	 777,708	 1,170,834	 (2,747,355)	 4,096,746

หนี้สินรวม	 2,643,487	 31,156	 77,647	 (1,330,979)	 1,421,311

(หน่วย	:	พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม
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(หน่วย	:	พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	 576,726	 -	 -	 -	 576,726
	 เงินลงทุน	 3,651,872	 250,674	 -	 (1,751,569)	 2,150,977
	 อาคารและอุปกรณ์	 88,990	 15,675	 -	 -	 104,665
	 สิทธิการเช่า	 -	 -	 1,202,068	 -	 1,202,068
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3,942	 996	 -	 -	 4,938
	 สินทรัพย์อื่น	 834,803	 703,577	 16,245	 (1,234,210)	 320,415
สินทรัพย์รวม	 5,156,333	 970,922	 1,218,313	 (2,985,779)	 4,359,789

หนี้สินรวม	 2,817,916	 111,625	 81,657	 (1,473,895)	 1,537,303

32.	 เครื่องมือทางการเงิน

	 เครื่องมือทางการเงิน	หมายถึง	สัญญาใดๆ	ที่จะท�าให้
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง	และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองมือทางการเงินตามค�านิยาม
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	เรื่อง	“การแสดงรายการ	
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”	ซึ่ง
รายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	เงินสด
และรายการเทยีบเทา่เงนิสด		เงนิลงทุน	ลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มื
แก่บุคคลและกิจการอ่ืน	เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	รายได้ค่าบริการค้างรับ	เงินฝากท่ีติดภาระ
ค้�าประกนั	หุน้กูร้ะยะสัน้	หุน้กูร้ะยะยาว	และเงนิกูย้มืระยะสัน้
และเงนิทดรองจา่ยจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	บรษิทัและบรษิทั
ย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

	 บรษิทัและบริษทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นเครดติท่ีเกีย่วเนือ่ง
กับ	(ก)	การให้กู้ยืม	(ข)	เงินลงทุนในตราสารหนี้	และ	(ค)	การ
ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า	ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการก�าหนดให้มีนโยบายในการให้สินเช่ือและการลงทุน	วิธีการ
ในการควบคุมสินเช่ือ	และการก�าหนดระยะเวลาในการ					
ช�าระเงินของลูกค้า	ดังน้ัน	บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าความเส่ียง
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้	

 

	 จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจตอ้งสญูเสยี
อนัเกดิจากความเสีย่งดา้นเครดติ	คอืมลูคา่ตามบญัชขีองยอด
คงค้างจากรายการดงักล่าวขา้งตน้ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน		

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น	เกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต	ความเส่ียง
ของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์	หน้ีสิน	และส่วนของผู้ถือหุ้น	นอกจากน้ี
ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน	

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�าธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการ					
ความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและ
บรษิทัยอ่ย	และเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนจากอตัรา
ดอกเบี้ย	

	 ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถงึชว่งระยะเวลาในการเปลีย่นอตัรา
ดอกเบี้ย	 คือ	ตามวันที่ในสัญญาที่จะมีการเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย	หรือวันที่ครบก�าหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะ				
ถึงก่อนของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

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

(1)	 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	149	ล้านบาท	เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 52	 -	 16	 68
เงินลงทุน	 -	 10	 457	 467
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 2	 723	 -	 725
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 1	 1
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 20	 -	 20
หุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 100	 -	 100
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 1,170	 -	 1,170
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 -	 1	 -	 1

(1)	 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	149	ล้านบาท	เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4	 -	 5	 9
เงินลงทุน	 -	 11	 61	 72
รายได้ค่าบริการค้างรับ	 -	 -	 2	 2
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(2)	 -	 421	 -	 421
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 516	 -	 516
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 722	 -	 722
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 1,270	 -	 1,270
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 -	 2	 -	 2

(2)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	13	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 10	 -	 3	 13
เงินลงทุน	 -	 10	 162	 172
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(2)	 -	 351	 -	 351
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 576	 7	 583
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	 -	 -	 5	 5
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 20	 -	 20
หุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 100	 -	 100
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 800	 -	 800
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 1,170	 -	 1,170

(2)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	13	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เคร่ืองมือทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีมีวันท่ีมีการก�าหนดอัตราใหม่หรือ							

วันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	นับจากวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน	 -	 -	 11	 -	 -	 11	 4.50
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 149	 645	 -	 -	 -	 794	 2-10.75
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน		 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน        
หุ้นกู้ระยะยาว		 -	 230	 1,040	 -	 -	 1,270	 4.25-5.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 -	 1	 3	 -	 -	 4	 5.21-8.36

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน	 -	 -	 10	 -	 -	 10	 5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 136	 587	 -	 -	 -	 723	 2-10.75
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน		 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 -	 20	 -	 -	 -	 20	 3.50
หุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 100	 -	 -	 -	 100	 3.50	
หุ้นกู้ระยะยาว		 -	 -	 1,170	 -	 -	 1,170	 4.25-5.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 -	 -	 1	 -	 -	 1	 5.48-8.36

(1)	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(1)	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุน	 -	 -	 11	 -	 -	 11	 4.50
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 13	 408	 -	 -	 -	 421	 5.00-7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 516	 -	 -	 -	 -	 516	 2.25
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 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)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุน	 -	 -	 10	 -	 -	 10	 5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 -	 351	 -	 -	 -	 351	 5.00-7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 576	 -	 -	 -	 -	 576	 2-2.25
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 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)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและ
บริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ
และทันต่อเวลา

	 วันท่ีท่ีครบก�าหนดของเครือ่งมอืทางการเงนินับจากวันท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	
2561	มีดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

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

(1)	 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมท่ีครบก�าหนดประเภทเม่ือทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและเป็นลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมท่ีระงับการรับรู้รายได้	ท้ังน้ีระยะเวลา
	 การช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

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

(1)	 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมท่ีครบก�าหนดประเภทเม่ือทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช�าระและเป็นลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมท่ีระงับการรับรู้รายได้	ท้ังน้ีระยะเวลา
	 การช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

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

(1)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่ครบก�าหนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้	ทั้งน้ีระยะเวลา
	 การช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

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

(1)	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่ครบก�าหนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้	ทั้งน้ีระยะเวลา
	 การช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่



Finansa Public Company Limited   191

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	คือ	ความเส่ียงที่เกิด
จากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิน	ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งไม่ได้							
ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย	:	พัน)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	 30.1540	 32.4498

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
 ตราสารทุน

	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน	
คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน	ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน	ความผันผวนต่อ		
รายได้และ/หรือมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่ง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิลงทนุดงักลา่วดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม	
ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	จ�านวนเงินสูงสุดที่เกิดจาก
ความเส่ียงดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุน
ในความต้องการของตลาด	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ

รอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากัน
ไดอ้ยา่งเปน็อสิระ	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดมี้การประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้	

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี

 เงินลงทุน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคิดค�านวณตามหลักเกณฑ์
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ						
ข้อ	3.3	ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก�าหนดประมาณเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับโดยคิดลดด้วยอัตราตลาด
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 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

	 มูลคา่ยตุธิรรมของลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มืประมาณเทา่กบั
ราคาตามบัญชี	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแสดงมูลค่าของ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	3.4	และ
ข้อ	3.19

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
 เกี่ยวข้องกัน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถือตามราคาตามบัญชี	เน่ืองจากมี
ก�าหนดช�าระระยะสั้นและ/หรือคิดดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราตลาด

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/หุ้นกู้ระยะส้ัน/
 หุ้นกู้ระยะยาว/เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
หุน้กูร้ะยะสัน้	หุน้กูร้ะยะยาว	เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงินทดรอง

จา่ยจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ประมาณเทา่กบัราคาตามบญัช	ี
เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดปจัจบุนั	และ/
หรือมีระยะเวลาครบก�าหนดระยะสั้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561		มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่าง
จากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส�าคัญ

33.	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยซึง่การวดัมลูคา่ยตุธิรรม
เกิดขึ้นประจ�า	

	 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน		
บางรายการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารวัดมลูคา่ดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	โดยตารางต่อไปนี้
แสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ล�าดับชัน้
มูลค่า

ยุติธรรม

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม

2561

ณ วันที่
31 ธนัวาคม

2562

ณ วันที่
31 ธนัวาคม

2562
รายการ

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม	(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม

