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ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
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ทรงพระเจริญ
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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

D E F I N I T I O N
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	 รายได้รวม	 417.1 944.0	 322.6	 Total	Income	 	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ย/ภาษีเงินได้/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี	 264.0 670.8	 101.8	 EBITDA	 	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 130.7 562.8	 56.4	 Net	Profit	(Loss)	 	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)	 0.53 2.28	 0.23	 Earnings	(Loss)	per	Share	(Baht)		 	

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ร้อยละ)	 3.6 18.6	 2.5	 Return	on	Average	Total	Assets	(%)		 	

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ร้อยละ)	 6.1 30.1	 3.5	 Return	on	Average	Shareholders’	Equity	(%)		 	

	 จ�านวนพนักงาน	 68 67	 122	 Number	of	Employees	 	

	 รายได้รวมต่อพนักงาน	 6.1 14.1	 2.6	 Total	Income	per	Employee	 	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อพนักงาน	 1.9 8.4	 0.5	 Net	Profit	(Loss)	per	Employee

(งบการเงินรวม / Consolidated Financial Statements)

สรุปข้อมูลทางการเงิน / Financial Highlights 

	 ธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษา
	 และการจัดการ	 FNS,	FFM	 100	 64.7	 15.5	 116.5	 12.3	 79.0	 24.5 	 Investment,	Advisory	and		 FC
	 Management	Business	 	 	

	 ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
	 Securities	and	Investment	 FSL	 100	 158.0	 37.9	 238.9	 25.3	 82.3	 25.5
	 Banking	Business

	 ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 FAM	 -	 -	 -	 -	 -	 110.3	 34.2	 Assets	Management	Business	

	 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	 FNS	 	 187.1	 44.9	 137.4	 14.6	 -	 -	 Warehouse	and	Factory
	 Leasing	Business	 		

	 อื่นๆ	 	 	 7.3	 1.7 451.2	 47.8	 51.0	 15.8	 Others

	 						รวมรายได้ทั้งหมด	 	 	 417.1 100.0 944.0 100.0 322.6 100.0           Total Revenue

(ล้านบาท	/	Baht	million)สัดส่วนรายได้ / Revenue Structure

ประเภทรายได้

Type of Revenue

ด�าเนนิการ

โดย

Operated 

by

ร้อยละการถือหุน้

ของบริษทั

% of Shares held by 

FNS

2559/2016

รายได้ 
Revenue

รายได้ 
Revenue

รายได้ 
Revenue

% % %

2558/2015 2557/2014

	 สินทรัพย์รวม	 3,681.1 3,534.8	 2528.1		 Total	Assets	

	 หนี้สินรวม	 1,495.8 1,423.9	 897.7
	 Total	Liabilities	 	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 2,185.3 2,110.9	 1,630.4		 Total	Shareholders’	Equity	 	

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

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 8.8 8.5	 6.6
	 Book	Value	per	Share	(Baht)

(ล้านบาท	/	Baht	million)สถานะทางการเงิน / Financial Position

(ล้านบาท	/	Baht	million)

  2559/2016 2558/2015 2557/2014

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

ผลการด�าเนินงาน / Operating Performance

  2559/2016 2558/2015 2557/2014
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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
Finansa Securities Ltd.

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	
เป็นบริษัทร่วมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกอบธุรกิจหลัก
ดังนี้
	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
	 ธุรกิจวาณิชธนกิจ
	 ธุรกิจตราสารหนี้
	 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	 ผลิตภัณฑ์การเงินโครงสร้างซับซ้อน

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

บมจ.	มั่นคงเคหะการ	ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2533
มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ	ภายใต้
แบรนด์	“ชวนชี่น”	และ	“สิรินเฮ้าส์”	รวมถึงการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์	ได้แก่	อาคารส�านักงานและศูนย์กีฬา		
นอกจากนี้	ยังด�าเนินธุรกิจโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน	
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดพื้นที่
1,000	ไร่	ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชานเมือง
กรุงเทพฯ	โดยด�าเนินงานผ่านบริษัท	พรอสเพค
ดิเวลลอปเมนท์	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	office	buildings
and	sports	clubs.	
Subsidiary,	Prospect	Development	Ltd.,	is
developing	the	Bangkok	Free	Trade	Zone,
a	1,000	rai	industrial	estate	on	the	outskirts
of	Bangkok.

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

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 
M.K. Real Estate Development Plc. 
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

*	อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560
*	Appointed	in	the	Board	of	Directors’	meeting	no.	1/2017	held	on	24	February	2017.

1.	 ดร.วีรพงษ์	รามางกูร 
	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ

 Dr.	Virabongsa	Ramangkura	
 Chairman	and	Independent	Director

2.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
	 กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	
	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน*

 Mr.	Vorasit	Pokachaiyapat
	 Managing	Director,	Executive	Director	and
	 Member	of	the	Nomination	
	 and	Compensation	Committee*

3.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส
	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

 Mr.	Eugene	S.	Davis
	 Director	and	Executive	Director

4.	 นายวราห์	สุจริตกุล
	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

 Mr.	Varah	Sucharitakul
	 Director	and	Executive	Director

5.	 นายวิทยา	เวชชาชีวะ
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 และประธานกรรมการสรรหา
	 และก�าหนดค่าตอบแทน*

 Mr.	Vitthya	Vejjajiva
	 Independent	Director,
	 Chairman	of	the	Audit	Committee
 and Chairman of the Nomination    
	 and	Compensation	Committee*	

6.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน*

  Mr.	Akarat	Na	Ranong
	 Independent	Director,
	 Member	of	the	Audit	Committee
	 and	Member	of	the	Nomination
	 and	Compensation	Committee*

7.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
	 กรรมการอิสระ
	 และกรรมการตรวจสอบ

 Mr.	Nuttawut	Phowborom
	 Independent	Director
	 and	Member	of	the	Audit	Committee
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
Chairman’s Statement

	 ปี	2559	เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายส�าหรับตลาดทุนต่าง
ประเทศนอกเหนอืจากสหรฐัอเมรกิา	ในขณะทีด่ชัน	ีS&P	500	
ให้ผลตอบแทนอันดีในอัตราร้อยละ	9.5	แต่ตลาดหลักทรัพย์
หลักของประเทศหลักๆ	อื่นๆ	กลับตกอยู่ในภาวะไม่สดใส	
โดยที่	ดัชนี	Euro	Stoxx	50	ซ่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท				
จดทะเบียนขนาดใหญ่	50	แห่งในประเทศเขตยูโรโซน	ลดลง
ร้อยละ	2.5	เมื่อใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นฐานในปีที่ผ่านมา	และ
ดัชนี	FTSE	100	ของประเทศอังกฤษลดลงร้อยละ	4.1	เมื่อใช้
ดอลลาร์สหรัฐเป็นฐาน	โดยค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงดิ่งลงอย่าง
แรงจากผลของประชามติในเดือนมิถุนายนที่ให้อังกฤษออก
จากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยโุรป	ส่วนภาพรวมของตลาด
ทุนเอเชียดูดีขึ้น	โดยในปีที่ผ่านมา	ดัชนี	Nikkei	ของญี่ปุ่นเพิ่ม
ขึน้ร้อยละ	3.2	เมือ่ใช้ดอลลาร์สหรฐัเป็นฐาน	ซึง่ได้รบัแรงหนนุ
จากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น	และดัชนี	MSCI	
Asia	ex-Japan	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.4	เช่นเดียวกัน	ในขณะที่
ตลาดทุนของประเทศเกดิใหม่หลายแห่งมผีลประกอบการในปี	
2559	ทัง้ดแีละไม่ดแีตกต่างกนัไป	แต่ตลาดเกดิใหม่จ�านวนหนึง่
ในแถบเอเชยีมผีลประกอบการเป็นทีน่่าพอใจ	ส่วนดชันตีลาด	
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	2559	นั้น	มีการขยายตัว	
อย่างแขง็แกร่งโดยมดีชันตีลาดหลกัทรพัย์เพิม่ขึน้ร้อยละ	20.5	
เมือ่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นฐาน	และจดัได้ว่าเป็นตลาดหลกัทรพัย์
ที่มีผลประกอบการดีที่สุดแห่งหนึ่งในปีที่ผ่านมา

	 อุปสรรคเบื้องหน้าหลายประการที่ท้าทายตลาดทุน
ระหว่างประเทศในปี	2559	นั้น	มาจากการคาดการณ์ว่าจะมี
การขึ้นอัตราดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี	 2559										
สบืเนือ่งจากการทีธ่นาคารกลางสหรฐัอเมริกา	(เฟด)	ได้ตดัสนิ
ใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม	2558	แต่ในที่สุด
เลือกท่ีจะรอดูสถานการณ์เพิ่มเติมไปจนถึงเดือนธันวาคม	
2559	ซึ่งในการประชุมรอบสุดท้ายของปี	เฟดได้ประกาศปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ	0.25	อย่างไรก็ดี	การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างปี	2559	ตามที่ได้คาดการณ์กันไว้	
ส่งผลเพียงพอที่จะท�าให้ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาวของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก	โดยที่ผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสหรัฐอเมริกาอายุ	10	ปี
ได้ตกลงไปอยู่ที่ร้อยละ	1.3	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2559	และ
กลับมาปิดที่ร้อยละ	2.5	เมื่อสิ้นสุดปี

	 2016	proved	a	challenging	year	for	most	international	
equity	markets	outside	of	the	U.S..	While	the	S&P500	
Index	returned	a	healthy	9.5%,	other	major	developed	
markets	struggled.	The	Eurostoxx	50	Index	representing	
50	large	listed	companies	in	the	Eurozone	fell	2.5%	in	US	
Dollar	terms	over	the	year	and	the	U.K.’s	FTSE	100	lost	
4.1%	in	U.S.	Dollar	terms,	with	the	Pound	Sterling	suffering	
a	sharp	setback	after	the	Brexit	vote	in	June.	The	picture	
in	Asia	was	better	with	Japan’s	Nikkei	Index	adding	3.2%	
over	the	year	in	U.S.	Dollar	terms,	helped	by	a	stronger	
Yen	exchange	rate,	and	the	MSCI	Asia	ex-Japan	Index	
adding	5.4%.	While	global	emerging	markets	generated	
mixed	returns	in	2016,	a	number	of	emerging	markets	
across	the	Asia	region	were	impressive.	Thailand’s	SET	
Index	gained	a	solid	20.5%	in	US	Dollar	terms	in	2016	
and	was	amongst	the	best	performing	equity	markets	for	
the	year.

	 Headwinds	facing	international	equity	markets	in	2016	
included	anticipation	that	there	would	be	a	series	of	interest	
rate	increases	during	2016	following	the	Federal		Reserve’s	
decision	to	lift	 interest	rates	in	December	2015.	In	the	
event,	the	Federal	Reserve	chose	to	stay	on	the	sidelines	
until	December	2016	when,	at	its	very	last	meeting	of	the	
year,	announced	a	25	bps	rate	increase.	The	anticipation	
of	rate	rises	during	the	year,	however,	was	enough	to	send	
U.S.	long	term	Treasury	Bond	yields	significantly	higher.	
The	10	year	Treasury	Bond	yield	bottomed	at	1.3%	in	July	
2016	and	closed	the	year	at	2.5%.

	 A	second	headwind	for	international	market	was	a	
series	of	political	surprises.	The	most	notable	was	the	
election	of	Donald	Trump	as	U.S.	President,	though	the	
Brexit	vote	outcome	sent	tremors	through	Europe,	as	did	
the	Italian	vote	on	constitutional	reforms.	Though	market	
commentators	predicted	that	equity	markets	generally		would	
fall	on	a	Trump	victory,	citing	increased	“uncertainty”,	the	
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	 อุปสรรคประการที่สองส�าหรับตลาดทุนต่างประเทศ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเด็นที่ไม	่			
คาดคดิมาก่อน	ประเด็นที่โดดเด่นที่สุดก็คือ	การเลือกตั้งใน
ประเทศสหรัฐฯ	ที่ส่งผลให้โดนัลด์	ทรัมป์เป็นประธานาธิบด	ี
ซึ่งโดดเด่นกว่าประเด็นเร่ืองการลงคะแนนเสียง	Brexit	ที่เกิด
แรงสั่นสะเทือนไปทัว่ยุโรปรวมถึงประเด็นการลงคะแนนเสียง
เร่ืองการปฏิรูปรฐัธรรมนญูของประเทศอติาล	ีแม้จะมีความเหน็
ในวงกว้างที่คาดการณ์ไว้ว่า	ตลาดทุนโดยทั่วไปจะตกลง					
หากนายทรมัป์ชนะการเลอืกตัง้	ซึง่เป็นความเหน็ทีอ้่างองิจาก
สถานการณ์	“ความไม่แน่นอน”	ที่ได้ก่อตัวขึ้น	แต่ตลอดหลาย
สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งผ่านไป	ปรากฏผลในเชิงบวก
ส�าหรับนักลงทุนในตลาดทุนของสหรัฐฯ	การเคลื่อนไหวใน
ตลาดทนุสหรฐัฯสะท้อนให้เหน็ว่า	มกีารคาดการณ์ว่าการก้าว
สู ่การเป็นประธานาธิบดีของนายทรัมป์จะน�ามาซ่ึงการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจให้คล่องข้ึนและขยายตัวเพิ่มขึ้น						
การปรับลดภาษนีติบิคุคล	การเพิม่การใช้จ่ายในระบบโครงสร้าง
พืน้ฐาน	รวมถงึการก�ากับดูแลที่ไม่ควบคุมมากจนเกินไป

	 ปฏิกิริยาในกลุ่มของตลาดเกิดใหม่ต่อการขึ้นสู่ต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีของนายทรัมป์เป็นไปอย่างไม่คึกคักมากนัก	
อัตราดอกเบีย้สหรฐัฯ	ทีส่งูขึน้	และการแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์
สหรัฐฯ	ความคาดหวังที่จะเห็นตลาดทุนสหรัฐฯ	ปรับตัวดีข้ึน	
และความกังวลที่นายทรัมป์ต้องการใช้นโยบายชาตินิยมมา
ด�าเนนิการในเรือ่งความสมัพนัธ์ทางการค้าซึง่จะเป็นอปุสรรค
ต่อการค้าขายระหว่างประเทศ	ได้ส่งผลให้เงนิทนุไหลออกจาก
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่กลับไปยังสหรัฐอเมริกา

	 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี	2559	
อ่อนแอ	ท่ามกลางสภาวะการส่งออกทีอ่่อนตวัลงอย่างต่อเนือ่ง	
และราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย	
ของผู้บริโภคในภูมิภาค	อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต			
มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ปิดทีร้่อยละ	3.2	เตบิโตเลก็น้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตในปี	2558

	 รัฐบาลไทยมีแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประชาธปิไตย	โดยระบวุ่าการเลอืกตัง้น่าจะจดัขึน้ได้ในช่วง
ปลายปี	2560	หรอือาจจะเป็นช่วงต้นปี	2561	ในขณะเดยีวกนั	

weeks	since	the	election	have	been	generally	positive	for	
investors	in	U.S.	equities.	The	moves	in	the	U.S.	equity	
market	reflect	that	a	Trump	presidency	is	expected	to	
bring	reflation	and	higher	growth,	corporate	tax	cuts,	in-
creased	spending	on	 infrastructure	and	 lighter-touch	
regulation.

	 The	reaction	to	the	Trump	presidency	in	emerging	
markets	has	been	less	sanguine.	Higher	U.S.	interest	rates,	
a	stronger	U.S.	Dollar,	prospects	for	a	buoyant	U.S.	equity	
market	and	concerns	 that	Trump	 intends	 to	 take	a									
nationalistic	approach	to	trade	relations,	potentially	hampering	
international	trade	flows,	have	seen	capital	flowing	out	of	
emerging	markets	into	the	U.S.

	 Thailand’s	economic	performance	in	2016	was	lackluster	
in	the	face	of	continued	weakness	in	exports	and	low	
agricultural	commodity	prices	which	 impacted	 rural							
consumer	spending.	GDP	growth	for	the	year	was	close	
to	3.2%,	marginally	ahead	of	growth	in	2015.

	 The	Thai	government’s	road	map	to	a	return	to		
democracy	indicates	that	an	election	will	be	held	either	
late	2017	or	more	likely	in	early	2018.	In	the	meantime,	
the	present	government	has	been	active	in	formulating	a	
series	of	initiatives	that	are	designed	to	give	direction	to	
Thailand’s	economy	over	the	long	term.	These	initiatives	
cover	many	areas	 including	education,	 infrastructure,			
pension	reform	and	industrial	policy.