2561

 สินทรัพย์ทางการเงิน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
หลักทรัพย์เผื่อขาย            
พันธบัตรรัฐบาล	 11,350	 10,331	 11,350	 10,331	 ล�าดับ	2	 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ใช้อ้างอิง
					 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	 9,196	 22,951	 -	 -	 ล�าดับ	2	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันสิ้นงวด
 หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน    
หุ้นกู้ระยะยาว	 231,291	 -	 231,291	 -	 ล�าดับ	2	 ราคาหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ	
             ณ	วันสิ้นงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 1,140	 399	 386	 -	 ล�าดับ	3	 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียน            
หุ้นกู้ระยะยาว	 1,060,135	 1,177,537	 1,060,135	 1,177,537	 ล�าดับ	2	 ราคาหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ	
             ณ	วันสิ้นงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 3,142	 1,034	 1,469	 -	 ล�าดับ	3	 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
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	 เงินลงทนุช่ัวคราว	เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอืน่	และ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	มีมูลค่าตามบัญชีซึ่ง
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ	เน่ืองจากยอดคงเหลือส่วนใหญ่
ถึงก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

	 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการรายงานทางการเงนิ	การวดัมลูคา่
ยตุธิรรมตอ้งจดัประเภทเปน็ขอ้มลูระดบั	1	ขอ้มลูระดบั	2	และ
ข้อมูลระดับ	3	ข้ึนอยู่กับระดับของข้อมูลที่น�ามาใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรมที่สามารถสังเกตได้และความมีนัยส�าคัญของข้อมูล		
ที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด	ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

	 •	 ข้อมูลระดับ	1	เป็นราคาเสนอซื้อขาย	 (ไม่ต้อง
	 	 ปรบัปรงุ)	ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งส�าหรบัสนิทรพัย์
  หรอืหนีส้นิอยา่งเดยีวกนัและกจิการสามารถเขา้ถงึ
	 	 ตลาดนั้น	ณ	วันที่วัดมูลค่า

	 •	 ข้อมูลระดับ	2	เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดย
	 	 ทางตรงหรอืโดยทางอ้อมส�าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอื
	 	 หนี้สินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ง
	 	 รวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1	หรือ

	 •	 ข้อมูลระดับ	3	เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
	 	 ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

34.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 เม่ือวันท่ี	12	กุมภาพันธ์	2563	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ�าหน่ายสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและ
อาคารในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนให้แก่กองทรัสต์						
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	พรอสเพค								
โลจิสติกส์	และอินดัสเทรียล	และให้บริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย
เขา้ซือ้หนว่ยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายโดยกองทรสัตด์งักลา่ว	
ทั้งนี้	การจ�าหน่ายทรัพย์สินสิทธิการเช่านี้จะเกิดข้ึนภายหลัง
จากที่ค�าขอจัดตั้งกองทรัสต์ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	และได้มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
ทรัสต์แล้ว

35.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มี
อ�านาจของบริษัทเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563
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TO	THE	SHAREHOLDERS	AND	BOARD	OF	DIRECTORS
FINANSA	PUBLIC	COMPANY	LIMITED

REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS

 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”).

 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.
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Key Audit Matters Audit Responses  
Revenue recognition - Revenue from securities
business

Revenue from securities business is mostly derived from 
financial advisory fees for which the Company applied 
assumptions and used management’s judgments to 
estimate percentage of completion. Therefore, the key 
audit matter is whether the revenue from financial
advisory has been accurately recorded in accordance 
with TFRSs.

The accounting policy regarding revenue recognition and 
details of revenue from securities business information 
were disclosed in the Notes 3.1.1 and 31 to the financial 
statements, respectively.

Impairment of investment in subsidiaries and 
goodwill

The consideration of impairment of investment in 
subsidiaries and goodwill is depended on the        
management’s judgements and assumptions.    
Therefore, the key audit matter is whether the        
valuation of investment in subsidiaries and goodwill 
and impairment of investment in subsidiaries and 
goodwill has been recognized in accordance with 
TFRSs.

The accounting policies of investments, goodwill and 
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 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.

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.

 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 appropr iate in the
  circumstances, but not for the purpose of
  expressing an opinion on the effectiveness of the 
  Group’s internal control.

 • Evaluate the appropriateness of accounting 
  policies used and the reasonableness of accounting 
  estimates and related disclosures made by 
  management.
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 • Conclude on the appropriateness of management’s 
  use of the going concern basis of accounting 
  and, based on the audit evidence obtained, 
  whether a material uncertainty exists related to 
  events or conditions that may cast significant 
  doubt on the Group’s and the Company’s ability 
  to continue as a going concern. If we conclude 
  that a material uncertainty exists, we are required 
  to draw attention in our auditor’s report to the 
  related disclosures in the financial statements or, 
  if such disclosures are inadequate, to modify our 
  opinion. Our conclusions are based on the audit 
  evidence obtained up to the date of our auditor’s 
  report. However, future events or conditions may 
  cause the Group and the Company to cease to 
  continue as a going concern.

 • Evaluate the overall presentation, structure and 
  content of the consolidated and the separate 
  financial statements, including the disclosures, 
  and whether the consolidated and separate
  financial statements represent the underlying 
  transactions and events in a manner that achieves 
  fair presentation.

 • Obtain sufficient appropriate audit evidence
  regarding the financial information of the entities 
  or business activities within the Group to express 
  an opinion on the consolidated financial
  statements. We are responsible for the direction, 
  supervision and performance of the group audit. 
  We remain solely responsible for our audit opinion.

 We communicate with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including 
any significant deficiencies in internal control that we identify 
during our audit.

 We also provide those charged with governance with 
a statement that we have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate 
with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on our independence, and 
where applicable, related safeguards.

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

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  630  625  630   625  
 Long-term investments - Available-for-sale securities 5.1  20,546  33,282  11,350  10,331 
 Investment in associates 11.1, 11.2  1,658,748  1,684,306  945,841  945,841  
 Investment in subsidiaries 11.2 - -  1,548,847  1,472,361  
 Long-term investments in a related party  12 72  72  - -
 Other long-term investments - General investments 5.1  28,651  28,651   - -
 Receivables and loans to others, net of current portion  6 -   1,375   -  - 
 Premises and equipment 13  112,371  104,664   97,325  88,990  
 Goodwill    14  156,920  156,920   - -
 Leasehold rights  15  1,144,887  1,202,068  1,144,887  1,202,068 
 Intangible assets  16  3,631  4,938  2,821  3,942  
 Deferred tax assets   17  11,581  1,479   - -
 Other non-current assets    6,307  5,505  6,033  5,232  
  TOTAL  NON-CURRENT  ASSETS   3,144,344  3,223,885  3,757,734  3,729,390  
TOTAL ASSETS    4,096,746  4,359,789  4,798,161  4,859,378 

Unit : Thousand Baht

 Notes 2019 2018 2019 2018

 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS  FINANCIAL  STATEMENTS

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

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION

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

AS  AT  DECEMBER  31,  2019

 LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY
CURRENT  LIABILITIES      
	 Short-term	borrowing	from	financial	institution		 	 	-						 20,000		 -						 20,000			
	 Short-term	debentures	 18.1	 	-						 100,000		 	-						 100,000	
	 Short-term	loans	from	related	parties	 30.2,	30.3.2	 	-						 	-						 721,800		 799,800			
	 Liabilities	under	finance	lease	agreements,	
	 	 current	portion	 	 19	 	1,140		 399		 	386		 -					
	 Long-term	debentures,	current	portion	 18.2	 	230,000		 	-						 	230,000		 	-							
	 Corporate	income	tax	payable	 	 		-						 9,222		 -						 	-						
	 Other	current	liabilities	 20	 	46,506		 145,037		 81,852		 75,361	
  TOTAL  CURRENT  LIABILITIES	 	 	277,646		 274,658		 1,034,038		 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’   4,096,746  4,359,789  4,798,161  4,859,378 
 EQUITY

Unit : Thousand Baht

 Notes 2019 2018 2019 2018

 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS  FINANCIAL  STATEMENTS

Notes	to	the	financial	statements	form	an	integral	part	of	these	financial	statements
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REVENUES       
	 Revenues	from	investment,	advisory	
	 	 and	management	business	 	 	38,968		 38,254		 149,090		 149,311	
	 Revenues	from	securities	business	 	 	63,662		 299,608		 -	 -
	 Revenues	from	warehouse	and
	 	 factory	leasing	business	 	 	176,407		 179,854		 176,407		 179,854		
	 Other	income		 	 		 	26,400		 4,079		 8,287		 8,222		
  Total Revenues     305,437		 521,795		 333,784		 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 