	 Going	into	2017,	the	Thailand	economy	is	stable	and	
in	good	shape.	Yes,	domestic	consumption	will	remain	
subdued,	constrained	by	relatively	high	levels	of	personal	
debt,	however	agricultural	commodity	prices	are	moving	
higher	and	this	year	will	see	an	acceleration	in	infrastructure	
investment.	We	would	highlight	the	government’s	plans	to	
develop	the	Eastern	Economic	Corridor	(EEC),	the	keystone	
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รฐับาลชดุปัจจบุนักไ็ด้ด�าเนนิการอย่างขะมกัเขม้นในการรเิริม่
หลายโครงการที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ก�าหนดทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในระยะยาว	โครงการเหล่านีค้รอบคลมุไปใน
หลายด้าน	ทั้งด้านการศึกษา	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	การ
ปฏริปูระบบเงนิบ�านาญ	รวมถงึนโยบายทางด้านอตุสาหกรรม

	 ในการก้าวสูปี่	2560	เศรษฐกจิไทยมเีสถยีรภาพมัน่คงขึน้
และอยู่ในสภาวการณ์ที่ดี	จริงอยู่ที่การบริโภคภายในประเทศ
ยังคงไม่คึกคัก	ด้วยถูกจ�ากัดจากปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ยังคง
อยู่ในระดบัสงู	อย่างไรกต็าม	ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตร
ก�าลังปรับตัวสูงขึ้น	และในปี	2560	นี้	การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานก็ได้รับการด�าเนินการอย่างรวดเร็วมากข้ึน	เราอยาก
ให้ความส�าคัญกับแผนการต่างๆ	ของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงการเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก	(the	Eastern	
Economic	Corridor	-	EEC)	ซึ่งป็นหัวใจหลักของการปฏิรูป
ประเทศสู่โมเดลประเทศไทย	4.0	โดยโครงการ	EEC	นี้	จะก่อ
ให้เกิดการใช้จ่ายมากกว่า	40,000	ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ในระบบโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในภูมิภาคซึ่ง
ครอบคลมุพืน้ทีก่ว่า	13,000	ตารางกโิลเมตรทางฝ่ังตะวนัออก
ของกรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นพื้นท่ีหลักทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ	
ของประเทศไทยอยู่แล้ว	การลงทุนที่ได้รับการน�าเสนอพร้อม
ทั้งแรงจูงใจต่างๆ	ในการลงทุนนั้นจะสร้างให้	EEC	เป็น
ศูนย์กลางที่ส�าคัญในระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกส�าหรับ					
ภาคการผลติ	นอกจากนี	้ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์จากการ
เติบโตในภูมิภาคโดยตรงตามที่คาดการณ์ไว้	 รวมถึงการ		
เติบโตของอินเดียที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่
ส�าคญั	ประกอบกบัการเจรญิเตบิโตทีม่ัน่คงขึน้ของสหรฐั	ขณะ-
เดยีวกนัประเทศในกลุม่ยโูรโซนจะยงัคงเผชญิกบัความท้าทาย
ทางการเมอืงและเศรษฐกจิในปีทีจ่ะถงึนี	้ซึง่จะท�าให้การเจรญิ
เติบโตอยูใ่นระดบัต�า่	อย่างไรกต็าม	เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึนอยูแ่ล้ว
มากกว่าจะเป็นทิศทางที่แย่ลงในภาพรวม

	 ในส่วนของตลาดทุนไทย	ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า	น่า
จะเป็นตลาดทีม่มีลูค่าทีเ่หมาะสมแล้วมากกว่าตลาดทีม่มีลูค่า
ที่ดีเพื่อการลงทุนเมื่อมองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน	หาก
อตัราดอกเบ้ียสหรัฐฯ	มแีนวโน้มสงูขึน้ในปี	2560	อนัเนือ่งมาจาก
การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อมากกว่าการคาดการณ์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ	ก็อาจจะเป็นการยากส�าหรับดัชนีตลาด	
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (และดัชนีตลาดอื่นๆ)	ที่จะ						
สร้างผลการด�าเนนิงานทีแ่ข็งแกร่งได้ในปี	2560	อย่างไรกต็าม	
ระดบัดัชนใีนประเทศไทยมีแรงหนนุมาจากแนวโน้มการเตบิโต
ของอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อหุ้นในตลาดและงบดุล

of	the	Thailand	4.0	road	map.	The	EEC	plan	envisages	
spending	of	over	US$	40	bn	on	infrastructure	and	investment	
in	a	region	covering	13,000	sq	km	east	of	Bangkok.	Already	
the	industrial	heartland	of	Thailand,	the	proposed	investments	
and	investment	 incentives	will	establish	the	EEC	as	a	
major	hub	in	the	global	supply	chain	for	manufacturing.		
Moreover,	Thailand	stands	to	benefit	from	anticipated	
growth	in	the	region,	with	India	emerging	as	a	potentially	
significant	economic	driver	and	along	with	the	prospect	
of	stronger	growth	in	the	U.S.	Meanwhile,	the	Eurozone	
faces	challenges,	politically	and	economically	in	the	year	
ahead,	which	will	keep	growth	low,	however	this	is	more	
of	the	same	rather	than	a	deterioration	in	the	outlook.

	 The	Thai	equity	market	is	arguably	fair	value	rather	
than	good	value	at	current	levels.	If	U.S.	interest	rates	do	
trend	higher	in	2017,	on	inflationary	rather	than	growth	
expectations,	it	may	prove	difficult	for	the	SET	Index	(and	
other	markets)	to	deliver	strong	performances	in	2017;	
however	price	levels	 in	Thailand	are	supported	by	the	
prospects	for	growth	in	Earnings	per	Share	across	the	
market	and	generally	sound	balance	sheets.

	 In	terms	of	the	group	performance	in	2016,	Finansa	
Plc.	(Finansa)	reported	revenues	of	Bt.417.1	million	(-56%	
YoY)	and	Net	Income	of	Bt.130.7	million	(-77%	YoY).		Year	
on	year	comparisons	are	difficult	as	2015	saw	a	series	of	
one	off	disposals	in	2015	which	lifted	reported	sales	and	
earnings	significantly	in	that	year.		The	disposals	in	2015	
included	Finansa	Securities’	Membership	of	the	Stock	
Exchange	of	Thailand.	As	a	result	of	those	transactions,	
Finansa	entered	2016	as	a	 leaner	operation	with	a	
stronger	recurring	income	base.	The	2016	performance	
can	be	viewed,	in	effect,	as	a	base	from	which	Finansa’s	
sales	and	earnings	will	expand	in	the	future.

	 From	an	operating	perspective,	the	highlights	of	2016	
included	the	growth	in	income	from	Warehouse	and	Factory	
rental.	This	income	derived	from	the	acquisition	of	89,024	
sqm.	of	warehouse	and	factory	space	at	the	Bangkok	Free	
Trade	Zone	accounted	 for	a	significant	45%	of	 the										
Finansa’s	Total	Income	in	2016	and	provides	a	substantial	
recurring	revenue	base	for	the	Group	going	forward.
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	 ในด้านผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี	2559	บมจ.	
ฟินันซ่า	(ฟินันซ่า)	มีรายได้	417.1	ล้านบาท	(ลดลงร้อยละ	56	
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า)	และก�าไรสทุธิ	130.7	ล้านบาท	(ลดลง
ร้อยละ	77	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)	 เป็นการยากที่จะ					
เปรยีบเทยีบผลประกอบการปีต่อปี	เนือ่งจากในปี	2558	บรษิทั
ได้จ�าหน่ายสินทรัพย์บางส่วนออกไปจ�านวนหนึ่ง	ซึ่งท�าให้		
ยอดขายและก�าไรเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคญัในปีน้ัน	โดยสนิทรพัย์ที่
มีการจ�าหน่ายออกไปนั้น	 รวมถึงสิทธิการเป ็นสมาชิก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของ	บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟินนัซ่า	
และผลจากการด�าเนินการทางธรุกรรมต่างๆ	นัน้ท�าให้ฟินนัซ่า
ก้าวเข้าสู่ปี	2559	ด้วยการเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่กระชับ
และมีฐานรายได้ที่ส่งรายได้อย่างต่อเน่ือง	ผลประกอบการ			
ในปี	2559	สามารถพิจารณาให้เป็นฐานต้ังต้นส�าหรับบริษัท
ในการขยายยอดขายและรายรับให้เติบโตต่อไปในอนาคต

	 จากมุมมองทางด้านการด�าเนินงาน		ข้อสรุปส�าคัญในปี	
2559	ประกอบด้วย	การเติบโตของรายได้จากการให้เช่าคลัง
สนิค้าและโรงงาน	รายได้ดงักล่าวเกดิขึน้จากการเข้าซือ้กจิการ
คลงัสนิค้าและโรงงานบนพืน้ที	่89,024	ตารางเมตรทีโ่ครงการ
บางกอก	ฟรีเทรดโซน	โดยมีสัดส่วนส�าคัญเท่ากับร้อยละ	45	
ของรายได้สุทธิของฟินันซ่าในปี	2559	และนับเป็นฐานรายได้
ต่อเนื่องที่ส�าคัญส�าหรับกลุ่มบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า	

	 ในปี	2559	บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัท
ร่วมต่างๆ	เป็นจ�านวนเงิน	96.6	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	40	
สะท้อนให้เหน็ถึงผลการด�าเนนิงานทีแ่ขง็แกร่งประกอบกนัจาก
บริษัทในเครือคือ	บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	
(มหาชน)	ซึ่งมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจโดยท�าก�าไรสทุธิ
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	68	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	และบริษัท	
มัน่คงเคหะการ	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์
จดทะเบียนที่กลุ่มบริษัทได้เข้าถือหุ้นอยู่จ�านวนร้อยละ	9.78

	 บริษัหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(บล.ฟินันซ่า)	ประสบกับ
สถานการณ์ที่เงียบเหงากว่าในปีที่ผ่านมา	โดยธุรกรรมด้าน
วาณิชธนกิจตามสัญญาจ้างจ�านวนหนึ่งมีความล่าช้าในการ
ด�าเนนิงาน	ผลกัดนัให้ธรุกรรมต่างๆ	ต้องเลือ่นไปเป็นปี	2560	
อย่างไรกด็	ีเป็นทีน่่ายนิดทีีจ่ะรายงานว่า	บล.ฟินนัซ่า	ได้รบัคัดเลือก
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่	บมจ.	บีซีพีจี	 ในการ			
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	ซึ่งมี
มูลค่ารวม	170	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2559	อนึ่ง	ธุรกรรม			

	 2016	also	saw	a	40%	increase	in	the	Share	of	Income	
from	Associated	Companies	to	Bt.96.6	million.	This	reflects	
a	combination	of	a	strong	performance	by	affiliated	company,	
Finansia	Syrus	Securities	Plc.,	which	reported	an	impres-
sive	68%	increase	YoY	in	consolidated	net	income,	and	
the	Group’s	acquisition	of	a	9.78%	stake	in	the	listed	real	
estate	development	company,	MK	Real	Estate	Development	
Plc.

	 Finansa	Securities	Ltd.	(FSL)	had	a	quieter	year	with	
a	number	of	 investment	banking	mandates	witnessing	
delays	that	will	push	reported	income	into	2017.	However	
it	is	pleasing	to	report	that	FSL	acted	as	an	advisor	and	
underwriter	to	BCPG	Plc.	for	its	US$	170	million	IPO	in	
2016.	The	transaction	was	named	as	Thailand’s	IPO	Deal	
of	the	Year	for	2016	by	The	Asset	Triple	A,	underscoring	the	
Investment	Banking	Team’s	reputation	for	excellence	
within	the	industry.

	 On	the	investment	side,	a	joint	venture	in	Private	
Equity	with	the	Japanese	group	SBI	Holdings	was	ended	
after	a	two	year	trial	period	after	it	became	clear	that	the	
deal	pipeline	was	of	insufficient	depth	and	quality	to	build	
a	meaningful	track	record	across	the	region	in	a	timely	
enough	fashion.	The	split	was	amicable	and	Finansa			
proceeded	to	complete	the	one	significant	transaction	that	
had	been	identified.	In	December	2016,	Finansa	announced	
that	it	had	invested	Bt.237	million	in	NEO	Corporate	Co.,	Ltd.	
an	established	and	successful	manufacturer	and	distribu-
tor	in	Thailand	of	household	and	personal	care	products.

	 Another	noteworthy	development	was	the	Fitch			
decision	to	retain	Finansa’s	Credit	Rating	at	BBB-	with	a	
stable	outlook.	This	rating	supports	Finansa’s	ability	to	
issue	short	and	long	term	debentures.
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ดงักล่าวได้รบัคดัเลอืกจาก	The	Asset	Triple	A	ให้เป็นธรุกรรม	
IPO	แห่งปี	ถือเป็นการตอกย�้าถึงชื่อเสียงของทีมวาณิชธนกิจ
ของบริษัทที่มีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมนี้

	 ในด้านการลงทุน	การร่วมทุนเพื่อการลงทุนในบริษัทที่
ไม่ได้จดทะเบยีนกบับริษทั	เอสบไีอ	โฮลดิง้ส์	ซึง่เป็นกลุม่บรษิทั
จากประเทศญี่ปุ่น	ได้หยุดกิจการลงหลังจากผ่านระยะเวลา	
การทดลองเป็นเวลาสองปี	โดยบรษิทัเป้าหมายในภมูภิาคเพือ่		
การลงทุนยังมีไม่เพียงพอ	และในการสร้างผลงานต้อง											
ใช้เวลาอย่างมาก	การแยกตวัจากกนันัน้เป็นไปอย่างฉนัท์มติร	
อย่างไรกต็าม	ฟินนัซ่ายงัได้ด�าเนนิการลงทนุส�าคญัรายการหนึง่	
โดยต่อมาในเดอืนธนัวาคม	2559	ฟินนัซ่าได้ประกาศการลงทนุ
จ�านวน	237	ล้านบาทในบริษัทนีโอ	คอร์ปอเรท	จ�ากัด	ซึ่งได้
ก่อต้ังมายาวนานและประสบความส�าเรจ็ในการเป็นผูผ้ลติและ
จัดจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ของใช้			
ส่วนตวัในประเทศไทย

	 ความคืบหน้าที่ส�าคัญอีกประการหน่ึง	คือบริษัท	ฟิทช	์
เรทติ้งส์	ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของฟินันซ่า
อยู่ที่	BBB-	โดยคงระดับแนวโน้มไว้ที่มีเสถียรภาพ	การจัด
อนัดบัครัง้นีจ้ะช่วยสนบัสนนุความสามารถของฟินนัซ่าในการ
ออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

	 ในการก้าวเข้าสูปี่	2560	โอกาสทางธรุกิจของกลุ่มฟินนัซ่า
มีแนวโน้มที่ดี	 โดยที่กลุ่มบริษัทมีฐานรายได้ที่มั่นคงข้ึนจาก		
รายได้ต่อเน่ืองของธรุกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	มสีญัญาณรายได้	
ทีส่ดใสจากสญัญาจ้างของธรุกจิวาณชิธนกจิ	และการทีส่ภาวะ
ตลาดทุนไทยยังคงสูงขึ้นอยู ่เรื่อยๆ	นี้ก็จะช่วยสนับสนุน						
รายได้ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน

	 Going	into	2017,	the	prospects	for	Finansa’s	group	
businesses	are	encouraging.	The	Group	has	a	more	solid	
recurring	income	base	through	its	leasing	income,	there	
is	a	healthy	pipeline	of	investment	banking	mandates	and	
Thai	equity	market	conditions	remain	buoyant	which	will	
support	the	securities	brokerage	activities.

(Dr.	Virabongsa	Ramangkura)
Chairman

(ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร)
ประธานกรรมการ
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สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
2016 Operational Review and 2017 Outlook

ธุรกิจวาณิชธนกิจ: ทบทวนเหตุการณ์ ปี 2559 / Investment Banking: 2016 Review

 2559 / 2016 2558 / 2015

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด / Finansa Securities Limited

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

                    สินทรัพย์                        Assets

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalents 26.3 6.4 
ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร - สุทธิ Fee and service income receivables - net 17.9  46.6 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ Investments - net 280.1 160.6 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ Loans to parent company 462.0 635.0
สินทรัพย์อื่น  Other assets 74.8 126.4

 รวมสินทรัพย์  Total assets 861.1 975.0 
     
       หนี้สินและส่วนของเจ้าของ        Liabilities and Owners’ Equity

หนี้สินอื่น  Other liabilities 50.5 101.4 
รวมหนี้สิน  Total liabilities  50.5 101.4
ส่วนของเจ้ำของ Owners’ Equity 810.6 873.6 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ     Total liabilities and equity 861.1 975.0 
     
                     งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

ค่ำธรรมเนียมตัวแทนจัดจ�ำหน่ำย Selling agent fees 48.2 49.9 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร Fees and services income 110.7 191.1 
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ Gain (loss) on trading in securities 2.6 1.5 
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรำยได้อื่น Interest, dividend and other income 9.9 194.5
 รวมรำยได้  Total income 171.4 437.0
 รวมค่ำใช้จ่ำย  Total Expenses (138.1) (376.9)
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ Gain (loss) before income tax 33.3 60.1 
ภำษีเงินได้  Income tax (7.2)    (8.6)
 ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ     Net profit (loss) 26.1 51.5 
        
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets 2.8% 5.7%
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย Return on Average Equity 3.1% 6.1%
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ก�าหนดการของธุรกรรมต่างๆ ล่าช้าออกไป ส่งผล 
กระทบต่อรายได้ในปี 2559

 ในปี 2559 บริษทัหลกัทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ�ำกดั (บล.ฟินนัซ่ำ) 
มีรำยได้รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 171.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 61 
จำกปี 2558 ซึ่งมีรำยได้สูงมำกถึง 437 ล้ำนบำท สำเหตุ
ประกำรแรกเกดิจำกกำรทีร่ำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมและค่ำบรกิำร
ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 42 จำกรำยได้จ�ำนวน 191.1 ล้ำนบำท
ในปี 2558 เหลืออยู่ที่ 110.7 ล้ำนบำทในปี 2559 ซึ่งกำร      
ลดลงของค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรนี้ เป็นผลจำกกำรท่ี
ธุรกรรมตำ่งๆ จ�ำนวนหน่ึงท่ีคำดว่ำจะส�ำเร็จลุล่วงในปี 2559 
ได้เกิดควำมล่ำช้ำออกไป และสำเหตุประกำรท่ีสองที่ท�ำให้ 
รำยได้รวมของปี 2559 ลดลง เนื่องจำกในปี 2558 ได้มีกำร
บนัทกึรำยได้พเิศษ (one-off income) ทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ�ำหน่ำย
สิทธิกำรเป็นสมำชิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไป

ก�าไรสุทธิลดลงร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 บล.ฟินันซ่ำมีค่ำใช้จ่ำยรวมในปี 2559 จ�ำนวน 138.1 
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 63 จำกปีก่อนหน้ำ ถึงแม้ว่ำอัตรำกำร
ลดลงของค่ำใช้จ่ำยรวมจะสูงกว่ำอัตรำกำรลดลงของรำยได้
ก็ตำม ยังคงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบล.ฟินันซ่ำในปี 2559       
ลดลง โดยมกี�ำไรเป็นจ�ำนวน 26.1 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 51.5 
ล้ำนบำทในปี 2558  ซึ่งมีสำเหตุมำจำกธุรกรรมต่ำงๆ ที่ล่ำช้ำ
ออกไปและรำยกำรก�ำไรพเิศษทีส่ิน้สดุไป ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น

บล.ฟินันซ่า ในฐานะที่ปรึกษา “Thailand IPO of the 
Year”

 บล.ฟินันซ่ำ ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษำและผู้จัด
จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก  
ให้แก่ บรษิทั บซีพีีจ ีจ�ำกดั (มหำชน) ซึง่มมีลูค่ำ 170 ล้ำนเหรยีญ
สหรัฐฯ ในปี 2559 ธุรกรรมนี้ได้รับกำรเลือกให้เป็นธุรกรรม
แห่งปีของประเทศไทยประจ�ำปี 2559 ทำงด้ำนกำรน�ำเสนอ
ขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Thailand’s IPO 
Deal of the Year for 2016) ซึ่งรำงวัลนี้จัดขึ้นโดยสถำบัน The 
Asset Triple A จงึนับเป็นกำรช่วยตอกย�ำ้ชือ่เสยีงควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนวำณิชธนกิจของบล.ฟินันซ่ำอีกทำงหนึ่ง

Transactions delays impact revenues in 2016

 After the sharp increase in revenue in 2015, Finansa 
Securities Ltd.’s (FSL) Total Income in 2016 declined 61% 
YoY from Bt.437.0 million to Bt.171.4 million. Within Total  
Income, Fee and Service income declined by 42% YoY 
from Bt.191.1 million in 2015 to Bt.110.7 million in 2016.  
The decline of fee and service income was the result of 
delays in closing a number of transactions which were 
expected to close in 2016. A second reason for the decline 
in Total Income was the inclusion in 2015 of one-off income 
related to the disposal of the company’s membership of 
the Stock Exchange of Thailand.