Unit : Thousand Baht

 Notes 2019 2018 2019 2018

 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS  FINANCIAL  STATEMENTS

FINANSA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  ITS  SUBSIDIARIES
STATEMENTS  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019
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 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS  FINANCIAL  STATEMENTS

FINANSA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  ITS  SUBSIDIARIES
STATEMENTS  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019

 Notes 2019 2018 2019 2018
OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)     
	 Items	that	will	be	reclassified	subsequently	to	profit	or	loss	 	 	 	 	 	
	 	 Gain	on	remeasuring	available-for-sale	investments	 	 	 25,213		 26,384		 (72)	 408		
	 	 Loss	from	translation	of	financial	statement	differences	 	 	(27,904)	 	(2,133)	 -	 -
	 Items	that	will	not	be	reclassified	subsequently	to	profit	or	loss	 	 	 	 	 	
	 	 Share	of	other	comprehensive	loss	of	associates	 	 	 	 	(6,175)	 (1,697)	 -		 	-
	 	 Actuarial	gain	(loss)	on	defined	employee	benefit	plans	 	 	(3,725)	 	(839)	 	(776)	 	255	
OTHER	COMPREHENSIVE	GAIN	(LOSS)	
	 FOR	THE	YEAR,	NET	OF	TAX	 	 	 	 	(12,591)	 21,715		 	(848)	 663	
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEARS	 	 (95,173)	 85,782		 77,499		 	94,751		

PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO    
	 Owners	of	the	Company	 	 	 	 	(82,582)	 64,067		 78,347		 94,088		
	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	(82,582)	 64,067		 78,347		 	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	

Unit : Thousand Baht

Notes	to	the	financial	statements	form	an	integral	part	of	these	financial	statements
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Unit : Thousand Baht

 2019 2018 2019 2018

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES
	 Profit	(loss)	before	income	tax	expense	 (91,948)	 84,568		 78,347		 94,088		
	 Adjustment	to	reconcile	profit	(loss)	to	net	cash	provided	
	 by	(used	in)	 	 	 	 	 	 	
	 	 Shares	of	(profit)	loss	from	investment	in	associates	 7,095		 (27,659)	 -	 -	
	 	 Depreciation	and	amortization	 71,584		 68,375		 68,281		 65,535		
	 	 Amortization	of	discount	on	investment	in	debt	
	 	 	 securities	 	 259		 204		 259		 204		
	 	 Unrealized	(gain)	loss	on	exchange	rate	 	(12,845)	 1,231		 -	 -	
	 	 Bad	debt	and	doubtful	accounts	 2,549		 -	 -	 -	
	 	 Unrealized	(gain)	loss	on	revaluation	of	investments	 24,301		 (594)	 (241)	 (99)	
	 	 Service	Income	on	disposal	of	investment	-	
	 	 	 Digital	Token	 	 (790)	 -	 -	 -	
	 	 Loss	on	impairment	of	investment	 26,832		 22,625		 -	 -	
	 	 (Gain)	loss	from	disposal	and	amortization	of	
	 	 	 fixed	assets	and	intangible	assets	 (33)	 31		 (27)	 (8)
	 	 Service	and	interest	costs	on	employees	benefits	 8,815		 2,390		 6,405		 1,423		
	 	 Dividends	income	 (220)	 (166)	 (72,072)	 (101,551)	
	 	 Interest	Income	 	 (25,643)	 (6,967)	 (38,107)	 (9,572)	
	 	 Finance	costs	 	 64,263		 53,702		 76,466		 65,145		
	 	 	 	 	 	 	 74,219		 197,740		 119,311		 115,165		
	 	 (Increase)	decrease	in	temporary	investments	 232,781		 (196,513)	 102,130		 (112,887)	
	 	 (Increase)	decrease	in	service	income	receivables	 3,520		 106,763		 (213)	 (153)	
	 	 Increase	in	receivables	and	loans	to	others	 (67,731)	 (317,784)	 (141,667)	 (321,327)	
	 	 (Increase)	decrease	in	other	current	assets	 (8,894)	 (458)	 26		 (28)	
	 	 Increase	in	other	non-current	assets		 (802)	 (3,424)	 	(800)	 	(3,420)	
	 	 Decrease	in	deposits	from	customers	 (1,032)	 (1,556)	 (1,032)	 (1,556)	
	 	 Increase	(decrease)	in	other	current	liabilities	 (98,555)	 12		 (2,629)	 (29,750)	
	 	 	 Cash	received	(paid)	from	operations	 133,506		 (215,220)	 75,126		 (353,956)	
	 	 Interest	received	 		 5,940		 4,999		 18,403		 8,825		
	 	 Interest	paid	 	 (64,021)	 (51,702)	 (67,129)	 (63,463)
	 	 Employee	benefits	paid	 (3,333)	 -	 (3,333)	 -
	 	 Cash	received	of	refundable	corporate	income	tax	 	9,714		 18,447		 9,714		 8,249							
	 	 Income	tax	paid	 	 (9,628)	 (27,022)	 (7,858)	 (7,791)	
	 	 	 Net	cash	provided	by	(used	in)	operating	activities	 72,178		 (270,498)	 24,923		 (408,136)

 Notes
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CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES 
	 Cash	paid	for	investment	in	available	for	sale	 	 (232)	 (5,489)	 -	 -	
	 Cash	received	from	repayment	of	short-term	loans
	 	 	and	advance	to	related	parties	 	 -	 -	 67,266		 1,341		
	 Cash	paid	for	digital	token	 	 -	 (32,450)	 -	 -	
	 Cash	received	from	digital	token	 	 33,240		 -	 -	 -
	 Increase	in	deposits	subject	to	restrictions	 	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	
	 Cash	paid	for	other	long-term	investments	 	 (11,351)	 -	 (11,351)	 -	
	 Distribution	from	investment	 	 10,000		 -	 10,000		 -	
	 Cash	paid	for	investment	in	associates	 	 -	 (400,406)	 -	 (400,406)	
	 Cash	paid	for	acquisition	of	fixed	assets	and	intangible	assets	 	 (17,423)	 (28,233)	 (16,354)	 (23,348)	
	 Proceeds	from	disposal	of	fixed	assets	and	intangible	assets	 	 9		 13		 -	 11		
	 Dividends	received	 	 	 12,508		 31,717		 72,072		 101,551		
	 	 Net	cash	provided	by	(used	in)	investing	activities	 	 26,746		 (434,853)	 121,628		 (320,856)
 
CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES 
	 Cash	received	from	loan	from	financial	institution	 4.2	 -	 20,000		 -	 20,000		
	 Cash	paid	for	loan	from	financial	institution	 4.2	 (20,000)	 -	 (20,000)	 -	
	 Cash	received	from	short-term	loans	from	related	parties	 	 -	 -	 -	 74,000
	 Cash	paid	for	short-term	loans	from	related	parties	 	 -	 -	 (78,000)	 (21,200)
	 Cash	paid	on	short-term	debenture	issued	 4.2	 (100,000)	 -	 (100,000)	 -
	 Cash	received	on	debenture	issued		 4.2	 100,000		 200,000		 100,000		 200,000	
	 Cash	paid	for	liabilities	under	finance	lease	agreement	 4.2	 (723)	 (253)	 (297)	 -
	 Cash	receives	from	issuing	of	ordinary	shares	 	 -	 494,079		 -	 494,079	
	 Dividends	paid	 	 24	 (51,878)	 (37,055)	 (51,878)	 (37,055)
	 	 Net	cash	provided	by	(used	in)	financing	activities	 	 (72,601)	 676,771		 (150,175)	 729,824	
Differences on translation of financial statements	 	 (27,904)	 (2,133)	 -	 -
Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents	 	 (1,581)	 (30,713)	 (3,624)	 832	
Cash	and	cash	equivalents	as	at	January	1,	 	 67,637		 98,350		 12,882		 12,050	
Cash and cash equivalents as at December 31,	 4.1	 66,056		 67,637		 9,258		 12,882		
        