Net Income declines 51% YoY

 Though the decline in Total Expenses in 2016       
outpaced the decline in Total Income, with Total Expenses 
falling 63% YoY to Bt.138.1 million, this could not prevent 
the FSL’s Net Income dropping in 2016 to Bt.26.1 million 
from Bt.51.5 million in 2015. Again, the reasons for the 
decline were transaction delays and the absence of a 
one-off gain.

FSL as advisor for the “Thailand IPO of the Year”

 FSL acted as an advisor and underwriter to BCPG 
Plc. (BCPG) for its US$ 170 million IPO in 2016. The 
transaction was named as Thailand’s IPO Deal of the Year 
for 2016 by The Asset Triple A, underscoring the Investment 
Banking Team’s reputation for excellence within the       
industry.
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แนวโน้ม ปี 2560

แนวโน้มปี 2560 เป็นไปในเชิงบวก

 นับจำกปลำยปี 2559 บล.ฟินันซ่ำ ยังคงมีสัญญำว่ำจ้ำง
จ�ำนวนหนึ่งท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำง และธุรกรรมเหล่ำน้ันยังคง
ด�ำเนินต่อเนื่องไปอย่ำงน้อยจนถึงไตรมำส 3 ของปี 2560 
ธุรกรรมดังกล่ำว ได้แก่ กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัด
จ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ให้แก่ กองทุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออนำคตประเทศไทย (Thailand Future 
Fund) ธุรกรรมกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปของ 
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) และธุรกรรม
ทำงกำรเงินโครงกำรใหญ่อีก 1 โครงกำร ซึ่งแต่เดิมมีแผนงำน
ทีจ่ะแล้วแสรจ็ในปี 2559  นอกเหนอืจำกนัน้ ธรุกรรมทำงด้ำน
อืน่ๆ ทียั่งคงมีอยู ่ได้แก่ ธรุกรรมกำรน�ำหลกัทรพัย์กลบัเข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดใหม่ (Relisting) กำรควบรวมกิจกำร และกำร
เป็นทีป่รกึษำของโครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ (Greenfield 
Project) 

Outlook for 2017

Positive prospects for the year ahead after busy end 
to 2016 

 2016 ended with a number of on-going transactions 
that will keep the Investment Banking Team fully occupied 
at least until the third quarter of 2017. Deals rolling over 
from 2016 include the Thailand Future Fund, to which FSL 
has been appointed Financial Advisor and Lead Under-
writer, the upcoming IPO from Global Green Chemicals 
Plc. and a large project financing deal, all of which were 
originally planned to close in 2016 but which have been 
delayed to close in the 2nd and 3rd quarter of 2017.  
Otherwise, the pipeline of mandated transactions continues 
to be robust, including relisting deals, mergers and         
acquisitions and advisory works on greenfield projects. 
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บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด / Finansa Fund Management Ltd.

ธุรกิจการลงทุนประเภทกิจการเงินร่วมลงทุน :  ทบทวนเหตุการณ์ ปี 2559

Private Equity: 2016 Review

 2559 / 2016 2558 / 2015

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

    งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

                    สินทรัพย์                        Assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets 50.5 292.7 
เงินลงทุน  Investments 342.6  180.9 
สินทรัพย์อื่น  Other assets 1.0 4.6

 รวมสินทรัพย์  Total assets 394.1 478.2 
     
       หนี้สินและส่วนของเจ้าของ        Liabilities and Equity

รวมหนี้สิน  Total liabilities 1.4 38.9 
ส่วนของเจ้ำของ Equity  392.7 439.3 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ     Total liabilities and equity 394.1 478.2 
     
                     งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss   

รำยได้ค่ำบริกำร Service income 0.6 1.7 
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น Other operating income 0.3 5.5 
 รวมรำยได้  Total income 0.9 7.2
ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน Operating expenses (27.8) (56.4) 
ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน Operating loss (26.9)    (49.2)
ก�ำไรจำกกำรลงทุนและอัตรำแลกเปลี่ยน Gains from investments & Forex 8.2 58.8
ดอกเบี้ยจ่ำย  Interest expense (0.0) (0.0)
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ Gain (loss) before tax (18.6) 9.6
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) Income tax - Income (expense) - -
 ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  Net profit (loss) (18.6) 9.6 
        
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets (4.3%) 1.9%
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย Return on Average Equity (4.5%) 2.0%
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บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด รายงานผล
ขาดทุน ในปี 2559 และพร้อมวางรากฐานให้กับธุรกิจ
ด้านการลงทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน

 บริษทั ฟินนัซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั (ฟินนัซ่ำ ฟันด์ 
แมเนจเม้นท์) มีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 18.6 
ล้ำนบำทในปี 2559 เมื่อเทียบกับผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 9.6 
ล้ำนบำทในปี 2558 ท้ังน้ี ผลขำดทนุนีไ้ม่ได้เกนิควำมคำดหมำย 
เนื่องจำก ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ เริ่มต้นปีโดยปรำศจำก
ธุรกรรมและสนิทรพัย์อยูภ่ำยใต้กำรบรหิำร จึงท�ำให้ไม่มรีำยได้
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร อีกทั้งบริษัทเองได้มุ่งเน้นในกำร 
สร้ำงรำกฐำนในธุรกิจประเภทกิจกำรเงินร่วมลงทุนกับกลุ่ม
บริษัท เอสบีไอโฮลด้ิงส์ (เอสบีไอ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินของญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ดี กระบวนกำรในกำรคัดสรร
ธุรกิจที่เหมำะสมเพื่อกำรลงทุนโดยมีข้อก�ำหนดทั้งในด้ำน
ควำมเสีย่งและผลตอบแทนใช้เวลำนำนเกนิกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้ 
และแม้ว่ำได้พบธุรกิจเป้ำหมำยท่ีน่ำสนใจแล้วรำยหนึ่ง แต่     
ก็เป็นที่ปรำกฏแล้วว่ำแนวโน้มในกำรสร้ำงผลงำนให้เป็นที่
ประจกัษ์ รวมไปถงึกำรทีจ่ะเปิดตวักองทนุกจิกำรเงนิร่วมลงทนุใหม่ 
คงต้องใช้เวลำยำวนำนกว่ำที่เคยคำดกำรณ์ไว้ จึงท�ำให้ใน
ไตรมำสที่ 3 ของปี 2559 เอสบีไอได้แจ้งควำมจ�ำนงที่จะถอน
ตัวจำกกำรร่วมทุนเพ่ือย้ำยเงินลงทุนไปยังกองทุน Fintech    
ซึ่งเป็นกองทุนที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศญี่ปุ่น

ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ลงทุนในเงินกู้ที่สามารถ   
แปลงสภาพได้ในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ากัด

 ในช่วงท้ำยของปี 2559 โอกำสทำงธรุกจิของฟินนัซ่ำ ฟันด์ 
แมเนจเม้นท์ ด้ำนกจิกำรเงนิร่วมลงทนุมกีำรพฒันำคบืหน้ำขึน้ 
จึงท�ำให้ทำงผู้บริหำรตัดสินใจสำนต่อธุรกรรมด้ำนน้ีต่อไป     
ในกำรนี้ ได้มีกำรลงนำมในสัญญำเมื่อเดือนธันวำคม 2559 
โดยบริษัทมีมติร่วมลงทุนในลักษณะเงินให้กู้ที่สำมำรถแปลง
สภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ เป็นจ�ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 237 ล้ำนบำท
ให้แก่บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด (บริษัท นีโอ) ซ่ึงเป็น   
บริษัทผู ้ผลิตและผู ้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ประสบควำมส�ำเร็จในประเทศไทย 
เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจ

 อนึ่ง บริษัท นีโอ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ปัจจุบันมียอด
จ�ำหน่ำยสินค้ำเป็นเงินประมำณ 5,000 ล้ำนบำทต่อปี โดยมี
แบรนด์ผลิตภัณฑ์อันเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ BeNice, D-Nee 
และ Fineline ซึง่เป็นสนิค้ำกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ส่วนตวัและ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ควำมส�ำเร็จประกำรหนึ่งของ
บรษิทัทีส่ำมำรถแข่งขนักบับริษทัต่ำงชำติได้ในผลติภณัฑ์กลุ่มนี้ 
คือควำมสำมำรถในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับ
รสนิยมของคนในประเทศ ในขณะที่แนวโน้มของผู้บริโภค
ภำยในประเทศไทยเป็นไปในเชิงบวก อีกทั้งสนับสนุนกำร

FFM reports Net Loss for 2016, as foundations built 
for PE business

 Finansa Fund Management Ltd. (FFM) reported a Net 
Loss of Bt.18.6 million for 2016 against a Net Profit of 
Bt.9.6 million for 2015.  The loss was not unexpected as 
FFM started the year with no external assets under      
management, and therefore no management fee income, 
and the business focus was on establishing the foundations 
for a Private Equity joint venture with the Japanese financial 
services group, SBI Holdings (SBI). However, the process 
for identifying suitable investments with the required risk 
and return profiles took longer than expected and while 
one attractive transaction had been identified, it was clear 
that the prospects of building a track record and launching 
a Private Equity fund together was going to take               
significantly longer than anticipated. In Q3 2016, SBI  
signaled their intention to exit the JV and reallocate        
resources to a Fintech Fund, newly-established in Japan

FFM invests in Exchangeable Loan to finance NEO 
Corporate Co., Ltd.

 Towards the end of the year, the PE opportunity in 
the pipeline was at an advanced stage and management 
at FFM decided to continue with the transaction. Terms 
were finalized in December 2016 and FFM agreed to invest 
a total of Bt.237mn in an Exchangeable Loan that will 
provide growth capital for NEO Corporate Co., Ltd. (NEO), 
an established and successful manufacturer and distributor 
in Thailand of household and personal care products.

 Founded in 1989, NEO has sales today of c.Bt.5,000 
million p.a. and a portfolio of well-known brands including 
BeNice, D-nee and Fineline in the personal care and 
household product segments. The company’s success in 
competing with multi-nationals in these segments is its 
ability to design products that meet local tastes. While 
underlying consumer trends in Thailand are positive and 
support continued sales growth, NEO management is keen 
to take advantage of growing demand for branded house-
hold and personal care products in neighbouring markets, 
particularly Myanmar and Vietnam. 

 NEO has acquired a 186 rais site in Lamlukka for a 
new manufacturing facility with completion expected in 
late 2018. 
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เติบโตของยอดขำยอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรบริษัท นีโอ ยังใช้
โอกำสจำกกำรทีค่วำมต้องกำรในแบรนด์สนิค้ำกลุม่ผลติภณัฑ์
ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวท่ีก�ำลังเติบโตขึ้น 
ด้วยกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัตลำดประเทศเพือ่นบ้ำนอกีด้วย
โดยเฉพำะประเทศพม่ำและประเทศเวียดนำม

 บรษิทั นโีอ ได้ซือ้ทีด่นิจ�ำนวน 186 ไร่ในเขตพืน้ทีอ่�ำเภอ
ล�ำลูกกำเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ที่คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในช่วงปลำยปี 2561  

 กำรลงทุนนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเมื่อเดือนธันวำคม 
2559  โดยเงนิลงทนุจ�ำนวนนีจ้ะถกูน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงโรงงำน 
อตุสหกรรมกำรผลติแห่งใหม่ นอกจำกนี ้บรษิทั นโีอ ยงัมแีผน 
ที่จะน�ำบริษัทเข ้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยในอกี 2-3 ปีข้ำงหน้ำ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลง
ในกำรร่วมลงทุนครั้งนี้

ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ร่วมกับ Sojitz เพ่ือลงทุน    
ใน บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จ�ากัด

 ในไตรมำสสี่ของปี 2559 กำรลงทุนในกิจกำรร่วมทุน   
รำยทีส่องได้บรรลผุลตำมเป้ำหมำย แม้ว่ำจะเป็นขนำดธรุกรรมที่
เลก็กว่ำเม่ือคร้ังลงทนุในบรษิทั นีโอ อยูม่ำกกต็ำม ธรุกจินีไ้ด้รบั
คัดเลือกเข้ำมำพิจำรณำเมื่อสองปีที่แล้ว ซึ่งตัวแปรส�ำคัญที่
ท�ำให้ธุรกรรมนี้มีควำมคืบหน้ำต่อไปได้คือควำมร่วมมือจำก
นกัลงทนุรำยใหญ่จำกประเทศญีปุ่น่ รวมถงึกำรสนบัสนนุทำง
ด้ำนเทคนิคจำกผูเ้ชีย่วชำญในอตุสำหกรรมนีข้องญีปุ่น่ โดยในช่วง
เดือนธันวำคมปี 2559 ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ได้ลงนำม
ในข้อตกลงที่จะเข้ำถือหุ ้นร้อยละ6 ในบริษัท เอฟบี ฟู ้ด 
เซอร์วิส (2017) จ�ำกัด (เอฟบี) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำน
อำหำรชัน้น�ำ ส�ำนักงำนตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ  ต่อมำ ได้มกีำรลงนำม
ในสัญญำกำรซื้อขำยหุ้น ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 
2560

 อนึ่ง บริษัท เอฟบี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท สันติภำพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จ�ำกัด (บริษัท 
สันติภำพ) โดยที่บริษัท สันติภำพ เป็นบริษัทธุรกิจภำยใน
ครอบครัวทีก่่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2501 และเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐำนะ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยผักกำดดองภำยใต้ย่ีห้อนกพิรำบ ใน
ปัจจุบันตรำนกพริำบเป็นผูน้�ำตลำดของสนิค้ำประเภทนี ้รวมถงึ
เป็นผู้ผลติและจดัจ�ำหน่ำยผกักระป๋องและปลำกระป๋องอกีด้วย

 บริษัท Sojitz Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น (Sojitz) จะ
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43 โดยมบีรษิทั Nitto Best Corporation 
(NittoBest) ให้กำรสนบัสนนุทำงด้ำนเทคนคิ บรษิทั Sojitz เป็น
หนึ่งในบริษัทช้ันน�ำทำงกำรค้ำของญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติยำวนำน
ในกำรท�ำธุรกิจในประเทศไทยและในภูมิภำค และได้ต้ัง       
เป้ำหมำยของบริษทัทีจ่ะสร้ำง “ Food Value Chain” ให้เกดิขึน้

The transaction was completed in December 2016. The 
money invested will contribute to financing construction 
of the new manufacturing facility.

 As part of the investment agreement, NEO will seek 
a listing on the Stock Exchange of Thailand over the next 
two to three years.

FFM joins with Sojitz to invest in FB Foodservice 
(2017) Co., Ltd.

 4Q 2016 also saw a second PE opportunity reach 
fruition, a much smaller transaction than NEO, but one 
that had been a candidate for potential investment for the 
past two years. In this case, the catalyst to moving forward 
was the involvement of a large Japanese strategic investor 
and technical support from a Japanese industry specialist.  
In December 2016, FFM signed a Term Sheet laying out 
the basis for acquiring a 6% stake in FB Foodservice  
(2017) Co., Ltd.(FB), a leading Bangkok-based food service 
company. A Share Purchase Agreement was signed in 
February 2017.

 FB was originally set up in 2000 and is a subsidiary 
of The Peace Canning (1958) Co., Ltd.(Peace Canning) 
Peace Canning is a family business established in 1958 
and is best known as the manufacturer and distributor of 
pickled mustard greens under the Pigeon brand. Pigeon 
is the market leader in this segment. Peace Canning also 
manufactures and distributes canned vegetables and 
canned fish. 

 Sojitz Corporation of Japan (Sojitz) will take a 43% 
stake and Nitto Best Corporation (NittoBest) will provide 
technical support. Sojitz is one of Japan’s leading trading 
houses with a long history of business in Thailand and the 
region. Sojitz has a stated goal to build a “Food Value 
Chain” in the Greater Mekong Sub-region. Founded in 
1937, NittoBest is a leading Japanese food processing 
and distribution company. Headquartered in Yamagata 
Prefecture, NittoBest has a production and marketing 
network throughout Japan. The funds invested will provide 
growth capital to enable FB Foodservice (2017) to build  
a Central Kitchen in Bangkok to provide added value food 
services, while also expanding its business outside of 
Bangkok. This transaction is expected to be completed 
in Q2 2017.
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ในเขตอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง ในส่วนของบริษัท NittoBest  
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2480 ถือเป็นบริษัทชั้นน�ำในด้ำนกำรแปรรูป
อำหำรและเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยอำหำรของประเทศญี่ปุ่น 
มีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดยำมำงะตะ (Yamagata Pre-
fecture) โดยบริษัท มีเครือข่ำยด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด
กระจำยอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น  ในกำรนี้ เงินที่ร่วมลงทุนจะช่วย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) 
จ�ำกัด ให้เป็นเสมือนครัวกลำงของกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน
ก็จะขยำยธุรกิจไปตำมเขตนอกพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำร
เพิ่มมูลค่ำของกำรบริกำรด้ำนอำหำร ท้ังน้ี โครงกำรน้ีคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2 ของปี 2560

แนวโน้มปี 2560

มุง่เน้นสนบัสนุนการลงทนุรปูแบบกจิการเงนิร่วมลงทนุ

 ในปี 2560 ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จะมุ่งเน้นกำร
สนับสนุนกำรลงทุนในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด และ 
บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จ�ำกัด (เอฟบี) ต่อไป ซึ่งกำร
ลงทนุทัง้สองนีเ้ป็นกำรลงทนุทีต้่องใช้ระยะเวลำ 3 ถงึ 5 ปี  ใน
กรณขีอง บรษิทั เอฟบ ีนัน้ เป็นกำรลงทนุทีม่ข้ีอผกูพนัในเรือ่ง
ของเง่ือนไขหลำยประกำรท่ีอำจจะสรุปให้ลุล่วงได้ในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2560 นอกจำกนีท้มีงำนของฝ่ำยกจิกำรรปูแบบ
เงินร่วมลงทุนจะยังคงเดินหน้ำเพื่อแสวงหำโอกำสส�ำหรับ   
กำรลงทุนประเภทน้ีต่อไป รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรหำ
พันธมิตรในกำรควบรวมกิจกำรให้แก่ เอฟบี อีกด้วย

Outlook for 2017

Focus on supporting PE investments

 FFM’s focus in 2017 will be on supporting its investments 
in NEO Corporate Co., Ltd. and FB Foodservice (2017) 
Co., Ltd.(FB). Both investments are being made on a 3 to 
5 year investment horizon. In the case of FB the investment 
is contingent of a series of conditions precedent that will 
likely be concluded in 1H2017. The Private Equity team 
will also be exploring further opportunities in the PE space, 
including possible acquisition targets for FB.
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2559

Securities Brokerage: 2016 Review

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) / Finansia Syrus Securities Plc.  2559 / 2016 2558 / 2015

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

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

                      สินทรัพย์                        Assets

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด Cash and cash equivalents 705.9 383.8 
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี Receivables from Clearing House 263.0  503.1 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำสทุธ ิ Securities and derivatives business receivables - net 4,452.8 2,034.0
เงินลงทุนสุทธิ Investments - net 518.6 446.1
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ Investment in a subsidiary, an associate and 360.3 394.7
   a jointly - controlled entity
สินทรัพย์อื่น Other assets 240.2 247.8
 รวมสินทรัพย์  Total assets 6,540.8 4,009.5 
     
          หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     Liabilities and Shareholders’ Equity

เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชี Payables to Clearing House 1,476.9 184.8 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ Securities and derivatives business payables 2,114.1 1,190.4 
หนี้สินอื่น Other liabilities 448.1 288.4 
รวมหนี้สิน Total liabilities 4,039.1 1,663.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท Equity of the owners 2,501.3 2,345.6
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม Non-controlling interests 0.4 0.3
 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ  Total liabilities and equity 6,540.8 4,009.5 
  
                     งบก�าไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss

ค่ำนำยหน้ำ Brokerage fees 1,443.4 1,414.6 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร Fees and services income 120.9 62.7 
ก�ำไรจำกเงินลงทุน Gain on investment 131.1 95.6 
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรำยได้อื่น Interest, dividend and other income 160.2 106.1
 รวมรำยได้  Total income 1,855.6 1,679.0 
 รวมค่ำใช้จ่ำย  Total expenses (1,548.0)    (1,494.7)
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ Profit before income tax 307.6 184.3
ภำษีเงินได้ Income tax (76.3) (46.6)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม Non-contolling interests (0.0) 0.1
 ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท  Net profit of the company 231.3 137.8
        
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Average Assets 4.4% 3.4%
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของเฉลี่ย Return on Average Equity 9.5% 6.1%
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รายรับและก�าไรเพิ่มขึ้นในปี 2559

 ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด 
(มหำชน) (ฟินันเซีย) มีรำยได้รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1,855.6      
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ รำยรับ
ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์จ�ำนวนเงิน 1,443.4 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ก�ำไรจำก
กำรซือ้ขำยหลักทรพัย์จ�ำนวนเงนิ 131.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
37.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ และรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรจ�ำนวนเงิน 120.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.8 จำก
ปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเพิม่ขึน้จำกธุรกจิวำณชิธนกิจเป็นหลัก 
ในด้ำนค่ำใช้จ่ำย บริษัทรำยงำนค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในอัตรำ        
ที่ต�่ำกว่ำรำยรับ กล่ำวคือเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัท  
ดขีึน้ อย่ำงไรกด็ ีโอกำสในกำรท�ำก�ำไรให้สงูขึน้กลบัถกูลดทอน
โดยผลขำดทุนที่สูงกว่ำคำดของบริษัทร่วม SBI Thai Online 
Securities Co., Ltd. (SBITO) ซึง่ฟินนัเซยีถอืหุน้อยูร้่อยละ 45 
ทัง้นี ้ฟินนัเซยีรำยงำนก�ำไรสทุธใินงบกำรเงนิรวมปี 2559 เป็น
จ�ำนวนเงิน 231.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 67.8

ส่วนแบ่งตลาดลดลงขณะที่ปริมาณการซ้ือขายโดยรวม   
เพิม่ขึน้ และอันดับทางการตลาดคงเดิม

 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์เพิม่ข้ึนร้อยละ 2 ในขณะทีป่รมิำณกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเฉลีย่ต่อวนัอยู่ที่ 
52,300 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 อัตรำกำรเพิ่มที่น้อยกว่ำ
ดังกล่ำวสะท้อนถึงทั้งกำรปรับลดลงของส่วนแบ่งกำรตลำด 
และกำรลดลงของอตัรำเฉลีย่ค่ำนำยหน้ำอกีด้วย ถงึแม้ว่ำส่วนแบ่ง
กำรตลำดของฟินันเซียจะลดลงเหลือร้อยละ 5.61 ในปี 2559 
จำกร้อยละ 5.72 ในปี 2558 ก็ตำม ฟินันเซียยังสำมำรถคง 
อยู่ในอันดับที่ 3 จำกตลำดรวม ทั้งนี้ กำรลดลงของส่วนแบ่ง
กำรตลำด เป็นผลจำกปรมิำณกำรซือ้ขำยของนกัลงทุนต่ำงประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงในปีที่ผ่ำนมำปริมำณกำรซ้ือขำยของนักลงทุน  
ต่ำงประเทศคดิเป็นร้อยละ 26 ของปรมิำณกำรซือ้ขำยรวมของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลำดหลักทรพัย์ เอม็เอไอ 
(เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 22 ในปี 2558) เนื่องจำกฟินันเซียเป็น 
นำยหน้ำค้ำหลักทรัพย์ส�ำหรับนักลงทุนรำยย่อยในประเทศ
เป็นหลัก ท�ำให้ส่วนแบ่งกำรตลำดของฟินันเซียมีแนวโน้ม       
ทีอ่่อนตวัลงเมือ่ปรมิำณกำรซือ้ขำยของนกัลงทนุต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น และเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมำณกำรซ้ือขำยของนักลงทุน     
ต่ำงประเทศลดลง โดยค�ำนวณจำกกำรซื้อขำยรวมของตลำด 
แผนภูมิต่อจำกน้ีแสดงให้เห็นแนวโน้มส่วนแบ่งกำรตลำด
ตลอดปี 2559

Revenue and earnings rise in 2016

 Finansia Syrus Securities Pcl. (FSS) reported a 10.5% 
increase in Total Revenues in 2016 to Bt.1,855.6 million, 
with Brokerage Fees rising 2.0% YoY to Bt.1,443.4 million 
and Gains on Trading Securities rising 37.1% YoY to 
Bt.131.1 million. Fees and Services Income rose 92.8% 
YoY to Bt.120.9 million driven primarily by Investment 
Banking. With Total Expenses rising more slowly than 
revenues, at 3.6% YoY, there was an improvement in the 
Company’s underlying profitability. The extent of the     
improvement in profitability was constrained, however, by 
higher than anticipated losses incurred by the associated 
company, SBI Thai Online Securities Co.,Ltd. (SBITO), in 
which FSS has a 45% stake. On a consolidated basis, 
FSS reported a 67.8% rise in Net Income for 2016 to 
Bt.231.3 million.

Market share slips as overall market volume rise.
Market share ranking unchanged

 The 2.0% increase YoY in Brokerage Fees compared 
to a 30.0% increase in average daily turnover for equities 
on the Stock Exchange of Thailand to Bt.52.3 billion. The 
lag in Brokerage Fees reflected the combination of some 
slippage in market share and some slippage in the average 
commission rate. Though FSS saw a decline in market 
share to 5.61% in 2016 from 5.72% in 2015, FSS’ overall 
market share ranking remained at No. 3 The accompanying 
chart shows the trend in market share through 2016. The 
decline in market share was against a background of a 
greater share of equity traded by foreign investors. For 
2016, foreign investors accounted for 26% of overall   
equity volume on the SET (and MAI) up from 22% in 2015. 
As FSS is primarily a local, retail broker, the firm’s market 
share tends to ease when foreign investors represent a 
higher share of overall market activity and vice versa when 
the share of foreign activity declines.
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ปริมาณการซือ้ขายของนกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศเพิม่ขึน้

 ในปี 2559 ฟินันเซีย รำยงำนปริมำณกำรซ้ือขำยของ  
นักลงทุนสถำบนัต่ำงประเทศเป็นเงนิ 253,000 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 22 ในอดตีปรมิำณกำรซือ้ขำยดงักล่ำวคดิเป็นส่วนแบ่ง
เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์     
รวมของบริษัท อย่ำงไรกดี็ จ�ำนวนดงักล่ำวก�ำลังจะกลำยเป็นส่วน
ส�ำคัญและใกล้เคยีงยิง่ข้ึนกบัจ�ำนวนรวมของปรมิำณกำรซือ้ขำย
ของนักลงทุนต่ำงประเทศในตลำดหลักทรัพย์ หำกคิดเป็น
อตัรำร้อยละ ปริมำณกำรซือ้ขำยของนกัลงทนุสถำบนัต่ำงประเทศ
เม่ือเทยีบกับปรมิำณกำรซือ้ขำยรวมของบรษัิท จะเพิม่ขึน้จำก
ร้อยละ 18.7 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 19.7 ในปี 2559

อตัราค่านายหน้าเฉลีย่ลดลงอย่างต่อเนือ่ง

 ในปี 2559 อัตรำค่ำนำยหน้ำเฉลี่ยของฟินันเซีย อยู่ที่
ร้อยละ 0.105 เทียบกับร้อยละ 0.113 ในปี 2558 และร้อยละ 
0.123 ในปี 2557 ตัวเลขที่ลดลงดังกล่ำวสะท้อนถึงทั้งกำร
แข่งขนัท่ีสงูขึน้ในตลำดนำยหน้ำค้ำหลกัทรพัย์ส�ำหรบันกัลงทนุ
รำยย่อย และกำรโยกย้ำยของนกัลงทนุรำยย่อยไปสูก่ำรซือ้ขำย
ออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำกำรโยกย้ำยไปสู่   
กำรซื้อขำยออนไลน์จะท�ำให้อัตรำค่ำนำยหน้ำเฉลี่ยลดลง แต่
ก็เป็นโอกำสให้สำมำรถลดต้นทุนลงด้วยเช่นกัน

Increased contribution from foreign institutional trades

 FSS increased its foreign institutional trading volumes 
in 2016 by 22% to Bt.253 billion. Historically, this has been 
a relatively small share of FSS’ overall equity business, 
however it is becoming a significant component and     
increasingly in line with the overall share of foreign investor 
activity in the equity market. The percentage that foreign 
institutional trades represented of FSS’ total trades rose 
from 18.7% in 2015 to 19.7% in 2016.

Average commission rate slips further

 For 2016, FSS’ average commission rate was 0.105% 
against 0.113% in 2015 and 0.123% in 2014. The drop 
reflected both increased competition amongst retail brokers 
and an ongoing shift towards (lower commission) online 
transactions by retail clients. While the shift to “online” 
lowers average commission, it also provides opportunities 
to lower costs.

Equity - FSS Turnover & Market Share
Jan - Dec 16
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จ�านวนเจ้าหน้าทีก่ารตลาดลดลง

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ฟินนัเซยี มเีจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด
จ�ำนวน 564 คน ลดลงจำก 603 คน เมื่อสิ้นปี 2558 ในขณะ
ทีจ่�ำนวนสำขำของบรษิทัลดลง 1แห่ง เหลอื 36 สำขำ โดยเป็น
สำขำในกรุงเทพ 16 แห่งและในต่ำงจังหวัด 19 แห่ง กำรที่
บริษัทมรีำยรบัคำ่นำยหน้ำเพิ่มขึ้น ในขณะที่จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำดลดลงร้อยละ 9 นัน้ แสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำเรจ็ในกำร  
จัดจ้ำง รักษำ และจูงใจเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดของบรษิทั นอกจำกนี้ 
กำรปรบัลดจ�ำนวนพนกังำนลงยังสะท้อนถงึกำรมส่ีวนแบ่งทำง
ธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ส่วนแบ่งรายรบัจากธรุกจิวาณชิธนกจิเพิม่ขึน้ในปี 2559

 ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น รำยรบัค่ำธรรมเนยีมรวมได้รบั
ผลประโยชน์จำกธรุกรรมวำณชิธนกจิทีเ่พิม่ขึน้ อนึง่ในปี 2559 
ฟินันเซีย ได้รับสัญญำว่ำจ้ำงและด�ำเนินกำรแล้วเสร็จส�ำหรับ
ธุรกรรมกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
จ�ำนวนหนึง่ อันประกอบด้วยกำรเป็นผูจ้ดักำรจดัจ�ำหน่ำยและ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชน
ท่ัวไปเป็นคร้ังแรกจ�ำนวน 1,040 ล้ำนบำทให้แก่ บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ 
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) และจ�ำนวน 509 ล้ำนบำทให้แก่ 
บริษัท เอกชัยกำรแพทย์ จ�ำกัด (มหำชน) นอกจำกนี้ ฟินันเซีย 
ยังเป็นผู ้จัดกำรจัดจ�ำหน่ำยในกำรเสนอขำยหุ ้นใหม่แก่
ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 1,175 ล้ำนบำท ให้แก่ 
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) และจ�ำนวน 970 
ล้ำนบำท ให้แก่ บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊ำท์เลท จ�ำกดั (มหำชน)

ช่วงเริ่มต้นของ SBITO ยืดเยื้อ ก่อให้เกิดผลขาดทุน ในปี 
2559 

 ในไตรมำส 3 ของปี 2557 ฟินันเซีย ได้ตกลงเข้ำถือหุ้น
ในกิจกำรร่วมค้ำแห่งใหม่ คือ บริษัทร่วมทุน SBI Thai Online 
Securities Co., Ltd. (SBITO) โดยเป็นกำรร่วมลงทุนกบัผูถื้อหุน้
จำกประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท SBI Holdings (SBIH) ในกำรนี้ 
ฟินันเซีย ตกลงเข้ำถือหุ้นร้อยละ 45 ในขณะที่ SBIH ตกลง
เข้ำถอืหุน้ร้อยละ 55  อนึง่ SBIH เป็นบรษิทัผูใ้ห้บรกิำรทำงกำร
เงินชั้นน�ำ ซึ่งได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นผู้น�ำใน
ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น 
และในขณะนี้ก�ำลังด�ำเนินกำรยกระดับธุรกิจออนไลน์โดยกำร
สร้ำงรูปแบบทำงกำรเงนิทีเ่รยีกว่ำ “eco-system” อนัประกอบไป
ด้วยบริกำรเสริมทำงกำรเงินอื่นๆ SBITO เปิดให้บริกำรอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำรในเดือนตุลำคม 2558 และอยู่ระหว่ำงกำร
ปรบัปรงุระบบและกำรให้บริกำร หลงัจำกกำรทดสอบตลำดใน
เบือ้งต้นก่อนเร่ิมแผนกำรตลำดอย่ำงเตม็ท่ีต่อไป ดงัทีไ่ด้กล่ำว
มำแล้วว่ำ SBITO รำยงำนผลขำดทุนในปี 2559 หลังจำก
ประสบปัญหำจ�ำนวนหนึง่ในช่วงกำรเปิดให้บรกิำรอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร ซึง่จ�ำเป็นต้องได้รบักำรแก้ไขก่อนกำรขยำยฐำนลกูค้ำ 

Reduction in sales staff

 As at 31 December 2016, FSS employed 564 sales 
staff, down from 603 at end 2015. The total number of 
branches dropped by one to 36 with 16 branches in 
Bangkok and 19 branches upcountry. The fact that FSS 
was able to increase Brokerage Fee Income with a 9% 
drop in the number of sales staff indicates that FSS    
management has been successful in identifying, retaining 
and motivating sales staff. The reduction in staff numbers 
also reflects the increasing share of online business.

Increased contribution in 2016 from IB

 As indicated above, overall fee income benefited from 
increased investment banking activity. During 2016, FSS 
completed a number of IPO mandates including a role as 
Lead Underwriter and Financial Advisor to the Bt.1,040 
million offering by Interlink Telecom Pcl. and the Bt.509 
million offering by Ekachai Medical Care Pcl. FSS was also 
Lead Underwriter in the Bt.1,175 million offering by ALT 
Telecom Pcl. and the Bt.970 million offering by FN Factory 
Outlet Pcl..