Non-cash	items:		 	 	 	 	 	 	
Revaluation	surplus	on	investments	increase	(decrease)	 	 	25,216		 26,384		 (73)	 407	
	 Payable	for	acquisition	of	fixed	assets	and	intangible	assets
	 	 increase	(decreased)	 	 	39		 256		 (217)	 256		
	 Investment	in	associate	decrease	 	 -	 -	 -	 536,350		
	 Receivable	from	purchase	of	an	associate	increase	 	 -	 -	 -	 (536,350)
	 Investment	in	subsidiary	increase	 	 -	 -	 76,486	 -

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

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

Unit : Thousand Baht

 CONSOLIDATED     SEPARATE
 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

 Notes 2019 2018 2019 2018



206   Annual Report 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.	

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:	 	

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS  
SUBSIDIARIES NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
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December 31, 
2019

December 31, 
2018

Percentage of shareholding as at Country of registration Nature of business

Subsidiaries held directly and indirectly by
the Company  

	 Finansa	Capital	Limited	 100	 100	 Thailand	 Loan	management	business
	 Finansa	Securities	Ltd.	 100	 100	 Thailand	 Investment	banking	/	
	 	 	 	 	 Securities	business
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 100	 100	 Cayman	Islands	 Investment	business
	 Finansa	(Cambodia)	Ltd.	 100	 100	 Cambodia	 Investment	advisory	
	 	 	 	 	 business	
	 Finansa	Hong	Kong	Limited	 100	 100	 Hong	Kong	 Advisory	business	 	

	 (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.

 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 Report ing 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	

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	 signif icant	 
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;
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   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/invest-
	 	 	 ments	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,	

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.
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 	 -	 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	 

  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.
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 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 Cr i t i ca l  account ing es t imates  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	 
	 	 avai lable	 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

Cash		 	 16	 18	 5	 5
Deposits	at	financial	institutions	
	 Current	accounts	 61,507 29,754 4,720 3,333
	 Savings	accounts		 4,533	 37,865	 4,533	 9,544
Total	cash	and	cash	equivalents	 66,056 67,637 9,258 12,882

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

As at 
December 31,

2019

Separate 
financial statements

As at 
December 31,

2018

As at 
December 31,

2018

As at 
December 31,

2019

Short-term	borrowing	from	financial	institution	 20,000	 (20,000)	 -	 -
Short-term	debentures	 100,000	 (100,000)	 -	 -
Long-term	debentures	 1,170,000	 100,000	 -	 1,270,0000
Liabilities	under	finance	lease	agreement	 1,433	 (723)	 3,572	 4,282

        TOTAL 1,291,433 (20,723) 3,572 1,274,282

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

Balance as at
January 1,

2019
Financing 
cash flows

Changes in 
non-cash item

Balance as at
December 31,

2019

Short-term	borrowing	from	financial	institution	 -	 20,000	 -	 20,000
Short-term	debentures	 100,000	 -	 -	 100,000
Long-term	debentures	 970,000	 200,000	 -	 1,170,0000
Liabilities	under	finance	lease	agreement	 -	 (235)	 1,686	 1,433

        TOTAL 1,070,000 219,747 1,686 1,291,433

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

Balance as at
January 1,

2018
Financing 
cash flows

Changes in 
non-cash item

Balance as at
December 31,

2018

 4.2 Reconciliation of liabilities arising from financing activities
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Short-term	borrowing	from	financial	institution	 20,000	 (20,000)	 -	 -

Short-term	borrowings	from	related	parties		 799,800	 	(78,000)	 -	 721,800
Short-term	debentures	 100,000	 (100,000)	 -	 -
Long-term	debentures	 1,170,000	 100,0000	 -	 1,270,000

Liabilities	under	finance	lease	agreement	 -	 (297) 2,152 1,855
        TOTAL 2,089,800 (98,297) 2,152 1,993,655

(Unit : Thousand Baht)

 Separate financial statements

Balance as at
January 1,

2019
Financing 
cash flows

Changes in 
non-cash item

Balance as at
December 31,

2019

Short-term	borrowing	from	financial	institution	 -	 20,000	 -	 20,000
Short-term	borrowings	from	related	parties		 747,000	 	52,800	 -	 799,800
Short-term	debentures	 100,000	 -	 -	 100,000
Long-term	debentures	 970,000	 200,000	 -	 1,170,000
        TOTAL 1,817,000 272,800 - 2,089,800

(Unit : Thousand Baht)

 Separate financial statements

Balance as at
January 1,

2018
Financing 
cash flows

Changes in 
non-cash item

Balance as at
December 31,

2018
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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:

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

 Cost/Carrying value

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

 As at December 31, 2019 As at December 31, 2018

Fair value Fair value Cost/Carrying value
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	 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:

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

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
 As at December 31, 2019 As at December 31, 2018

 Cost/Carrying value Fair value Fair value Cost/Carrying value

Available-for-sale securities
Government bond - 11,285 - 11,285 - 10,194 - 10,194
Total	 	 -	 11,285 - 11,285 - 10,194 - 10,194
Add	Allowance	for	revaluation - 65 - 65 - 137 - 137
Total	available-for-sale	securities	 -	 11,350 - 11,350 - 10,331 - 10,331
Total investments in  
 debt securities - 11,350 - 11,350 - 10,331 - 10,331

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
 As at December 31, 2019 As at December 31, 2018

 Remaining periods Remaining periods

Within
1 year

1 - 5 
years

1 - 5 
years

Over 
5 years

Over 
5 yearsTotal Total

Within
1 year
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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:

Receivables	and	loans	to	others	
	 (see	Note	6.2)	 	 	 793,581 725,184 420,500 350,510
Less	Allowance	for	doubtful	accounts
	 (see	Note	7)	 	 	 (149,081) (148,458) (13,000)	 (13,000)
Receivables	and	loans	to	others	 	 	 644,500 576,726 407,500 337,510
Less	Current	portion   (644,500) (575,351) (407,500) (337,510)
Receivables	and	loans	to	others,	
	 net	of	current	portion		 	 	 -	 1,375 - -

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements
As at 

December 31,
2019

As at 
December 31,

2019

As at 
December 31,

2018

As at 
December 31,

2018

 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.

 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.
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 6.1 Classified by loan type

Other loans
Bills	of	exchange	 13,000	 13,000
Loans	 	 407,500 337,510
Total	other	loans		 420,500 350,510
Less	Allowance	for	doubtful	accounts	 (13,000)	 (13,000)
Total	other	loans	 407,500 337,510

(Unit : Thousand Baht)

Separate 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)

Consolidated financial statements
As at 

December 31,
2019

As at 
December 31,

2018



220   Annual Report 2019

 6.2 Classified by the remaining period of the  
  contract

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

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

As at 
December 31,

2019

As at 
December 31,

2018

As at 
December 31,

2019

As at 
December 31,

2018

Separate financial statements

7. ALLOWANCE  FOR  DOUBTFUL  ACCOUNTS

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.	

(Unit : Thousand Baht)

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

Balance	-	beginning	of	the	years	 148,458 171,143	 13,000	 13,000
Add	(Less)	Allowance	for	doubtful	accounts	(written	off)  623 (22,685) - -
Balance	-	ending	of	the	years	 149,081 148,458	 13,000	 13,000

Consolidated financial statements Separate financial statements
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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.

(Unit : Thousand Baht)

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

Withholding	tax	 708 7,894 7,931 7,883
Refunded	corporate	income	taxes 29,745 22,500 16,113 18,025
Others	 	 1,798 2,214 113 131
Total	 	 32,251 32,608 24,157 26,039

Consolidated financial statements Separate financial statements

9. OTHER  CURRENT  ASSETS

11. INVESTMENTS  IN  SUBSIDIARIES  AND   
 ASSOCIATES

 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.

(1)	 Siam	Investment	Partners,	L.P.	is	under	liquidation	process.
(2)		 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.