Start-up phase of SBITO drags out, extending losses 
through 2016 

 In Q3 2014, FSS committed to taking a stake in a 
new joint venture company, SBI Thai Online Securities Co., 
Ltd.(SBITO), in a partnership with Japanese group SBI 
Holdings (SBIH). FSS holds 45% of the joint venture while 
SBIH holds 55%. SBIH is a pioneering financial services 
company in Japan that has established itself as the leading 
online securities brokerage business in Japan and is now 
leveraging this position to create a financial “eco-system” 
incorporating complementary financial services. SBITO had 
a “soft” launch of its service in October 2015 and is re-
fining its systems and service in the wake of the initial 
market response, before beginning a more aggressive 
marketing campaign. As indicated above, SBITO was 
loss-making in 2016 as a number of teething problems 
were encountered during the “soft” launch that needed to 
be addressed before seeking to expand the customer 
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ปัญหำดงักล่ำวเป็นควำมท้ำทำยทำงด้ำนเทคนคิ และบรษิทัมี
วิธีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทวำงแผนที่จะเปิดให้
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในคร่ึงปีหลังของปี 2560 ซึ่ง
หมำยควำมว่ำผลขำดทนุจะยงัคงมอีย่ำงต่อเนือ่งตลอดครึง่แรก
ของปี 2560

เปิดให้บริการธุรกิจใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 ในปี 2559 ฟินนัเซีย ได้รบัใบอนญุำตจำกส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยในกำรออกและน�ำเสนอใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ซึ่งท�ำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
เพิม่เตมิแก่ลกูค้ำ ใบส�ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ก�ำลงัได้รบัควำม
นยิมและมีกำรซ้ือขำยเพิม่มำกขึน้ ในกำรนี ้ฟินนัเซยี ได้ตัง้เป้ำ
ให้บริษัทอยู่ในต�ำแหน่งสูงสุด 3 อันดับแรกในธุรกิจซ้ือขำย
ผลิตภัณฑ์นี้

แนวโน้มในปี 2560

วางแผนเพิม่ความสามารถในการให้บรกิารออนไลน์ เสรมิ
ความสามารถในการเพิม่ผลผลติ และการบรหิารความเสีย่ง

 ในปี 2560 บริษัทมีเป้ำหมำยส�ำคัญอันประกอบไปด้วย 
(1) ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรโดยกำรเสริมประสิทธิภำพ     
ในด้ำนออนไลน์ (2) ลดควำมเสีย่งทำงด้ำนธุรกจิ และ (3) รกัษำ
และปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในภำพรวม กำรที่ 
ฟินันเซีย ยังคงต้องพึ่งพำธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ส�ำหรบันกัลงทนุรำยย่อยในประเทศอย่ำงมำก ย่อมเป็นต้นเหตุ
ของควำมผันผวนในด้ำนก�ำไร แม้ว่ำบริษัทจะเป็นผู ้เล่น       
รำยส�ำคญัในตลำดดงักล่ำวกต็ำม ในปี 2559 บรษิทัได้ด�ำเนนิกำร 
กระจำยควำมเสีย่งโดยกำรขยำยทัง้ในด้ำนประเภทผลติภณัฑ์
และด้ำนภูมิภำค และจะยังด�ำเนินต่อเนื่องไปในปี 2560

ซือ้โปรแกรมการซือ้ขายออนไลน์จาก บรษิทัหลกัทรพัย์ ควูิม 
จ�ากัด ประเทศเกาหลี

 ในเดือนมกรำคม 2560 ฟินันเซีย ได้ประกำศกำรซ้ือ
โปรแกรมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ออนไลน์ ซ่ึงพัฒนำโดย 
บริษัทหลกัทรพัย์ ควิมู จ�ำกดั อนัเป็นบรษิทันำยหน้ำซือ้ขำย       
หลักทรัพย์ชั้นน�ำของเกำหลีท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกเป็น  
อบัดบั 1 ในประเทศดงักล่ำวมำเป็นเวลำ 11 ปี โครงสร้ำงระบบ
ดังกล่ำวก�ำลังได้รับกำรปรับปรุงให้เข้ำกับสภำวะตลำดของ
ประเทศไทย และคำดว่ำจะให้บริกำรได้ในปลำยปี 2560 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะหลำยประกำรท่ีคำดว่ำจะช่วยเพิม่
ควำมพงึพอใจของลกูค้ำปัจจบุนัและดงึดดูลกูค้ำใหม่ทีต้่องกำร
ควำมเป็นเลิศในด้ำนของประสบกำรณ์กำรซื้อขำยออนไลน์ 

base. The key challenges are technical and while the 
solution is in hand, the business roll out is now expected 
in 2H 2017, implying that losses will continue through the 
first half of 2017.

Launch of Derivative Warrants

 In 2016, FSS was licensed by the Thai SEC to originate 
and offer Derivative Warrants, allowing FSS to provide 
customers with additional trading products. Derivative 
Warrants are becoming increasingly, actively traded and 
FSS intends to establish itself in the Top 3 brokerages in 
this space.

Outlook for 2017

Improving online services capability while enhancing 
productivity and risk management 

 The key objectives going into 2017 are (i) improve 
service quality through an enhanced online capability (ii) 
reduce overall business risk and (iii) sustain and improve 
overall profitability. FSS remains heavily dependent on the 
retail segment of the Thai equity brokerage business and 
while FSS is a strong competitor in this segment, this 
dependence is a source of earnings volatility. 2016 saw 
steps taken to diversify products both by type and geography 
and these steps will continue in 2017.

Licensing an online trading platform from Kiwoom 
Securities Co., Ltd. of Korea

 In January 2017, FSS announced that it was licensing 
a state of the art online trading platform developed by the 
leading Korean brokerage firm, Kiwoom Securities Co., 
Ltd. (Kiwoom). Kiwoom has been No.1 in market share in 
Korea for the past 11 years. The platform is being adapted 
to a Thai market environment and is expected to be rolled 
out at end 2017. The platform contains a number of   
features that are expected to both enhance the satisfaction 
of existing customers and attract new customers seeking 
the “best” in terms of an online trading experience.
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เพิ่มส่วนแบ่งรายรับจากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 ในปี 2560 ฟินันเซีย วำงแผนเพิ่มส่วนแบ่งรำยรับจำก
ธุรกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจกำรจับคู่ซื้อขำย และ
กำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับหุ ้นสำมัญ 
นอกจำกนี ้แนวโน้มของธุรกจิวำณชิธนกจิยงัคงดอียูจ่ำกจ�ำนวน
สัญญำว่ำจ้ำงที่มีอยู่

SBITO จะยังรายงานผลขาดทนุในปี 2560 ก่อนเปลีย่นเป็น
ก�าไรในปี 2561

 ดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น SBITO ได้เลื่อนกำรเปิดให้
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรไปเป็นในครึ่งปีหลังของปี 2560 ซึ่ง
หมำยควำมว่ำบรษิทัจะคงมผีลขำดทนุในระยะสัน้ อย่ำงไรก็ดี 
จำกแผนธุรกิจของบริษัท เป็นที่คำดได้ว่ำบริษัทจะสำมำรถ
รำยงำนก�ำไรได้ในปี 2561

วางแผนออกหุ้นกูม้ลูค่า 1 พนัล้านบาท

 ฟินันเซีย วำงแผนขออนุมัติออกหุ้นกู้จ�ำนวน 1,000   
ล้ำนบำทจำกที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพื่อ
อุดหนุนกำรขยำยแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

Increasing contributions from new products and services

 FSS’ 2017 revenue is expected to see increasing 
contributions from Derivatives Warrants, block trades and 
trading of single stock futures. Prospects are also promising 
in Investment Banking where the deal pipeline remains 
robust.

SBITO losses to continue in 2017, before becoming
profitable in 2018

 As indicated above, the roll out of SBITO’s online 
brokerage service has been delayed until later in 2017, 
implying continued losses near term. The company’s 
business plan anticipates a breakthrough into profitability 
in 2018.

Plan to issue up to Bt.1 bn in bonds

 FSS plans to seek AGM approval issue bonds of up 
to Bt.1 billion in 2017 to help finance future expansion of 
its operations.
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ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ : ทบทวนเหตุการณ์ ปี 2559 และ
แนวโน้ม ปี 2560

ธุรกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์

อัตราการเช่าร้อยละ 95 ของพื้นที่ให้เช่าจ�านวน 89,024 
ตารางเมตร

 ในปลำยปี 2558 ฟินันซ่ำครอบครองพื้นที่อำคำรคลัง
สินค้ำและโรงงำนจ�ำนวนท้ังสิ้นรวม 89,024 ตำรำงเมตร ใน
โครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซน ในเขตอ�ำเภอบำงพลี บริเวณ
ถนนบำงนำ-ตรำด กม.24 ซึ่งเป็นกำรลงทุนในรูปแบบกำรเช่ำ
พื้นที่ (leasehold) ถือกรรมสิทธิ์ระยะเวลำ 25 ปี ในปี 2559 มี
อตัรำกำรเช่ำพืน้ทีอ่ยูท่ีร้่อยละ 95 โดยได้รับอตัรำค่ำเช่ำเฉลีย่
ที่รำคำ 180 บำทต่อตำรำงเมตร

รายได้สมทบกลุ่มบริษัทร้อยละ 45 ในปี 2559

 ในปี 2559 ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์มีรำยได้รวม    
เป็นเงนิ 187.1 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 45 ของรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษัทฟินันซ่ำ โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของธุรกิจ
เป็นจ�ำนวนเงิน 93.7 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้ธุรกิจให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์มีก�ำไรข้ันต้นเป็นเงิน 93.4 ล้ำนบำท ในปี 
2559

ฐานลูกค้าที่หลากหลาย

 ในปัจจบุนัพืน้ทีเ่ช่ำเฉลีย่ของผูเ้ช่ำอยูท่ี ่1,650 ตำรำงเมตร  
ต่อรำย โดยมผู้ีเช่ำรำยใหญ่ๆ ได้แก่ บรษิทั รเูมก้ำ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยสำยพำนล�ำเลียงจำก
ประเทศอติำล ีและบรษิทั เพอร์เฟค คอมพำเนยีน กรุป๊ จ�ำกดั 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรสัตว์ของประเทศไทย

 ทั้งนี้ สำมำรถแบ่งประเภทของผู้เช่ำออกตำมประเภท
อุตสำหกรรมและภูมิประเทศได้ดังภำพที่แสดงต่อไปนี้

Real Estate: 2016 Review and 2017 Outlook

Property Leasing Business

89,024 sqm. of leasable space with 95% occupancy 

 In late 2015, Finansa acquired a total of 89,024   
sqm. of warehouse/factory space at the Bangkok Free 
Trade Zone in Bang Plee (Bang-na Trad km.24). The  
investment was on a leasehold basis with a term of 25 
years. For calendar year 2016, the occupancy rate was 
95% with an average rent achieved of Bt.180/sqm/month. 

Contributing 45% of Group revenue in 2016

 Total revenue from Property Leasing in 2016 was 
Bt.187.1 million or c. 45% of total revenue of the Finansa 
Group. The Costs and expenses of the Leasing business 
amounted to Bt.93.7 million and as a result, the gross 
profit generated from Leasing in 2016 was Bt.93.4 million

Diversified customer base

 The average rental space per tenant is currently
1,650 sqm. Major tenants include an Italian Roller Belt 
manufacturer - Rulmeca (Thailand) Co., Ltd. and a Thai 
pet food manufacturer - Perfect Companion Group Co., Ltd.

 The Tenants Profiles in terms of industry and           
geography are shown in the charts below:

ในปี 2560 มีอตัราต่ออายสุญัญาการเช่าร้อยละ 20

 สัญญำกำรเช่ำของลูกค้ำแต่ละรำยจะแตกต่ำงกันไป  
ตำมระยะเวลำกำรเช่ำ และลักษณะกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำจะ
ต่อเนื่องไปอีก 3 ปีข้ำงหน้ำดังนี้ ในปี 2560 มีสัญญำเช่ำพื้นที่
จ�ำนวน 8,000 ตรม. (คิดเป็นร้อยละ 20.8) ของพื้นที่ที่ได้รับ
กำรเช่ำแล้ว ในปี 2561 จ�ำนวน 51,940 ตรม. และพื้นที่ส่วน
ทีเ่หลอืในปี 2562  ทัง้นี ้ควำมต้องกำรในพืน้ทีบ่รเิวณโครงกำร
บำงกอกฟรีเทรดโซนยังคงมีสูง เนื่องจำกเป็นโครงกำรพ้ืนที่
ปลอดภำษีขนำดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพมหำนครมำกที่สุด

20% of leases renew in 2017

 The customer leases vary in term and renewals       
will be spread out of the next three years as follows: 8,000 
sqm. (or 20.8%) of occupied area in 2017, 51,940 sqm. 
(or 60.2%) in 2018 and the remainder in 2019. Demand 
for space in the area is strong given that the Bangkok 
Free Trade Zone is the largest Free Trade Zone which is 
closest to Bangkok.
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Report on the Board of Directors’ Responsibility towards
the Financial Statements 2016

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2559

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบก�ากบัดแูลการจดัท�า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ					
ผูล้งทนุได้ทนัเวลา	มคีวามโปร่งใส	ด้วยข้อมลูทางบญัชทีีถ่กูต้อง	
ครบถ้วน	เป็นจริง	และสมเหตุสมผล	งบการเงินดังกล่าวได้จัด
ท�าขึน้โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป
ในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน	และความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน	ส�าหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่วกบัเร่ืองน้ี	ปรากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 จากระบบควบคมุภายในภายใต้การก�ากับดแูลและสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และผลการตรวจสอบของ										
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ท�าให้คณะกรรมการบริษัทเช่ือได้ว่า	
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2559	ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และ
กระแสเงินสด	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

 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	2016	and	are	also	in	conformity	with	
generally	accepted	accounting	principles.

(ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

(Dr.	Virabongsa	Ramangkura)
Chairman

(Mr.	Vorasit	Pokachaiyapat)
Managing	Director
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559
Audit Committee’s Report for the year 2016

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	
(มหาชน)	ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�านวน	3	คน	คอื	นายวทิยา	เวชชาชวีะ	ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง	และนายณฐัวฒุ	ิเภาโบรมย์	
กรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	4	ครั้ง	
โดยนายวทิยา	เวชชาชวีะ	และนายอคัรรตัน์	ณ	ระนอง	ได้เข้าร่วม
ประชมุครบทกุคร้ัง	ส�าหรบันายณฐัวฒุ	ิเภาโบรมย์	ไม่ได้เข้าร่วม
ประชมุ	2	ครัง้	เนือ่งจากตดิภารกจิด่วน	ทัง้นี	้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาเร่ืองต่าง	ๆ 	ตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ดังตอ่ไปนี้

	 1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	งบการเงิน
	 	 ประจ�าปี	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
		 	 รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
	 	 ของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ	โดยในปี	2559	
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี
	 	 ของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	
	 	 จ�านวน	4	ครั้ง

	 2.	 พจิารณาสอบทานระบบควบคมุภายใน	และรบัทราบ
	 	 การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ
	 	 ตรวจสอบภายในประจ�าปีของผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 อิสระซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก	

	 3.	 พิจารณาสอบทานการปฏิบตังิานของบรษิทัให้เป็นไป
	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	
	 	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่
	 	 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	 พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัเกีย่วกบัรายการ
	 	 ท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	รายการ
	 	 ระหว่างกัน	ตลอดจนรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
	 	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 The	Audit	Committee	of	Finansa	Public	Company	
Limited	comprised	3	independent	non-executive	directors,	
namely,	Mr.	Vitthya	Vejjajiva	as	the	Chairman	of	Audit	
Committee,	Mr.	Akarat	Na	Ranong,	and	Mr.	Nuttawut	
Phowborom	as	Audit	Committee	members.		

	 In	the	year	2016,	the	Audit	Committee	held	4	meetings	
and	all	members	attended	 the	meetings,	except	 for									
Mr.	Nuttawut	Phowborom	who	was	absent	from	2	meetings.	
The	following,	major	actions	were	taken	in	accordance	
with	the	scope	of	duties	and	responsibilities	assigned	by	
the	Board	of	Directors.	The	Audit	Committee:

	 1.	 Reviewed	the	quarterly	financial	statements	as	
	 	 well	 as	 the	annual	financial	statements	and
	 	 consolidated	financial	statements	of	the	Company	
	 	 and	its	subsidiaries	including	the	accuracy	and	
	 	 completeness	of	information	disclosed	in	the	notes	
	 	 to	financial	statements.	In	2016,	the	audit	committee	
	 	 had	4	non-management	meetings	with	an	auditor.

	 2.	 Reviewed	the	internal	control	systems	and	the	
	 	 auditing	reports	performed	by	the	independent	
	 	 Internal	Auditor	in	accordance	with	the	approved	
	 	 annual	audit	plan.

	 3.	 Reviewed	the	Company’s	operations	in	order	to	
	 	 ensure	compliance	with	the	securities	law,	rules	
	 	 and	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	
	 	 or	any	law	concerning	the	Company’s	business.

	 4.	 Considered	the	Company’s	information	disclosure	
	 	 about	the	transactions	stipulated	by	law,	connected	
	 	 transactions,	related	party	transactions,	including	
	 	 the	transactions	which	may	cause	conflict	of
	 	 interest.
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	 5.	 พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็น
	 	 บุคคลที่มีความเป็นอิสระ	เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบ
	 	 บัญชีของบริษัท	และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
	 	 บัญชีประจ�าปี	2559	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุม
	 	 ผู้ถือหุ้น	เพื่อมีมติแต่งตั้ง	ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	
	 	 ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356	หรือ					
	 	 นายเพิม่ศกัดิ	์วงศ์พชัรปกรณ์		ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
	 	 เลขทะเบียน	3427	หรือนายนิติ	จึงนิจนิรันดร์	ผู้สอบ
	 	 บัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน	3809	หรอืนางสาวนสิากร	
	 	 ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5035	
	 	 จาก	บรษัิท	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจ�ากดั	
	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2559

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีน่าพอใจ	เพียงพอให้การปฏิบัติ
งานต่างๆ	เป็นไปตามกฎหมายหรอืข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง	และ
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นโดยมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	
และมีความเพียงพอในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชท่ีีรับรอง
ทัว่ไป	โดยงบการเงนิของบรษิทัผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ									
ได้พจิารณาแล้วว่าเป็นผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

On	behalf	of	the	Audit	Committee

(Mr.	Vitthya	Vejjajiva)
Chairman	of	the	Audit	Committee

	 5.	 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	2016.		The	
	 	 Audit	Committee	proposed	to	appoint	Dr.	Suphamit	
	 	 Techamontrikul	CPA	No.	3356	or	Mr.	Permsak	
	 	 Wongpatcharapakorn	CPA	No.	3427	or	Mr.	Niti	
	 	 Jungnitnirunda	CPA.	No.	3809	or	Ms.	Nisakorn	
	 	 Songmanee	CPA.	No.	5035	of	Deloitte	Touche	
	 	 Tohmatsu	Jaiyos		Audit	Co.,	Ltd.	as	the	auditors	
	 	 of	the	Company	and	its	subsidiaries	for	the	year	
	 	 2016.

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

		ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิทยา	เวชชาชีวะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



34  :  Annual  Report  2016

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Overview of Business Operations

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บรษิทั	ฟนินัซา่	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ยประกอบ
ธรุกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางการเงนิประเภทต่างๆ	แกก่ลุ่ม
ลูกค้าสถาบัน	ลูกค้านิติบุคคล	และลูกค้าบุคคลธรรมดา	ทั้งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีน	บริการดังกล่าวรวมถึง
บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ	การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง		
ธรุกิจการลงทนุ	และธรุกจิบรหิารและทีป่รกึษากองทนุ		เปน็ตน้		
นอกจากนี้	บริษัทยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	
และให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
ในด้านต่างๆ	เช่น	การจัดการองค์กร	การวางแผนธุรกิจและ
การตลาด	การพัฒนาระบบสารสนเทศ	การบริหารทรัพยากร
บุคคล	การบัญชี	และการธุรการ	รวมทั้ง	การวิจัยเพื่อแสวงหา
โอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค		
นอกจากน้ี	ยังสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	 ไซรัส	จ�ากัด	 (มหาชน)										
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ด�าเนินการโดย	บริษัท	
มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมที่บริษัท					
ได้เข้าไปลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี	2558	โดยสรุปธุรกิจของ	
กลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก	ดังนี้
 
 ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ
	 ใหบ้รกิารดา้นวาณชิธนกจิ	ทีป่รกึษาองคก์รและทีป่รกึษา
	 ทางการเงินด้านต่าง	ๆ 	มีความเช่ียวชาญในการเป็นท่ีปรึกษา
	 ในการระดมทุน	การปรับโครงสร้างทางการเงินและ
	 โครงสร้างธุรกิจ	การเจรจาหาพันธมิตร	การควบรวมกิจการ	
	 และ	Project	Finance	

 ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน
	 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการแก่กองทุน
	 ตา่งประเทศทีก่ลุม่ฟนินัซา่เปน็ผูร้ว่มลงทนุเพือ่การลงทนุ
	 โดยตรง	(Direct	Investment)	และการลงทุนแบบกิจการ
	 เงินร่วมลงทุน	(Private	Equity)	ในประเทศไทยและประเทศ
	 อื่นๆ	ในแถบอินโดจีน		

 ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
	 บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรง					
	 ในบริษัทและ/หรือกองทุน	ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อ
	 สนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า

 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
	 บริษัทเร่ิมมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานต้ังแต่ส้ินปี	
	 2557	

 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
	 ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	
	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

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

 Corporate Advisory and Investment Banking
	 Providing	corporate	and	financial	advisory	services	
	 including	fund	raising,	financial	and	business	restructuring,	
	 business	alliance	negotiations,	business	acquisitions,	
	 and	project	financing.

 Fund Management and Advisory
	 Providing	services	to	Finansa-sponsored	foreign	funds
	 engaged	 in	direct	 investment	and	private	equity
	 investment	in	Thailand	and	the	region.

 Direct Investment
	 The	Company	and	some	of	 its	subsidiaries	also	
	 engage	in	direct	investments	in	companies	or	funds.		
	 This	business	area	 is	aimed	at	supporting	and
	 extending	the	group’s	businesses.

 Warehouse and Factory Leasing
	 The	Company	provides	the	warehouse	and	factory	
	 leasing	business	since	the	end	of	2014.

 Securities Brokerage
	 Providing	the	service	through	its	associated	company,	
	 Finansia	Syrus	Securities	Plc.
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน)
Finansa Public Company Limited

(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)

49%

100% 100% 51% 29.29% 9.78%

บริษัทหลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

Finansa Syrus Securities Plc.

(ประเทศไทย/Thailand)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)

M.K. Real Estate Development Plc.

(ประเทศไทย/Thailand)

	 กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ดำาเนินการอยู่
ทั้งสิ้น	6	บริษัท	สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ดำาเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย	5	บริษัท	รวมทั้งบริษัทแม่ด้วย	และบริษัทที่	
ดำาเนินการอยู่ในต่างประเทศ	1	บริษัท	โดยบริษัทจะเป็น									
ผู้กำาหนดนโยบายการบริหารงานและการลงทุน	สนับสนุน	
ควบคุมดูแลและให้คำาปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่
บริษัทในกลุ่มเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจต่างๆ	เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	ปัจจุบันกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือแสดงดังภาพต่อไปนี้

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

 

บริษัทที่ด�าเนินการอยู่ในประเทศไทย

 1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด (FSL)	ได้รับใบ
อนญุาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยกระทรวงการคลงั
ตามทะเบยีนเลขที	่(2)	476/2536	ดำาเนนิธรุกจิหลกัทรพัยค์รบ
ทุกประเภท	ได้แก่		1)	นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์		2)	ค้าหลักทรัพย์	
3)	ที่ปรึกษาการลงทุน	4)	 จัดจำาหน่ายและรับประกันการ
จำาหน่ายหลักทรัพย์	และ	5)	ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	
นอกจากนี้	ยังเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ตัง้แตช่่วง
กลางปี	2552	FSL	ได้รวมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		
กับบริษัทหลักทรัพย์	 ฟินันเซีย	 ไซรัส	 จำากัด	 (มหาชน)												
และมุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก						
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	FSL	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว
จำานวน	700	ล้านบาท

 2) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำากัด (FC)	 เดิมชื่อ	
บริษัทเงินทุน	ฟินันซ่า	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับ

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	2016	was	Baht	700	million.

 2) Finansa Capital Limited (FC),	was	formerly	called	
Finansa	Credit	Limited	which	was	a	 licensed	financial		
institution	regulated	by	the	Bank	of	Thailand.	FC	returned	
its	license	to	operate	finance	business	to	the	Ministry	of	
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อนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	เม่ือวนัที	่25	ธนัวาคม	2552	FC	ไดค้นืใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว	ปัจจุบัน	FC	
มุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อที่คงเหลืออยู่	โดย	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2559		FC	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	511	
ล้านบาท

 3) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 
(FSS)	เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบรวมธุรกิจกัน
ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์	
สินเอเซีย	 จำากัด	และธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์									
และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ	
FSL	ซ่ึงแล้วเสร็จในเดือนกันยายน	2552	FSS	นับเป็นบริษัทร่วม
ในกลุ่มฟินันซ่า	โดยในเบ้ืองต้นบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	19.6	
ของทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วของ	FSS	

	 ต่อมา	บริษัทได้ซื้อหุ้นและหุ้นเพิ่มทุนของ	FSS	อีก	โดย
บรษิทัไดรั้บการผอ่นผันจากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นของ	FSS	
ใหไ้ม่ต้องทำาคำาเสนอซือ้หลกัทรพัย์ท้ังหมดของ	FSS	ในสัดสว่น
ที่เกินกว่าร้อยละ	25	แต่ไม่ถึงร้อยละ	50	ของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด	ในเดอืนมิถนุายน	2556	บรษิทัไดข้ายเงินลงทนุในหุน้
สามัญของ	FSS	ทั้งจำานวนให้แก่	FSL	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	
บริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม

	 ในปี	2557	และในเดือนพฤศจิกายน	2558	FSL	ยังได้รับ
หุ้นปันผลและหุ้น	FSS	เพ่ิมเติมจากการโอนขายสิทธิสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ตามลำาดับ	ทำาให้มีหุ้นทั้งหมดจำานวน	
170,269,978	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	29.29				
ในเดอืนธนัวาคม	2558	บรษิทัไดซ้ื้อหุ้น	FSS	ทัง้หมดจาก	FSL	
เพื่อการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า	ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	2559	FSS	มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	
930.24	ล้านบาท	

 4) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำากัด (มหาชน) (MK)       
เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี	2558	ใน
อตัรารอ้ยละ	7.15	ของทนุจดทะเบยีนเรยีกชำาระแลว้ของ	MK		
โดย	MK	ดำาเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	
ได้แก่	จัดสรรท่ีดินเปล่า	สร้างบ้านสำาเร็จรูปขายพร้อมที่ดิน	
และรับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม	ตลอดจนให้เช่า
อาคารและทีจ่อดรถ	และธรุกจิสนามกอลฟ์	เปน็ตน้	ในระหว่าง
ป	ี2559	บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้	MK	เพิม่เตมิ	ทำาใหบ้รษิทัมสีดัสว่น
การถือหุ้นใน	MK	ร้อยละ	9.78		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
MK	มีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน	992.01	ล้านบาท

Finance	on	25	December	2009.		At	present,	FC’s	business	
objective	is	to	manage	its	remaining	loan	portfolio.	As	of	
31	December	2016,	FC	had	paid	up	capital	of	Baht	511	
million.

 3) Finansia Syrus Securities Public Company 
Limited (FSS)	is	a	new	securities	company	formed	by	the	
merger	of	Syrus	Securities	Plc.,	ACL	Securities	Co.,	Ltd.	
and	FSL’s	securities	broking	business	which	was	completed	
in	September	2009.	FSS	is	an	associated	company	of	
Finansa	with	an	initial	investment	of	19.6%	of	FSS’s	total	
paid-up	capital.			

	 Further,	the	Company	invested	in	additional	shares	
and	newly	increased	capital	shares	of	FSS.		In	this	regard,	
the	Shareholders’	meeting	of	FSS	had	a	resolution	to	waive	
the	Company	from	making	a	tender	offer	for	all	securities	
of	FSS	(“Whitewash”).	In	June	2013,	the	Company	sold	
its	investment	in	FSS	to	FSL,	a	100%	own	subsidiary	to	
reorganize	the	Finansa	group	structure.

	 In	2014	and	in	November	2015,	FSL	received	stock	
dividends	and	additional	ordinary	FSS	shares	from	disposal	
of	FSL’s	membership	of	the	SET,	respectively.	As	a	result,	
FSL	holds	totally	170,269,978	shares	or	29.29%	of	FSS’s	
total	paid-up	capital.	In	December	2015,	the	Company	
purchased	all	FSS	shares	from	FSL	to	restructure	the	
Finansa	group’s	assets.	As	of	31	December	2016,	FSS	
had	paid	up	capital	of	Baht	930.24	million.

 4) M.K. Real Estate Development Public Company 
Limited (MK)	is	an	associated	company	which	the	Company	
invested	in	at	the	end	of	2015	with	total	shareholding	of	
7.15%	of	MK’s	total	paid-up	capital.	MK	operates	its	core	
business	as	a	real	estate	developer	in	various	areas	such	
as	developing	empty	land	for	sale,	building	house	for	sale	
including	the	land,	providing	construction	services,	building	
condominium	for	sale,	providing	rental	and	car	park					
services,	and	golf	course	services,	etc.	In	2016,	the	Company	
purchased	additional	MK	shares,	resulting	in	a	shareholding	
of	9.78%.	As	of	31	December	2016,	MK	had	paid	up	
capital	of	Baht	992.01	million.
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บริษัทที่ด�าเนินการอยู่ในต่างประเทศ

 1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด (FFM) 
เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศในหมู่เกาะเคย์แมน	
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทีช่ำาระแลว้
แบ่งเป็นทุนหุ้นสามัญ	20,000	 เหรียญสหรัฐ	และทุนหุ้น									
บุริมสิทธิ์	14.4	ล้านเหรียญสหรัฐ	FFM	ดำาเนินธุรกิจบริหาร
การลงทุนและจัดการกองทุนให้แก่กองทุนต่างประเทศที่
ต้องการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย	ประเทศเวียดนาม	และ
ประเทศอื่นๆ	ในแถบอินโดจีน

	 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของกลุ่มฟินันซ่า
ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2557

 เข้าทำาสัญญาเพื่อขายหุ้นในบริษัทย่อย
	 ในเดือนกรกฎาคม	บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเพื่อขายเงิน
	 ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ	FAM	ให้แก่ผู้ลงทุนอื่น	
	 โดยบริษัทได้รับชำาระเงินค่าหุ้นจำานวน	178	ล้านบาท	
	 เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม	2558

 เข้าลงทนุในสทิธกิารเชา่ทีด่นิพรอ้มอาคารคลงัสนิคา้/
	 โรงงาน
	 ในเดอืนธนัวาคม		บรษิทัไดเ้ขา้ลงทนุในสทิธกิารเชา่ทีด่นิ
	 พร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการ
	 บางกอกฟรีเทรดโซน		ระยะเวลาการเช่าช่วง	25	ปี	โดยมี
	 พ้ืนที่เช่า	44,020	ตารางเมตร	มูลค่าการลงทุนทั้งหมด	
	 708.20	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อ
	 ประกอบธรุกจิใหเ้ชา่อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน
	 แก่ผู้ประกอบการ

ปี พ.ศ. 2558

 เข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนเพื่อการขยายธุรกิจของ
	 บริษัทย่อย
	 ในเดอืนมนีาคม	FFM	ไดเ้ขา้รว่มลงทุนในกจิการอืน่	เพือ่
	 การขยายธุรกิจ	โดยได้ร่วมทุนกับ	SBI	Capital	Management	
	 Co.,	Ltd.	จัดตั้ง	SBI	Finansa	Private	Equity	Partners	
	 (“SFPEP”)	 ซ่ึง	SFPEP	จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศ
	 ในหมู่เกาะเคย์แมน	เพ่ือให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้น
	 ในธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน	(Private	
	 Equity)	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดย	FFM	
	 และ	SBI	Capital	Management	Co.,	Ltd.	จะถือหุ้น
	 ฝ่ายละร้อยละ	50

Company Operating Overseas

 1) Finansa Fund Management Limited (FFM) is a 
company	incorporated	in	the	Cayman	Islands	with	paid-up	
capital	of	US$	20,000	ordinary	shares	and	US$	14.4	
million	preferred	shares	as	of	31	December	2016.	 It						
operates	investment	and	fund	management	business	for	
Finansa-sponsored	foreign	funds	that	wish	to	invest	in	
Thailand,	Vietnam	and	other	countries	in	Southeast	Asia.

	 Major	changes	in	the	past	3	years

2014 

 Entered into Agreement to sell its subsidiary 
	 In	July,	the	Company	entered	into	the	Agreement	to	
	 sell	its	total	investment	in	FAM	and	received	a	total	
	 considerations	of	Baht	178	million	in	January	2015.

 Invested	in	sub-lease	land	and	warehouse/factory	
 buildings
	 In	December,	the	Company	acquired	rights	to	sub-lease	
	 land	together	with	warehouse/factory	buildings	in	the	
	 Bangkok	Free	Trade	Zone	Project.	Duration	of	the	
	 sub-lease	is	25	years.	Total	leasable	area	is	44,020	
	 sq.m.	and	total	investment	value	is	Baht	708.2	million.		
	 The	objective	of	the	investment	is	to	operate	the	
	 business	of	leasing	of	warehouses	and	factory	buildings	
	 to	operators.

2015
 Subsidiary’s	investment	for	business	expansion	
	 In	March,	FFM	has	entered	into	a	new	joint	venture	
	 agreement	with	SBI	Capital	Management	Co.	Ltd.	to	
	 set	up	SBI	Finansa	Private	Equity	Partners	(“SFPEP”).		
	 SFPEP	has	incorporated	in	the	Cayman	Islands	and	
	 has	been	established	to	provide	advisory	services	to	
	 its	shareholders	on	private	equity	style	investments	
	 in	 the	S.E.	Asia	 region.	FFM	and	SBI	Capital
	 Management	Co.,	Ltd.	will	each	hold	50%	in	SFPEP.	
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 เข้าลงทนุในสิทธกิารเชา่ทีด่นิพรอ้มอาคารคลงัสนิคา้/
	 โรงงานเพิ่มเติม
	 ในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม	บริษัทได้เข้าลงทุนใน
	 สทิธกิารเชา่ทีด่นิพรอ้มอาคารคลงัสนิค้า/อาคารโรงงาน
	 ในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซนเพิม่เติม	ระยะเวลาการ
	 เช่าช่วง	24	ปี	โดยมีพ้ืนที่เช่ารวม	45,004	ตารางเมตร		
	 มูลค่าการลงทุนทั้ งหมด	 707.7	 ล้านบาท	 โดยมี
	 วัตถุประสงค์การลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร
	 คลังสินค้าและอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ

 จำาหนา่ยเงนิลงทนุทัง้หมดใน	PD	และไดร้บัเงินลงทนุ
	 ในหุ้น	MK
	 ในเดือนตุลาคม	บริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
	 ในบริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(PD)	ให้แก่
	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จำากัด	(มหาชน)	ทำาให้	PD	ไม่ได้
	 เปน็บรษิทัรว่มของบรษิทั	และไดร้บัชำาระคา่หุน้	PD	เปน็
	 หุ้นสามัญของ	MK	เป็นจำานวนร้อยละ	7.15	ของทุน
	 จดทะเบียนของ	MK	โดย	MK	จัดเป็นบริษัทร่วมของ
	 บริษัทจากการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญในการ
	 กำาหนดนโยบายผ่านการมีตัวแทนของบริษัทอยู่ในคณะ
	 กรรมการของ	MK

 จำาหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
	 แห่งประเทศไทย
	 ในเดือนตลุาคม	FSL	ซึง่เปน็บรษิทัย่อยไดจ้ำาหนา่ยไปซึง่
	 สิ ทธิ การ เ ป็นสมาชิ กของตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ ง
	 ประเทศไทยหมายเลข	33	สิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท	
	 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (ประเทศไทย)	จำากัด	
	 (มหาชน)	และสิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท	สำานักหักบัญชี	
	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์	เอสบีไอ	ไทย	
	 ออนไลน์	จำากัด	

 จัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า
	 ในเดอืนธนัวาคม		บรษิทัไดซ้ือ้เงนิลงทนุในหุ้นสามญัของ	
	 FSS	ท้ังจำานวนจาก	FSL	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น
	 ร้อยละ	100		เพ่ือการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มจึงไม่มี
	 ผลกระทบต่องบการเงินรวม

ปี พ.ศ. 2559

 ปิดบริษัทร่วมลงทุนในกิจการอื่น
	 ตามท่ี	FFM	ไดเ้ขา้รว่มทนุเพือ่จดัตัง้	SBI	Finansa	Private	
	 Equity	Partners	(“SFPEP”)	ในปี	2558	อย่างไรก็ตาม
	 ผู้ถือหุ้นของ	SFPEP	พิจารณาแล้วมีมติว่าไม่มีความจำาเป็น
	 ต้องจัดตั้ง		SFPEP	

 Additionally	invested	in	sub-lease	land	and	warehouse/
	 factory	buildings
	 In	May	and	December,	 the	Company	acquired						
	 additional	rights	to	sub-lease	 land	together	with	
	 warehouse/factory	buildings	in	the	Bangkok	Free	
	 Trade	Zone	Project.	Duration	of	the	sub-lease	is	24	
	 years.	Total	leasable	area	is	45,004	sq.m.	and	total	
	 investment	value	is	Baht	707.7	million.	The	objective	
	 of	the	investment	is	to	operate	the	business	of	leasing	
	 of	warehouses	and	factory	buildings	to	operators.	