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Associated companies
M.K.	Real	Estate	Development	Plc. Land	and	building  
   development	 Thailand	 18.80	 18.80 945,841 945,841 1,012,419 984,686

Subsidiaries’ associated companies
Finansia	Syrus	Securities	Plc.	 Securities	business	 Thailand	 29.29 29.29 536,350 536,350 645,128 698,396
Siam	Investment	Partners,	L.P.(1) General	Partner	 Cayman
   of	a	fund	 Islands	 50	 50	 3,786	 3,786	 660	 660
FSS	International	Investment
	 Advisory	Securities	Company		 Investment 
 Limited(2) Advisory	 Thailand	 3.75	 3.75	 300	 300	 541	 564
Total	investments	in	associate	companies			 	 	 	 1,486,277 1,486,277 1,658,748	 1,684,306

Carrying value under 
equity method

CostPercentage of  
Shareholding

 Company name
As at

December 31,  
2019

Nature of 
business Country

As at
December 31,  

2018

As at
December 31,  

2018

As at
December 31,  

2018

As at
December 31,  

2019

As at
December 31,  

2019
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 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

Percentage of  
shareholding

 Company Name Nature of Country
  business

As at
December 31, 

2019 2019 2018

For the years ended
December 31,

Paid-up share capital Carrying value under 
cost method

Dividends
 received

Subsidiaries
Finansa	Securities	Ltd.	 Securities	 Thailand	 700,000	 700,000	 100	 100	 734,709	 734,709	 70,000	 70,000
Finansa	Capital	Limited	(1)		 Loan	management		 Thailand	 511,000	 511,000	 100	 51	 544,273	 467,787	 -	 -
Finansa	Fund	Management	Ltd.	 Investment		 Cayman	 690	 690	 100	 100	 151,790	 151,790	 -	 -
	 	 	 	 Islands	 			(ordinary		 (ordinary
	 	 	 	 	 shares)	 shares)	    
	 	 	 	 	 5,732	 5,732	 100	 100	 573,198	 573,198	 -	 -
        		 (preference	 	(preference
	 	 	 	 	 shares) shares)
Finansa	(Cambodia)	Ltd.	 Investment	advisory		Cambodia	 192	 192	 100	 100	 204	 204	 -	 -
Finansa	Hong	Kong	Limited	 Advisory	 Hong	Kong	 512	 512	 100	 100	 512	 512	 -	 -
Investments	in	subsidiaries	 	 	 	 	 	 	 2,004,686	 1,928,200	 70,000	 70,000
Less	Allowance	for	impairment	 	 	 	 	 	 	 (455,839)	 (455,839)	 	
Investments	in	subsidiaries	 	 	 	 	 	 	 1,548,847	 1,472,361

Associated companies
M.K.	Real	Estate	Development	Plc.		 Land	and	building
	 	 	 Development	 Thailand	 1,091,205	 992,010	 18.80	 18.80	 945,841	 945,841	 2,072	 21,335
Investment	in	associated	companies	 	 	 	 	 	 	 945,841	 945,841	 2,072	 21,335
Total	investment	in	subsidiaries	and	associated	companies		 	 	 	 	 2,494,688	 2,418,202	

As at
December 31, 

2018

As at
December 31, 

2019

As at
December 31, 

2018

As at
December 31, 

2019

As at
December 31, 

2018

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

12. LONG-TERM  INVESTMENTS  IN  RELATED   
 PARTY

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.(1)	 Fund	 Cayman		Islands	 5.87(2)	 5.87(2)	 18,954	 18,954
Less	Allowance	for	impairment	 	 	 	 	 (18,882)	 (18,882)
Long-term	investment	in	
	 related	party	 	 	 	 	 72	 72

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

As at
December 31,  

2019

As at
December 31,  

2018

As at
December 31,  

2019

As at
December 31,  

2018
 Company Name Nature of Country
  business

 Percentage of shareholding Investments under cost method

13. PREMISES  AND  EQUIPMENT

      
 (Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Building and 

building 
improvement

Office 
equipment

Leasehold
improvement

Furniture 
and fixture

Vehicle TotalAssets 
in progress

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	 65,278 18,719 6,141 10,002 12,027	 204	 112,371
	 December	31,	2018	 65,278	 9,616 7,624 11,457 10,147	 542	 104,664
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 (Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Building and 

building 
improvement

Office 
equipment

Leasehold
improvement

Furniture 
and fixture

Vehicle TotalAssets 
in progress

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	 65,278 9,616 7,624 11,457 10,147 542 104,664
	 December	31,	2017	 65,278 - 7,589 2,292 10,105 - 85,264

Depreciation for the years ended December 31,
	 2019	 	 	 	 	 	 11,763
	 2018	 	 	 	 	 	 8,853

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Building and 
building 

improvement
Office 

equipment
Leasehold

improvement
Furniture 

and fixture
Vehicle TotalAssets

in progress

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	 65,278	 18,719 4,042 7,189 1,893 204 97,325
	 December	31,	2018	 65,278	 9,616 5,277 8,654 165 - 88,990
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 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	

credit	facility	of	Baht	150	million	from	a	local	financial	 
institution	(see	Note	28).

      
 (Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Building and 

building 
improvement

Office 
equipment

Leasehold
improvement

Furniture 
and fixture

Vehicle TotalAssets 
in progress

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	 65,278 9,616 5,277 8,654 165 - 88,990
	 December	31,	2017	 65,278 - 6,145 1,797 242 - 73,462

Depreciation for the years ended December 31,
	 2019	 	 	 	 	 	 8,661
	 2018	 	 	 	 	 	 6,210
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Goodwill as at acquisition date
	 Cost		 234,709	 108,000	 287,231	 629,940
 Less	Book	value	as	at	acquisition	date	 (49,021)	 (44,879)	 (114,007)	 (207,907)
	 Goodwill	 185,688	 63,121	 173,224	 422,033
 Less	Accumulated	amortization	of	goodwill	 (74,124)	 (17,765)	 (45,471)	 (137,360)
	 Goodwill,	net	before	impairment	 111,564	 45,356	 127,753	 284,673

Allowance for impairment
	 December	31,	2018	 -	 -	 (127,753)	 (127,753)
	 Provision	for	loss	on	impairment	 -	 -	 -	 -
	 December	31,	2019	 -	 -	 (127,753)	 (127,753)

Goodwill, net
	 December	31,	2019	 111,564	 45,356	 -	 156,920
	 December	31,	2018	 111,564	 45,356	 -	 156,920

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

TotalFinansa Securities 
Limited

Finansa Fund 
Management Limited

Finansa Capital 
Limited

14. GOODWILL

15. LEASEHOLD  RIGHTS

Cost
	 Land	leasehold	rights	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875
	 	 Total		 1,415,875	 -	 -	 1,415,875

Accumulated amortization 
	 Land	leasehold	rights	 (213,807)	 (57,181)	 -	 (270,988)
	 	 Total		 (213,807)	 (57,181)	 -	 (270,988)
Leasehold rights 1,202,068   1,144,887

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements

For the year ended December 31, 2019

Balance as at
December 31,

2018

Balance as at
December 31,

2019
Additions Disposals
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Cost
	 Land	leasehold	rights	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875
	 	 Total		 1,415,875	 -	 -	 1,415,875

Accumulated amortization
	 Land	leasehold	rights	 (156,627) (57,180) - (213,807)
	 	 Total		 (156,627) (57,180) - (213,807)
Leasehold rights  1,259,248   1,202,068

Amortization for the years ended December 31,
	 2019	 	 	  57,181
	 2018	 	 	 	 57,180

Consolidated and Separate financial statements

For the year ended December 31, 2018
Balance as at
December 31,

2017

Balance as at
December 31,

2018
Additions Disposals

(Unit : Thousand Baht)

16. INTANGIBLE  ASSETS

	 Intangible	assets	as	at	December	31,	2019	and	2018	are	as	follows:

Computer	software	 79,137 1,292 (62,977) 17,452 (50,690) (2,552) 38,937 (14,305) - 3,147
Golf	membership	 2,837	 14	 -	 2,851 (2,280) (87) - (2,367) - 484
	 	 	 Total	 81,974 1,306 (62,977) 20,303 (52,970) (2,639) 38,937 (16,672) - 3,631

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
 Cost Accumulated amortization

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Balance 
as at 

December 31, 
2019

Balance
 as at 

December 31, 
2018

Balance 
as at 

December 31, 
2019

Provision
for

impairment 
of assets

Balance 
as at 

December 31, 
2019
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Computer	software	 78,069 1,863 (795) 79,137 (49,253) (2,232) 795 (50,690) (24,066) 4,381
Golf	membership	 2,823	 14	 -	 2,837 (2,169) (111) - (2,280) - 557
	 Total	 	 80,892 1,877 (795) 81,974 (51,422) (2,343) 795 (52,970) (24,066) 4,938

Amortization for the years ended December 31, 
	 2019		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,639
	 2018		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,343

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
 Cost Accumulated amortization