 Disposal	of	investment	in	PD	and	received	ordinary	
	 shares	of	MK
	 In	October,	the	Company	disposed	of	its	total	investment	
	 in	Prospect	Development	Limited	(PD)	to	M.K.	Real	
	 Estate	Development	Plc.	(MK),	as	a	result,	PD	is	not	
	 an	associated	company.	In	this	regard,	the	Company	
	 received	MK	ordinary	shares	totally	7.15%	of	MK’s	
	 paid-up	capital	in	return.	The	Company	considered	
	 as	 investment	 in	associated	company	since	the	
	 Company	can	exercise	significant	 influence	in	the	
	 policy-making	through	the	Company’s	representative	
	 sitting	in	Board	of	Directors.

 Disposal	of	membership	of	the	SET
	 In	October,	FSL	disposed	of	its	membership	of	the	
	 Stock	Exchange	of	Thailand	no.33,	membership	of	
	 Thailand	Futures	Exchange	Plc.	and	membership	of	
	 Thailand	Clearing	House	Co.,	Ltd.	to	SBI	Thai	Online	
	 Securities	Company	Limited.	

 Restructured	the	Group	assets
	 In	December,	the	Company	purchased	all	FSS	shares	
	 from	FSL,	a	100%	own	subsidiary	to	restructure	the	
	 Finansa	group’s	assets,	therefore,	there	is	no	impact	
	 to	the	consolidated	financial	statements.

2016

 Cancellation	of	investment  
	 In	2015,	FFM	had	entered	into	a	new	joint	venture	
	 agreement	to	set	up	SBI	Finansa	Private	Equity	
	 Partners	 (“SFPEP”).	However,	 in	2016,	SFPEF’s	
	 shareholders	determined	that	SFPEP	was	no	longer	
	 required.		



Finansa  Public  Company  Limited  :  39

 ซื้อหุ้นบริษัทร่วม	MK	เพิ่มเติม
	 ในระหว่างปี	2559	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท	ม่ันคง	
	 เคหะการ	จำากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมเพิ่มเติม	
	 ทำาให้	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน	MK	
	 เป็นร้อยละ	9.78

 เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
	 ในเดือนธันวาคม	บริษัทย่อย	FFM	ได้เซ็นสัญญาเข้า
	 ลงทุนใน	บริษัท	นีโอ	คอร์ปอเรท	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	
	 237	ล้านบาท	โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้	
	 ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ	บริษัท	นีโอ	
	 คอร์ปอเรท	จำากัด	ได้	และมีระยะเวลาเงินกู้	5	ปี

 Additionally	invested	in	an	associate,	MK 
	 During	2016,	the	Company	acquired	additional	MK	
	 shares,	resulting	in	a	total	shareholding	of	9.78%.

 Investment	in	other	company 
	 In	December,	a	subsidiary,	FFM	signed	an	agreement	
	 to	invest	Baht	237	million	in	an	exchangeable	loan,	
	 exchangeable	into	the	shares	of	NEO	Corporate	Co.,	Ltd.	
	 The	loan	has	a	maturity	of	5	years.
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
Operating Performance and Financial Position Analysis

ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มี
นัยส�าคัญ

	 จากมุมมองทางด้านการดำาเนินงาน	ข้อสรุปสำาคัญในปี	
2559	ประกอบด้วย	การเติบโตของรายได้จากการให้เช่าคลัง
สินค้าและโรงงานในอัตราร้อยละ	36		รายได้ดังกล่าวเกิดจาก
การเข้าซื้อพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานให้เช่าบนพ้ืนที่	89,024	
ตารางเมตรที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน	โดยมีสัดส่วน
สำาคญัเทา่กบัรอ้ยละ	45	ของรายไดส้ทุธขิองฟนินัซา่ในป	ี2559	
และนบัเปน็ฐานรายไดต้อ่เนือ่งทีส่ำาคญัสำาหรบับรษิทัตอ่ไปใน
ภายภาคหน้า		นอกจากน้ี	รายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม
ยังเพ่ิมขึ้นร้อยละ	40	สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำาเนินงาน							
ทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทัรว่ม	สำาหรบัธรุกจิหลกัทรพัย	์บรษิทัยอ่ย
ประสบกบัภาวะตลาดท่ีซบเซามากข้ึน	โดยธรุกรรมดา้นวาณชิ
ธนกิจตามสัญญาจ้างจำานวนหน่ึงมีความล่าช้าในการดำาเนินงาน	
ทำาให้รายได้น้อยลงจากปีก่อน	

ผลการด�าเนินงาน

	 สำาหรับปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิจำานวน	130.7	ล้านบาท	หรือคิดเป็นกำาไรต่อหุ้น		
0.53	บาท	เมื่อเทียบกับผลการดำาเนินงานกำาไรสุทธิ	562.8	
ล้านบาทหรือกำาไรต่อหุ้น	2.28	บาทในปีก่อน	คิดเป็นผลกำาไร
ลดลงจำานวน	432.1	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	77	

	 รายการสำาคัญท่ีทำาให้กำาไรสุทธิลดลงคือ	รายได้รวมท่ีลดลง
จาก	944	ล้านบาทในปีก่อน	เป็น	417.1	ล้านบาท	ในปีนี้						
ลดลงจำานวน	526.9	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	56	โดยในปี	
2558	มีรายได้พิเศษรวม	432.1	ล้านบาท	จากกำาไรจากการ
ขายบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนและ
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้าและ
โรงงาน	กำาไรจากการขายพื้นที่สำานักงาน	และกำาไรจากการ
ขายสทิธกิารเปน็สมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของ
บริษัทย่อย	ซึ่งไม่ได้มีรายการเหล่านี้ในปี	2559	สำาหรับรายได้
จากธรุกจิหลกัทีมี่การเปลีย่นแปลงประกอบดว้ย	1)	รายไดจ้าก
ธุรกิจการลงทุน	ท่ีปรึกษาและการจัดการจำานวน	64.7	ล้านบาท	
ลดลง	51.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	44	จากการลดลงของ					
กำาไรจากหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	2)	รายได้จาก
ธุรกิจหลักทรัพย์จำานวน	158	ล้านบาท	ลดลง	80.9	ล้านบาท
หรือร้อยละ	34	เนื่องจากปี	2558	มีรายได้จากงานปีก่อนที่มา
สำาเร็จในช่วงต้นปี	3)	รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและ
โรงงานจำานวน	187.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	49.7	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	36	จากการซื้อพื้นที่เพิ่มในช่วงปลายปี	2558		

Overview of business operations and major 
changes

	 From	an	operating	perspective,	the	highlights	of	2016	
included	the	growth	of	36%	in	revenue	from	the	warehouse	
and	factory	rental	business.	This	revenue,	derived	from	
the	acquisition	of	89,024	sqm.	of	warehouse	and	factory	
space	at	the	Bangkok	Free	Trade	Zone,	accounted	for	a	
significant	45%	of	the	total	 revenues	and	provides	a			
substantial	recurring	revenue	base	for	the	Company	going	
forward.	Share	of	profit	from	associated	companies	also	
increased	by	40%,	reflecting	a	strong	performance	by	the	
Company’s	associates.	The	securities	business	had	a	
quieter	year	with	a	number	of	investment	banking	mandates	
delayed,	resulting	in	lower	revenues	compared	with	last	
year.

Operating Performance

	 For	the	year	ended	31	December	2016,	the	con-
solidated	financial	 results	of	Finansa	Public	Company	
Limited	and	its	subsidiaries	showed	a	net	profit	of	Bt.130.7	
million	or	a	net	profit	of	Bt.0.53	per	share,	a	decrease	of	
Bt.432.1	million	or	77%	compared	with	a	net	profit	of	
Bt.562.8	million	or	Bt.2.28	per	share	recorded	last	year.

	 A	decrease	in	the	net	profit	came	mainly	from	a	drop	
in	total	revenues	from	Bt.944	million	in	2015	to	Bt.417.1	
million	in	2016,	down	by	Bt.526.9	million	or	56%	as	2015	
included	one	off	gains	totalling	Bt.432.1	million	 from					
disposals	of	the	Company’s	asset	management	subsidiary,	
its	warehouse	and	factory	development	and	rental	associ-
ated	company,	office	space	and	a	subsidiary’s	membership	
of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	major	revenue	
changes	were	1)	Revenue	from	investment,	advisory	and	
management	business,	decreased	by	Bt.51.7	million	or	
44%	to	Bt.	64.7	million	due	to	a	drop	in	gains	on	investment	
units	in	a	foreign	fund,	2)	Revenue	from	securities	business,	
decreased	by	Bt.80.9	million	or	34%	to	Bt.158	million	as	
several	deals	from	2014	were	completed	in	2015	and	3)	
Revenue	from	warehouse	and	factory	leasing	business,	
increased	by	Bt.49.7	million	or	36%	to	Bt.187.1	million	
following	additional	investment	in	lease	space	at	year-end	
2015.	
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	 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำานวนรวม	375.8	ล้านบาท	
ลดลง	65.7	ล้านบาทจากปีก่อน	หรือลดลงร้อยละ	15										
โดยค่าใช้จ่ายสำาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย	1)	
ต้นทุนทางการเงินจำานวน	57.7	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	16.9	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	41	จากการระดมทุนเพื่อนำามาซ้ือสิทธิการเช่า
ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและโรงงาน		2)	ต้นทุนและค่า				
ใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการจำานวน	35.2	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4		3)	ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จำานวน	82.1	ล้านบาท	ลดลง	26.7	
ล้านบาท	หรือร้อยละ	25	ตามการลดลงของรายได้		4)	ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำานวน	93.8	
ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	26.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	40	ตามพ้ืนท่ีให้เช่า
ที่เพิ่มขึ้น	5)	ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจำานวน	54.8	
ล้านบาท	ลดลง	34	ล้านบาท	หรือร้อยละ	38	ตามการลดลง
ของรายได้	และ	6)	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจำานวน	
52.2	ล้านบาท	ลดลง	49.9	ล้านบาท	หรือร้อยละ	49	ตามผล
การดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตาม
ประเภทธุรกิจหลัก	สามารถสรุปได้ดังนี้	

 1.	 ธรุกจิการลงทนุ	ทีป่รกึษาและการจดัการ	ฟนินัซา่
มีรายได้จากธุรกิจนี้จำานวน	64.7	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	16	
ของรายได้รวมของกลุ่ม	เม่ือเทียบกับงวดปีก่อน	มีรายได้ลดลง	
51.7	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	44	จากการลดลงของ						
กำาไรจากหนว่ยลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ	ในสว่นของตน้ทนุ
และค่าใช้จ่ายมีจำานวน	35.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.4	ล้านบาท	
จากปกีอ่น	ทำาใหบ้รษิทัและบรษัิทยอ่ยมผีลกำาไรขัน้ตน้จากการ
ดำาเนนิธรุกจิการลงทนุ	ทีป่รกึษา	และการจัดการ	จำานวน	29.5	
ล้านบาท	เมื่อเทียบกับกำาไรขั้นต้นจำานวน	82.6	ล้านบาทในปี	
2558	

	 สำาหรับธุรกิจบริหารลูกหนี้	มีปริมาณธุรกรรมที่น้อยมาก	
ลูกหนี้ที่บริหารอยู่มีการครบกำาหนดชำาระและปิดบัญชีลง	
เกือบหมด	จึงทำาให้รายได้และค่าใช้จ่ายมีจำานวนน้อยมาก				
จึงได้รวมแสดงในธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการ		

	 Total	costs	and	expenses	were	Bt.375.8	million,		
down	by	Bt.65.7	million	or	15%.	Costs	and	expenses			
with	major	changes	were	1)	Finance	costs,	increased	by	
Bt.16.9	million	or	41%	to	Bt.57.7	million	due	to	additional	
fund	raisings	to	invest	in	the	rights	to	sub-lease	land	and	
warehouse/factory	buildings,	2)	Investment,	advisory	and	
management	business	costs,	increased	by	Bt.1.4	million	
or	4%	to	Bt.35.2	million,	3)	Securities	business	costs,	
decreased	by	Bt.26.7	million	or	25%	to	Bt.82.1	million	
following	a	decrease	in	revenues,	4)	Warehouse	and	fac-
tory	leasing	business	costs,	increased	by	Bt.26.6	million	
or	40%	to	Bt.93.8	million	following	additional	lease	space,	
5)	Servicing	and	administrative	expenses,	decreased	by	
Bt.34	million	or	38%	to	Bt.54.8	million	following	decreases	
in	revenues	and	6)	Director	and	management	remuneration,	
decreased	by	Bt.49.9	million	or	49%	to	Bt.52.2	million	
reflecting	the	Company	and	its	subsidiaries’	performance.				

	 The	2016	operational	performance	of	the	Company	
and	its	subsidiaries	is	summarized	below.	

 1. Investment, advisory and management business. 
Finansa	recorded	total	revenues	of	Bt.64.7	million	in	this	
line	of	business,	representing	16%	of	the	total	revenues	
of	the	Group.	This	was	a	decrease	of	Bt.51.7	million	or	
44%	from	2015	resulting	from	a	decrease	 in	gain	on			
investment	units	in	a	foreign	fund.	Costs	and	expenses	of	
the	business	amounted	to	Bt.35.2	million,	increasing	by	
Bt.1.4	million	from	the	previous	year.	The	Company’s	
operating	profit	from	the	investment,	advisory	and	management	
business	was	therefore	Bt.29.5	million	compared	to	an	
operating	profit	of	Bt.82.6	million	in	2015.

	 For	the	loan	management	business,	most	of	the	loan	
accounts	under	management	have	matured	and	were	
closed.	Revenues	and	expenses	were	minimal	and	presented	
under	Investment,	advisory	and	management	business.		
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รายได้	/	Revenues	 64.7	 158.0	 187.1	 409.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	/	Costs	and	expenses	 (35.2)	 (82.1)	 (93.8)	 (211.1)

	 กำาไรขั้นต้น	/	Gross	Profit	 29.5	 75.9	 93.3	 198.7

รายได้อื่น	/	Other	revenues	 	 	 	 7.3

ต้นทุนทางการเงิน	/	Finance	costs	 	 	 	 (57.7)

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 (54.8)Service	and	adminstrative	expenses

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 	 	 	 (52.2)Directors	and	management	remuneration

ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม	 	 	 	 96.6Share	of	gain	from	associates

	 กำาไรก่อนภาษีเงินได้	/	Profit	before	income	tax	 	 	 	 137.9
ภาษีเงินได้	/	Income	tax	 	 	 	 (7.2)

ก�าไรสุทธิ	/	Net	profit		 	 	 	 130.7

(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

 2.	 ธุรกิจหลักทรัพย์	รายได้จากธุรกิจนี้มาจากการให้
บริการด้านวาณิชธนกิจและตัวแทนขาย	โดยรายได้ของธุรกิจ
ด้านน้ีมีจำานวน	158	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	38	ของรายได้รวม
ของกลุ่ม	ลดลง	80.9	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	34	จากปี
ก่อนหน้า	เนื่องจากปี	2558	มีรายได้จากปีก่อนที่เลื่อนมา
สำาเรจ็ในช่วงต้นปีและมีงานการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์หลายงาน	
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำานวน	82.1	ล้านบาท	ลดลง						
จากปีก่อนหน้าจำานวน	26.7	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	25		
ตามการลดลงของรายได	้	ทำาให้มผีลกำาไรข้ันตน้จากการดำาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์จำานวน	75.9	ล้านบาท	เทียบกับในปี	2558	
ที่มีกำาไรขั้นต้น	130.1	ล้านบาท

 3.	 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน	บริษัทให้บริการให้เช่า
คลังสินค้า/โรงงานโดยตรงต้ังแต่สิ้นปี	2557	และลงทุนเพ่ิม			
ในปี	2558	โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้จำานวน	187.1	ล้านบาท	
คิดเปน็ร้อยละ	45	ของรายได้รวมของกลุ่ม	เพ่ิมข้ึน	49.7	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	36	จากการเข้าซ้ือพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น							
ในช่วงปลายปี	2558	ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำานวน	93.8	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	26.6	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	40	ตาม
พื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น	ทำาให้มีผลกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน	จำานวน	93.3	ล้านบาท	เทียบ
กับในปี	2558	ที่มีกำาไรขั้นต้น	70.2	ล้านบาท

 2. Securities business.	Revenues	from	this	business	
came	mainly	from	investment	banking	and	selling	agent	
services.	Total	 revenue	 in	2016	was	Bt.158	million,								
representing	38%	of	total	revenues	of	the	Group,	decreasing	
by	Bt.80.9	million	or	34%	from	last	year	as	several	deals	
from	2014	were	completed	 in	2015	 including	several	
underwriting	deals.	Costs	and	expenses	of	the	securities	
business	amounted	to	Bt.82.1	million,	decreasing	by	
Bt.26.7	million	or	25%	following	a	decrease	in	revenues.		
As	a	result,	 the	securities	business	recorded	a	gross	
profit	of	Bt.75.9	million,	compared	to	a	gross	profit	of	
Bt.130.1	million	in	the	previous	year.