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 
as at 

December 31, 
2017

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Balance
 as at 

December 31, 
2017

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Provision
for

impairment 
of assets

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Computer	software	 77,705 1,292 (62,977) 16,020 (49,700) (2,436) 38,937 (13,199) - 2,821
Golf	membership	 613	 -	 -	 613	 (610)	 (3)	 -	 (613)	 -	 -
   Total 78,318 1,292 (62,977) 16,633 (50,310) (2,439) 38,937 (13,812) - 2,821

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
 Cost Accumulated amortization

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Balance 
as at 

December 31, 
2019

Balance
 as at 

December 31, 
2018

Balance 
as at 

December 31, 
2019

Provision
for

impairment 
of assets

Balance 
as at 

December 31, 
2019

Computer	software	 76,637 1,863 (795) 77,705 (48,378) (2,117) 795 (49,700) (24,066) 3,939
Golf	membership	 613	 -	 -	 613	 (582) (28) - (610)	 -	 3
   Total 77,250 1,863 (795) 78,318 (48,960) (2,145) 795 (50,310) (24,066) 3,942

Amortization for the years ended ended December 31,
	 2019		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,439
	 2018		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,145

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 
as at 

December 31, 
2017

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Balance
 as at 

December 31, 
2017

Balance 
as at 

December 31, 
2018

Provision
for

impairment 
of assets

Balance 
as at 

December 
31, 2018

 Cost Accumulated amortization
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17. DEFERRED  TAX  ASSETS  AND  INCOME  TAX

	 Deferred	tax	assets	are	as	follows:	

	 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:		

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

Deferred tax assets
Unused	tax	losses		 -	 9,025 - 9,025 
Provision	for	post-employment	benefits		 1,725 482 736 2,943
Liabilities	under	finance	lease	agreements	 3	 7	 -	 10
	 Total		 1,728 9,514 736 11,978

Deferred tax liabilities 
Allowance	for	revaluation	of	investments	 (249) (148) - (397)
	 Total		 (249) (148) - (397)
Deferred	tax	asset	 1,479 9,366 736 11,581

(Unit : Thousand Baht)

 Recognized in
other comprehensive 

income

Recognized in
statements of
profit or loss

As at 
January 1, 2019

As at 
December 31, 2019

Deferred	tax	assets		 	 11,978	 1,728
Less	Deferred	tax	liabilities		 	 (397)	 (249)
Deferred	tax	assets	 	 11,581	 1,479

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at 

December 31, 2019
As at 

December 31, 2018

Unused	tax	losses		 65	 71	 44	 49
Temporary	differences		 543	 563	 524	 544

(Unit: Million Baht)

Consolidated 
financial statements

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

Separate 
financial statements
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Deferred tax assets 
Provision	for	post-employment	benefits		 1,313 139 273 1,725
Liabilities	under	finance	lease	agreements		 -	 3	 -	 3
	 Total		 1,313	 142	 273	 1,728

Deferred tax liabilities 
Allowance	for	revaluation	of	investments	 (273)	 24	 -	 (249)
Accumulated	depreciation	 (9)	 9	 -	 -
	 Total		 (282)	 33	 -	 (249)
Deferred	tax	asset	 1,031 175 273 1,479

(Unit : Thousand Baht)

 Recognized in
other comprehensive 

income

Recognized in
statements of
profit or loss

As at 
January 1, 2018

As at
December 31, 2018

 Income	tax	in	the	consolidated	financial	statements	for	the	years	ended	December	31,	2019	and	2018	are	as	follows:

Deferred	tax	income	 9,366	 175
Current	income	tax	expenses	for	the	years	 -	 (20,676)
Income	tax	expenses	 9,366	 (20,501)

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated Financial Statements

For the years ended December 31,

 2019 2018

 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.

 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;



Finansa Public Company Limited   231

Profit	(loss)	before	income	tax	 (91,948)	 84,568

Applicable	tax	rate	(20%)		 (18,390)	 16,914
Deferred	tax	relating	to	origination	and	reversal	of		 	 	
	 temporary	differences		 (9,366)	 (175)
Effects	of	income	exempt	from	tax	and	non-deductible		 	 	
	 expenses	for	tax	purpose	 18,390	 3,762
Income	tax	expense	presented	in	the	statement	of	comprehensive
	 Income		 (9,366)	 20,501

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated Financial Statements

For the years ended December 31,

 2019 2018

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	 -	 100,000
	 Total	 -	 100,000

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018
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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:

Long-term	debentures	
	 Mature	in	2020	 230,000	 230,000
	 Mature	in	2021	 400,000	 400,000
	 Mature	in	2022	 340,000	 240,000
	 Mature	in	2023	 300,000	 300,000
	 	 	 1,270,000	 1,170,000
Less	Current	portion	 (230,000)	 -
	 	 	 1,040,000	 1,170,000

Consolidated and Separate financial statements

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

(Unit : Thousand Baht)

Within	1	year	 1,404 477 1,140 399  
Over	1	year	and	not	over	than	5	years	 3,474 1,114 3,142 1,034
   4,878 1,591 4,282 1,433
Less	Deferred	interest (596) (158) - -
   4,282 1,433 4,282 1,433

(Unit : Thousand Baht)

As at
December 31,

2019

Minimum lease payments Present value of minimum 
lease payments

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2019

19. LIABILITIES  UNDER  FINANCE  LEASE   
 AGREEMENTS

 The	Company	and	a	subsidiary	entered	into	finance	
lease	agreements	for	office	equipment	and	vehicle	as	follows:

Consolidated financial statements
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Within	1	year	 533	 -	 386	 -	 	
Over	1	year	and	not	over	than	5	years	 1,687	 -	 1,469	 -
	 	 	 2,220	 -	 1,855	 -
Less	Deferred	interest	 (365)	 -	 -	 -
	 	 	 1,855	 -	 1,855	 -

(Unit : Thousand Baht)

As at
December 31,

2019

Minimum lease payments Present value of minimum 
lease payments

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2019

20. OTHER  CURRENT  LIABILITIES

As at
December 31,

2019

As at
December 31,

2019

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2018

Consolidated 
financial statements

Accrued	bonus	expenses	 15,601 92,585 5,234 6,294
Accrued	interest	expenses	 11,145 10,672 23,311 13,827
Accrued	expenses	 2,721 5,946 1,665 3,270
Accrued	property	tax	expense	 7,654 8,707 7,654 8,707
Other	accounts	payable	 6,156 6,901 5,465 5,093
Others			 3,229 20,226 38,523 38,170
	 Total	 46,506 145,037 81,852 75,361

(Unit : Thousand Baht)

Separate 
financial statements

Separate financial statements



234   Annual Report 2019

21. PROVISION  FOR  POST-EMPLOYMENT   
 BENEFITS

 The	Company	and	its	subsidiaries	operate	post-
employment	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:

 Movements	in	the	present	value	of	the	defined	benefit	obligation	for	the	years	ended	December	31,	2019	and	
2018	are	as	follows:

Current	service	cost	 1,995	 1,613	 1,169	 1,097
Interest	on	obligation	 729	 504	 465	 326
Past	service	cost	 6,091	 -	 4,771	 -
	 Total		 8,815	 2,117	 6,405	 1,423

(Unit : Thousand Baht)

For the years ended December 31, For the years ended December 31,

 2019 2018 2019 2018

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Defined	benefit	obligation	brought	forward	 26,542 23,314 17,920 16,752
Current	service	cost	 1,995 1,613 1,169 1,097
Interest	cost	 729 504 465 326
Past	service	cost	 6,091	 -	 4,771	 -
Actuarial	(gain)	loss	on	defined	employee	benefit	plan	 	 	 	 		
	 recognized	in	other	comprehensive	income	 	 	 	 		
	 -	From	change	in	financial	assumptions	 3,348 820 555 (197)
	 -	From	change	in	demographic	assumptions	 1,114 291 221 (58)
Less	Employee	benefits	paid	out	during	the	years	 (3,333) - (3,333) -
Defined	benefit	obligation	carried	forward		 36,486 26,542 21,768 17,920

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

(Unit : Thousand Baht)

As at
December 31,

2019

As at
December 31,

2019

As at
December 31,

2018

As at
December 31,

2018
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	 Significant	actuarial	assumptions-Impact	on	increase/(decrease)	in	present	value	of	defined	benefit	obligation

Financial	assumptions
	 Discount	rate		 1.25%	-	1.64% 2.21%	-	2.79% 1.25% 2.21%
	 Expected	rate	of	salary	increase	 5%	 5%	 5%	 5%
	 Employees’	turnover	rate			 8.21%	-	13.93% 7.66%	-	15.19% 8.21% 7.66%
	 Retirement	age	 55	years	 55	years	 55	years	 55	years

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

As at
December 31, 2018

Discount	rate	-	1%	increase	 (1,271) (987) (615) (572)
Discount	rate	-	1%	decrease 1,367 1,060 652 610
Salary	incremental	rates	-	1%	increase	 1,306 1,023 622 587
Salary	incremental	rates	-	1%	decrease	 (1,241) (970) (599) (562)
Employee’s	turnover	rate	-	1%	increase	 (1,462) (1,142) (683) (638)
Employee’s	turnover	rate	-	1%	decrease	 1,554 1,213 714 670

As at December 31, As at December 31,

 2019 2018 2019 2018

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

(Unit: Thousand Baht)

	 The	principle	actuarial	assumptions	used	to	calculate	the	obligations	under	the	defined	benefit	are	as	follows:



236   Annual Report 2019

 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:

For the years ended December 31,

Consolidated and Separate financial statements

2019
Shares

2018
Shares

Number	of	ordinary	shares	outstanding	at	the	beginning	of	the	year	 345,855,440	 247,039,600
Weighted	average	number	of	new	shares	issued	during	the	year	 -	 9,475,492
Weighted	average	number	of	ordinary	shares	outstanding	
	 at	the	end	of	the	year	 345,855,440	 256,515,092

23. LEGAL  RESERVE

 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.

24. DIVIDENDS

 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.

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	
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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.

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.

Finance	costs	 64,263 53,702 76,466 65,145
Personnel	expenses	 98,725 131,504 23,832 17,921
Depreciation	and	amortization	 71,596 67,534 68,294 64,692
Other	premises	and	equipment	expenses	 25,659 25,850 23,720 23,724
Taxes	and	duties	 2,196 1,830 1,812 1,494
Directors	and	management	remuneration			 36,224 79,563 30,107 31,978
Fees	and	services	expenses	 39,682 26,293 22,015 24,066
Provision	for	loss	on	impairment	of	investment	 26,832 22,625 - -

For the years ended December 31, For the years ended December 31,

 2019 2018 2019 2018

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

(Unit: Thousand Baht)

27. EXPENSES  BY  NATURE

 Significant	expenses	by	nature	for	the	years	ended	
December	31,	2019	and	2018	are	as	follows:

28. ENCUMBRANCE  OF  ASSETS

 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.

 
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.

30. RELATED  PARTY  TRANSACTIONS 

 The	Company	has	extensive	 transactions	and	 
relationships	with	its	subsidiaries	and	related	companies.	
Accordingly,	the	accompanying	financial	statements	may	
not	necessary	be	indicative	of	the	conditions	that	would	
have	existed	or	the	results	of	operations	that	would	have	
occurred	had	 the	Company	operated	without	such	 
affiliations.

 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.
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Revenues from financial, investment 
 advisory businesses
 Management	fee	and	service	income
	 	 Finansa	Securities	Limited	 Subsidiary	 -	 -	 17,600	 17,600	 	
	 	 Finansa	Capital	Limited	 Subsidiary	 -	 -	 800	 800	
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 Subsidiary	 -	 -	 8,000	 8,000	 see	Note	30.1.2,	30.1.4,   
  Prospect	Development	Co.,	Ltd.			 Common	director	 9,000	 9,000	 9,000	 9,000	 30.1.5   
	 	 M.K.	Real	Estate	Development	Plc.	 Associate	 2,400 1,800	 2,400	 1,800	 	
    11,400 10,800 37,800 37,200
 Dividend	income
	 	 Finansa	Securities	Limited	 Subsidiary	 -	 -	 70,000	 70,000	 	 	 	 	
	 	 Finansia	Syrus	Securities	Plc.	 Associate	 -	 -	 -	 10,216 As	paid	to	other	   
	 	 M.K.	Real	Estate	Development	Plc.	 Associate	 -	 -	 2,072 21,335 shareholders 
             - - 72,072 101,551
	 Interest	income
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 Subsidiary	 -	 -	 12,832 3,827	 2%-2.25%	per	annum
    - - 12,832 3,827
Revenues from securities business
	 Selling	agent	fee	and	other	fee	income	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  Finansia	Syrus	Securities	Plc.	 Associate	 -	 23	 -	 -	 	
	 	 M.K.	Real	Estate	Development	Plc.				 Associate	 7,796 2,610 - - 
	 	 Prospect	Development	Co.,	Ltd.	 Common	director 4,579 3,138	 -	 -	 As	agreed	by	both	parties
    12,375 5,771 - -

Other income
	 Rental	and	service	income	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Finansa	Securities	Limited	 Subsidiary	 -	 -	 5,206 5,116
	 	 Finansa	Capital	Limited	 Subsidiary	 -	 -	 117	 126	 	 	
	 	 Prospect	Development	Co.,	Ltd.		 Common	director  2,827 2,829 2,827 2,829	 Market	prices	
	 	 	 	 2,827	 2,829	 8,150	 8,071

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

For the years ended 
December 31,

For the years ended 
December 31,

 Relationship 2019 2018 2019 2018 Pricing policies

Separate
financial statements

	 		 30.1.1	 Amounts	of	related	party	transactions	 
	 	 	 	 incurred	during	 the	 years	 ended	 
	 	 	 	 December	31,	2019	and	2018	were	 
	 	 	 	 as	follows:
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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

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

For the years ended 
December 31,

For the years ended 
December 31,

 Relationship 2019 2018 2019 2018 Pricing policies

	 	 	 	 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.

 Company Name Period of contract Annual Fee Period of contract Annual Fee

(Unit : Thousand Baht)

 2019 2018

Finansa	Securities	Limited	 1	January	-	31	December	2019	 16,000	 1	January	-	31	December	2018	 16,000
Finansa	Capital	Limited	 1	January	-	31	December	2019	 800	 1	January	-	31	December	2018	 800
Finansa	Fund	Management	Ltd.	 1	January	-	31	December	2019	 8,000	 1	January	-	31	December	2018	 8,000
Prospect	Development	Co.,	Ltd.	 1	May	2019	-	30	April	2020	 9,000	 1	May	2018	-	30	April	2019	 9,000

Separate financial 
statements

  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	 
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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.

  30.1.5	 The	Company	has	entered	into	a	service	 
	 	 	 	 agreement 	 w i th	 i t s 	 assoc ia ted	 
	 	 	 	 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.
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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

(Unit : Thousand Baht)

As at 
December 31,

2019
Relationship

As at 
December 31,

2018

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

As at 
December 31,

2019

As at 
December 31,

2018

 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:
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 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:

As at 
December 31,

2018

As at 
December 31,

2018

Increase 

Increase 

Decrease 

Decrease 

Effect from 
exchange rate

Effect from 
exchange rate

As at 
December 31,

2019

As at 
December 31,

2019

(Unit : Thousand Baht)

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Separate financial statements

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.													Related	party	 786	 -	 -	 (56)	 730
Related	persons		 	 -	 770	 (770)	 -	 -
	 	 	 	 	 786	 770	 (770)	 (56)	 730

Finansa	Fund	Management	Ltd.             Subsidiary 582,818 8,997 (76,263) - 515,552
Related	persons		 	 -	 689 (689) - -
     582,818 9,686 (76,952) - 515,552

Relationship

Relationship
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	 	 30.3.2	 Borrowings
	 	 	 	 During	the	year	ended	December	31,	 
	 	 	 	 2019,	the	Company	had	movements	 
	 	 	 	 of	borrowings	from	related	parties	as	 
	 	 	 	 follows:

As at 
December 31,

2018
Increase Decrease 

Amortization
of premium 
(discount)/

exchange rate

As at 
December 31,

2019

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Short-term loans from
 related parties
Finansa	Securities	Limited	 Subsidiary 670,000 - (78,000) - 592,000
Finansa	Capital	Limited	 Subsidiary	 129,800	 - -	 -	 129,800
     799,800 - (78,000) - 721,800

Relationship

 30.4 Directors and management remuneration

	 Directors	and	management	remuneration	for	the			
years	ended	December	31,	2019	and	2018	consist	of	the	
following:	

Short-term	management	remuneration	 35,057 78,306 29,106 30,940
Long-term	management	remuneration	 1,167 1,257 1,001 1,038
    36,224 79,563 30,107 31,978

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements  Separate financial statements

For the years ended December 31,

 2019 2018 2019 2018

For the years ended December 31,

 For	the	years	ended	December	31,	2019	and	2018,	
a	subsidiary	have	paid	for	advisory	fee	to	managements,	
totaling	Baht	 3.35	mil l ion	 and	Baht	 3.49	mil l ion,	 
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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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)

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
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Assets
 Receivables	and	loans	to	others	 644,500 - - - 644,500
	 Investments	 3,413,550 120,765 - (1,653,430) 1,880,885
	 Premises	and	equipment	 78,402 15,046 18,923 - 112,371
	 Leasehold	rights	 -	 -	 1,144,887 - 1,144,887
	 Intangible	assets	 2,820 811 - - 3,631
	 Other	assets	 756,287 641,086 7,024 (1,093,925) 310,472
Total assets 4,895,559 777,708 1,170,834 (2,747,355) 4,096,746

Total liabilities 2,643,487 31,156 77,647 (1,330,979) 1,421,311

(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2018
Investment,
advisory and
management

business

Securities 
business

Warehouse
and factory

leasing
business

Elimination of 
inter-segment

revenues

Consolidated
financial 

statements

Revenue	from	external	customers	 38,254 299,608 179,854 - 517,716
Inter-segment	revenues	 133,955 12,222 - (146,177) -
Total	revenues	 172,209 311,830 179,854 (146,177) 517,716
Segment	income	 130,481 171,059 87,409 (132,375) 256,574
Unallocated	income	and	expenses	:
	 Other	income		 	 	 	 	 4,079
	 Servicing	and	administrative	expenses	 	 	 	 	 (127,417)
	 Provision	for	loss	on	impairment	of	investment	 	 	 	 	 (22,625)
	 Share	of	profit	in	associated	companies	 27,659	 	 	 	 27,659
	 Finance	costs		 	 	 	 	 (53,702)
	 Income	tax	expense	 	 	 	 	 (20,501)
Net	profit	 	 	 	 	 64,067

 Transfer	prices	between	 the	Company	and	 its	 
subsidiaries	are	set	out	 in	Note	30	 to	 the	 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

Eliminations Consolidation
Investment,
advisory and
management

business

Securities 
business

Warehouse
and factory

leasing
business
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(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2018

Assets
	 Receivables	and	loans	to	others	 576,726 - - - 576,726
	 Investments	 3,651,872 250,674 - (1,751,569) 2,150,977
	 Premises	and	equipment	 88,990 15,675 - - 104,665
	 Leasehold	rights	 -	 -	 1,202,068 - 1,202,068
	 Intangible	assets	 3,942 996 - - 4,938
	 Other	assets	 834,803 703,577 16,245 (1,234,210) 320,415
Total assets 5,156,333 970,922 1,218,313 (2,985,779) 4,359,789

Total liabilities 2,817,916 111,625 81,657 (1,473,895) 1,537,303

Eliminations Consolidation
Investment,
advisory and
management

business

Securities 
business

Warehouse
and factory

leasing
business

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. 

 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
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Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2019

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement

Description
Floating

interest rate
Fixed

interest rate
Non-interest

Bearing Total

Financial assets
Cash	and	cash	equivalents	 4	 -	 62	 66
Investments	 -	 11	 211	 222
Service	income	receivables	 -	 -	 7	 7
Receivables	and	loans	to	others(1)	 -	 794	 -	 794
Short-term	loans	and	advances	to	related	parties	 -	 -	 1	 1
Deposits	subject	to	restrictions	 -	 1	 -	 1

Financial liabilities
Long-term	debentures	 -	 1,270	 -	 1,270
Liabilities	under	finance	lease	 -	 4	 -	 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)

Description

Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2018

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

Financial assets
Cash	and	cash	equivalents	 52	 -	 16	 68
Investments	 -	 10	 457	 467
Receivables	and	loans	to	others(1)	 2	 723	 -	 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) 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.
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Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2019

Separate financial statement
(Unit : Million Baht)

Description
Floating

interest rate
Fixed

interest rate
Non-interest

Bearing Total

Financial assets
Cash	and	cash	equivalents	 4	 -	 5	 9
Investments	 -	 11	 61	 72
Service	income	receivables	 -	 -	 2	 2
Loans	to	others(1)	 -	 421	 -	 421
Short-term	loans	and	advances	to	related	parties	 -	 516	 -	 516
Deposits	subject	to	restrictions	 -	 1	 -	 1

Financial liabilities
Short-term	loans	and	advances	from	related	parties	 -	 722	 -	 722
Long-term	debentures	 -	 1,270	 -	 1,270
Liabilities	under	finance	lease	 -	 2	 -	 2

(1) Baht	13	million	of	total	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	is	loans	to	others	of	which	income	recognition	is	ceased.

(1) Baht	13	million	of	total	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	is	loan	to	others	of	which	income	recognition	is	ceased.

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments

As at December 31, 2018

(Unit : Million Baht)

Description

Financial assets
Cash	and	cash	equivalents	 10	 -	 3	 13
Investments	 -	 10	 162	 172
Loans	to	others(1)	 -	 351	 -	 351
Short-term	loans	and	advances	to	related	parties	 -	 576	 7	 583
Accrued	interest	income	 -	 -	 5	 5
Deposits	subject	to	restrictions	 -	 1	 -	 1

Financial liabilities
Short-term	loan	from	financial	institution		 -	 20	 -	 20
Short-term	debentures	 -	 100	 -	 100
Short-term	loans	and	advances	from	related	parties	 -	 800	 -	 800
Long-term	debentures	 -	 1,170	 -	 1,170

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing Total
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 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)

Description At call Within
1 year

1-5 years Over 5
years

No
maturity Total Interest rate 

(%)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2019

Remaining periods to repricing dates or
maturity dates

Financial assets        
Investments	 -	 -	 11	 -	 -	 11	 4.50
Receivable	and	loans	to	others(1)	 149	 645	 -	 -	 -	 794	 2-10.75
Deposits	subject	to	restrictions		 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30

Financial liabilities        
Long-term	debentures		 -	 230	 1,040	 -	 -	 1,270	 4.25-5.25
Liabilities	under	finance	lease	 -	 1	 3	 -	 -	 4	 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.

(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
As at December 31, 2018

Remaining periods to repricing dates or
maturity dates

Financial assets        
Investments	 -	 -	 10	 -	 -	 10	 5.375
Receivable	and	loans	to	others(1)	 136	 587	 -	 -	 -	 723	 2-10.75
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
Long-term	debentures		 -	 -	 1,170	 -	 -	 1,170	 4.25-5.25
Liabilities	under	finance	lease	 -	 -	 1	 -	 -	 1	 5.48-8.36

Description At call
Within
1 year 1-5 years

Over 5
years

No
maturity Total Interest rate 

(%)
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(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.

(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
As at December 31, 2019

Remaining periods to repricing dates or
maturity dates

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

Description At call Within
1 year 1-5 years Over 5

years
No

maturity Total Interest rate 
(%)

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2018

Remaining periods to repricing dates or
maturity dates

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

Description At call Within
1 year 1-5 years Over 5

years
No

maturity Total Interest rate 
(%)
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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:

(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.

(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.

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement

As at December 31, 2019

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

Description At call Within
1 year

1-5 years Over 5
years

No
maturity

Total

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement

As at December 31, 2018

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

Description At call Within
1 year

1-5 years Over 5
years

No
maturity Total
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(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.

(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, 2019

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

Description At call Within
1 year

1-5 years Over 5
years

No
maturity Total

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement

As at December 31, 2018

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

Description At call Within 
1 year

1-5 years Over 5
years

No
maturity Total



Finansa Public Company Limited   253

 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:

	 As	at	December	31,	2019	and	2018,	average	foreign	exchange	rates	are	summarized	below:

As at 
December 31, 2019

As at 
December 31, 2018

Baht/US	dollar	 30.1540	 32.4498

 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:

 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.

(Unit : Thousand)

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	 -	 -

Separate financial statements



254   Annual Report 2019

 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.

Valuation technique(s)
and key input(s)

Fair value
hierarchy

As at 
December 31, 

2018

As at 
December 31, 

2019

As at 
December 31, 

2019

Consolidated 
financial statements

Fair value (Thousand Baht) 
Separate

financial statements

As at 
December 31, 

2018

 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	 f inancial	 report ing	 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.