 3.	Warehouse	and	factory	leasing	business.		Finansa	
has	been	involved	in	the	warehouse	and	factory	leasing	
business	since	the	very	end	of	2014	and	additionally		
invested	in	leasehold	rights	in	2015.	Total	revenue	was	
Bt.187.1	million	or	45%	of	total	revenues	of	the	Group,	
increasing	by	Bt.49.7	million	or	36%	from	last	year	with	
additional	rental	space	that	was	acquired	at	the	end	of	
2015.	Costs	and	expenses	of	 the	 leasing	business	
amounted	to	Bt.93.8	million,	increasing	by	Bt.26.6	million	
or	40%	following	the	increased	rental	space.	As	a	result,	
the	warehouse	and	factory	leasing	business	recorded	a	
gross	profit	of	Bt.93.3	million,	compared	to	a	gross	profit	
of	Bt.70.2	million	in	2015.
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 สินทรัพย์	/	Tatal	Assets	 3,681.1	 3,534.8	 146.3	 4

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	 Total	Liabilities	and	Shareholders’	Equity

	 -	หนี้สิน	/	Total	Liabilities	 1,495.8	 1,423.9	 71.9	 5

	 -	ส่วนของผู้ถือหุ้น	/	Total	Shareholders’	Equity	 2,185.3	 2,110.9	 74.4	 4

(ล้านบาท / THB million)
31 ธ.ค. 2559

31 Dec 2016

31 ธ.ค. 2558

31 Dec 2015

การเปลี่ยนแปลง / Change

จ�านวน / Amount ร้อยละ / %

	 ในส่วนของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำานวน	96.6	ล้านบาท	สำาหรับปี	2559	เมื่อเทียบกับปี	2558	
ทีมี่สว่นแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน	69	ล้านบาท	
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน	27.6	ล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	40				
โดยเป็นส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	
จำากัด	(มหาชน)	ท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์	
จำานวน	67.7	ล้านบาท	และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	มั่นคง
เคหะการ	จำากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเข้าไปลงทุนในช่วงปลายปี	
2558		จำานวน	28.9	ล้านบาท

	 ท้ังนี้	รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำาเนินงานของ
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีส่ำาคัญสามารถดไูดจ้ากสว่นสรปุผล
การดำาเนินงานในปี	2559	และแนวโน้มปี	2560

ความสามารถในการทำากำาไร

	 ในป	ี2559	กลุม่ฟนินัซา่มยีอดกำาไรสทุธ	ิ130.7	ล้านบาท	
คำานวณเปน็ผลกำาไรตอ่หุน้ข้ันพืน้ฐานจำานวน	0.53	บาท	เทยีบ
กับกำาไรสุทธิ	562.8	ล้านบาท	หรือกำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน	2.28	บาท	
ในปี	 2558	อัตราส่วนในการทำากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม				
เท่ากับร้อยละ	31.3	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉล่ีย
เทา่กบัรอ้ยละ	3.6	และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	6.1	อัตราส่วนต่างๆ	ต่ำากว่าปี	2558	ซึ่ง
เทา่กบัรอ้ยละ	59.6	รอ้ยละ	18.6	และรอ้ยละ	30.1	ตามลำาดบั	
เนือ่งจากในป	ี2558	มรีายได้ทีเ่ปน็รายการพเิศษหลายรายการ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ฐานะการเงิน

	 In	addition,	 the	Company	and	 its	subsidiaries											
recorded	a	share	of	profit	from	investments	in	associated	
companies	totaling	Bt.96.6	million,	a	rise	of	Bt.27.6	million	
or	40%	from	Bt.69	million	recorded	last	year.	Of	the	total	
profit	sharing,	Bt.67.7	million	came	from	the	securities	
brokerage	associated	company,	Finansia	Syrus	Securities	
Plc.	and	Bt.28.9	million	came	from	property	development	
associated	company,	M.K.	Real	Estate	Development	Plc.,	
which	the	Company	invested	in	at	year-end	2015.	

	 Operational	performance	of	the	Company’s	major	
subsidiaries	 and	 associated	 companies	 are	 also																		
presented	in	“2016	Operational	Review	and	2017	Outlook”

Profitability Ratios

	 In	2016,	Finansa	recorded	a	net	profit	of	Bt.130.7	
million	or	basic	earnings	per	share	of	Bt.0.53,	compared	
with	a	net	profit	of	Bt.562.8	million	or	basic	earnings	per	
share	of	Bt.2.28	in	2015.	Net	profit	to	total	income	of	the	
group	was	31.3%,	the	return	on	average	assets	was	3.6%	
and	return	on	average	equity	was	6.1%,	lower	than	those	
of	2015	which	were	59.6%,	18.6%	and	30.1%,	respec-
tively	as	there	were	several	one-off	gains	 in	2015	as	
mentioned	before.

Financial Position
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 เงินลงทุนชั่วคราว	/	Temporary	investments

	 	 หลักทรัพย์เพื่อค้า	/	Trading	securities	 374.4	 286.0	 88.4	 31

	 	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	/	Available-for-sale	securities	 5.8	 3.8	 2.0	 53

 เงินลงทุนระยะยาว	/	Long-term	investments

	 	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	/	Available-for-sale	securities	 67.9	 110.0	 (42.1)	 (38)

	 	 เงินลงทุนทั่วไป	/	General	investments	 7.8	 7.8	 -	 -

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	/	Total	investments,	net	 455.9	 407.6	 48.3	 12	 	

(ล้านบาท / THB million)
31 ธ.ค. 2559

31 Dec 2016

31 ธ.ค. 2558

31 Dec 2015

การเปลี่ยนแปลง / Change

จ�านวน / Amount ร้อยละ / %

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมี
สนิทรพัยร์วมทัง้สิน้	3,681.1	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ป	ี2558	
จำานวน	146.3	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4	องค์ประกอบ
ของสนิทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน	573.9	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน	3,107.2	ล้านบาท										
หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	16	และรอ้ยละ	84	ของสนิทรพัยร์วม	ตาม
ลำาดับ	รายการสินทรัพย์ท่ีสำาคัญและมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยสำาคัญมีดังนี้

	 -	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จำานวน	82.5		
	 	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง
	 	 จากสิ้นปี	2558	จำานวน	117.5	ล้านบาท	หรือลดลง
	 	 ร้อยละ	59	จากการที่บริษัทย่อยนำาเงินไปลงทุน							
	 	 ในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็น
	 	 หุ้นสามัญแก่บริษัทแห่งหนึ่ง		

	 -	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรวมท้ังส้ิน	455.9	ล้านบาท	
	 	 คิดเป็นร้อยละ	12	ของสินทรัพย์รวม	เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี	
	 	 2558	จำานวน	48.3	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12	
	 	 จากผลกำาไรที่เพิ่มขึ้นของปีที่นำาไปลงทุนในหน่วย
	 	 ลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ	 ซ่ึงมีสภาพ
	 	 คล่องสูงและความเส่ียงจากการลงทุนต่ำา	แต่มีการลดลง
	 	 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุน
	 	 ต่างประเทศ

	 As	of	31	December	2016,	the	Company	and	 its	
subsidiaries	had	total	assets	of	Bt.3,681.1	million,	an		
increase	of	Bt.146.3	million	or	4%	from	year-end	2015.		
The	main	components	of	these	assets	were	Bt.573.9		
million	of	current	assets	and	Bt.3,107.2	million	of	non-current	
assets	representing	16%	and	84%	of	total	assets,	respectively.	
The	main	items	showing	significant	changes	from	those	
of	year-end	2015	were	as	follows.

	 -	 Cash	and	cash	equivalents	stood	at	Bt.82.5
	 	 million,	representing	2%	of	total	assets,	a	decrease	
	 	 of	Bt.117.5	million	or	59%	due	to	an	investment,	
	 	 by	a	subsidiary,	 in	an	exchangeable	loan	to	a	
	 	 company	with	a	convertible	option	to	exchange	
	 	 into	common	shares	of	the	company.

	 -	 Total	investments,	net,	stood	at	Bt.455.9	million,	
	 	 representing	12%	of	total	assets,	an	increase	of	
	 	 Bt.48.3	million	or	12%.	This	resulted	from	investment	
	 	 of	 the	Group’s	operating	profit	 in	domestic	
	 	 money	market	fund	with	high	liquidity	and	low	
	 	 investment	risk	against	a	decrease	in	net	asset	
	 	 value	of	investment	units	in	foreign	fund.
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	 -	 ลูกหนี้อื่นจำานวน	45.7	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1	
	 	 ของสินทรัพย์รวม	ลดลง	48.9	ล้านบาท	หรือลดลง
	 	 รอ้ยละ	52	เมือ่เทยีบกับสิน้ป	ี2558	จากการรบัชำาระ
	 	 คา่สทิธสิมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของ
	 	 บริษัทย่อยงวดที่สองตามสัญญา	และบริษัทย่อยจะ
	 	 ได้รับชำาระค่าสิทธิฯ	งวดสุดท้ายในไตรมาสที่	4	ของ
	 	 ปี	2560

	 -	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	มีจำานวน	1,261	ล้านบาท	คิดเป็น
	 	 ร้อยละ	34	ของสินทรัพย์รวม	เพ่ิมข้ึน	165.7	ล้านบาท	
	 	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2558	จาก
	 	 การซือ้หุน้บรษิทัรว่มเพิม่ขึน้	มกีารรบัรูส้ว่นแบง่กำาไร
	 	 และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

	 -	 ลกูหนีแ้ละเงินให้กูย้มืแกบ่คุคลหรอืกจิการอืน่	จำานวน	
	 	 204.1	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6	ของสินทรัพย์รวม	
	 	 เพิ่มขึ้น	199.7	ล้านบาท	จากการที่บริษัทย่อยนำาเงิน
	 	 ไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมท่ีสามารถแปลงสภาพ
	 	 เปน็หุน้สามญัแกบ่รษิทัแหง่หนึง่	สำาหรบัรายละเอยีด
	 	 ของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืน	
	 	 พร้อมท้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องสามารถ	
	 	 ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.18,	6	
	 	 และ	8		

	 -	 คา่ความนยิมสทุธ	ิมจีำานวน	156.9	ลา้นบาท	คดิเปน็
	 	 ร้อยละ	4	ของสินทรัพย์รวม	ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี	
	 	 2558	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารทดสอบการดอ้ยค่า
	 	 เป็นประจำาทุกปี	รายละเอียดค่าความนิยมและการ
	 	 ประเมินการด้อยค่าสามารถดูได้จากหมายเหตุ
	 	 ประกอบงบการเงินข้อ	3.18	และ	13	

	 -	 สทิธกิารเชา่สทุธ	ิมจีำานวน	1,316.4	ลา้นบาท	คดิเปน็
	 	 ร้อยละ	36	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง	57.2	ล้านบาท	
	 	 หรือลดลงร้อยละ	4	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2558	จากค่า
	 	 ตัดจำาหน่ายตามอายุของสิทธิการเช่า

	 -	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนมีจำานวน	37.7	ล้านบาท	คิดเป็น
	 	 ร้อยละ	1	ของสินทรัพย์รวม	ลดลง	15.2	ล้านบาท	
	 	 หรือลดลงร้อยละ	29	 เมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2558	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้หัก	
	 	 ณ	ที่จ่ายและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้ามีจำานวนลดลง
	 	 ตามรายได้

	 -	 Other	receivables	stood	at	Bt.45.7	million,	representing	
	 	 1%	of	total	assets,	a	decrease	of	Bt.48.9	million	
	 	 or	52%	from	receipt	of	the	second	payment	on	
	 	 the	sale	of	the	membership	of	the	SET	transaction.	
	 	 The	subsidiary	will	receive	the	last	payment	in	the	
	 	 fourth	quarter	of	2017.

	 -	 Investment	in	associates	stood	at	Bt.1,261	million,	
	 	 representing	34%	of	total	assets,	an	increase	of	
	 	 Bt.165.7	million	or	15%.	The	changes	resulted	
	 	 from	additional	purchased	of	common	shares,	
	 	 recorded	share	of	profits	and	received	dividends	
	 	 from	associated	companies.	

	 -	 Receivables	and	loans	to	others	stood	at	Bt.204.1	
	 	 million,	representing	6%	of	total	assets,	an	increase	
	 	 of	Bt.199.7	million	 from	an	 investment,	by	a
	 	 subsidiary,	in	an	exchangeable	loan	to	a	company	
	 	 with	a	convertible	option	to	exchange	into	common	
	 	 shares	of	the	company.	Details	on	receivables	
	 	 and	loans	to	others	and	related	allowance	for	
	 	 doubtful	accounts	are	disclosed	in	Notes	to	the	
	 	 Financial	Statements	no.	3.18,	6	and	8.	

	 -		 Goodwill,	net	stood	at	Bt.156.9	million,	representing	
	 	 4%	of	total	assets,	no	change	from	that	of	year-end	
	 	 2015.	The	Company	and	its	subsidiaries	test	for	
	 	 impairment	of	goodwill	annually.	Details	on	goodwill	
	 	 and	estimation	on	impairment	are	disclosed	in	
	 	 Notes	to	the	Financial	Statements	no.	3.18	and	13.		

	 -	 Leasehold	rights,	net,	stood	at	Bt.1,316.4	million,	
	 	 representing	36%	of	total	assets,	a	decrease	of	
	 	 Bt.57.2	million	or	4%	due	to	amortization	according	
	 	 to	the	lease	period.

	 -	 Other	current	assets	stood	at	Bt.37.7	million,	
	 	 representing	1%	of	total	assets,	a	decrease	of	
	 	 Bt.15.2	million	or	29%.	Major	items	of	other	current	
	 	 assets	were	withholding	and	prepaid	corporate	
	 	 income	tax	which	decreased	following	reduces	in	
	 	 revenues.
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สภาพคล่อง

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีจำานวน	82.5	ล้านบาท	ลดลง	
117.5	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	59	เมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นปี	
2558	โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

	 -	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน	187.5	ล้านบาท	
	 	 โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานหลัง
	 	 รายการปรบัปรงุมจีำานวน	151.7	ลา้นบาท	และมกีาร
	 	 เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงานที่
	 	 สำาคัญคือ	เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	87.4	ล้านบาท	
  ลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลหรอืกจิการอ่ืนเพิม่ขึน้	
	 	 199.7	ล้านบาท	รายได้ค่าบริการค้างรับลดลง	25.9	
	 	 ล้านบาท	สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง	73.6	ล้านบาท	
	 	 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	80.3	ล้านบาท

	 -	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	45	ล้านบาท	เกิด
	 	 จากการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังน้ี	เงินสดจ่ายเพื่อ
	 	 ลงทุนในบริษัทร่วม	108.9	ล้านบาท	เงินคืนทุนจาก
	 	 การลงทุน	36.5	ล้านบาท	และเงินสดรับเงินปันผล	
	 	 40.4	ล้านบาท

	 -	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	119.3	ล้านบาท	
	 	 โดยเป็นเงินสดรับสำาหรับหุ้นกู้	144	ล้านบาท	และ
	 	 เงินปันผลจ่าย	24.7	ล้านบาท

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมนุเวยีน)	ของกลุม่ฟนินัซา่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	เทา่กบั	
0.91	เท่า	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2558	ซึ่งเท่ากับ	1.12	เท่า	แสดง
ใหเ้หน็วา่สภาพคลอ่งระยะสัน้ของบรษิทัปรบัตัวลดลงเลก็นอ้ย
จากการลดลงของสินทรัพย์ระยะส้ัน	ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทย่อย
นำาเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลง	
สภาพเปน็หุน้สามัญแกบ่รษิทัแหง่หนึง่	และลกูหนีอ้ืน่ยังลดลง
จากการได้รับชำาระค่าสิทธิสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของบริษัทย่อยงวดที่สองตามสัญญา	อย่างไร
ก็ตาม	ในปี	2558	และ	2559	บริษัทได้มีการระดมทุนผ่านการ
ออกหุ้นกู้ระยะยาว	และลดการออกหุ้นกู้ระยะสั้นลง	เพื่อให้
แหลง่ระดมทนุและแหลง่ใชไ้ปมคีวามสอดคลอ้งกนัมากยิง่ขึน้	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	กลุ่มฟินันซ่ามีอัตราส่วน
ความสามารถชำาระดอกเบีย้	เทา่กบั	-1.95	เทา่	และอตัราส่วน
ความสามารถชำาระภาระผูกพัน	(Cash	Basis)	เท่ากับ	-1.28	เท่า	
เทียบกับสิ้นปี	2558	 ซ่ึงเท่ากับ	2.32	เท่า	และ	0.04	เท่า						
ตามลำาดบั	อยา่งไรกต็าม	เมือ่นบัรวมเงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุตลาดเงินในประเทศซึง่มสีภาพคลอ่งสงูทีม่จีำานวน
เพิม่ขึน้	การได้รับเงินคืนทุนจากเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	

Liquidity

	 Cash	and	cash	equivalents	of	the	Company	and	its	
subsidiaries	as	at	year-end	2016	totaled	Bt.82.5	million,	
representing	a	decrease	of	Bt.117.5	million	or	59%	from	
year-end	2015	with	the	following	movements.

	 -	 Net	cash	used	 in	operating	activities	totaled	
	 	 Bt.187.5	million,	resulting	from	cash	flows	from	
	 	 operating	activities	after	adjustments	of	Bt.151.7	
	 	 million	and	changes	in	key	operating	assets	and	
	 	 liabilities,	 i.e.	temporary	investments	(+Bt.87.4	
	 	 million),	receivables	and	loans	to	others	(+Bt.199.7	
	 	 million),	service	income	receivables	(-Bt.25.9	million),	
	 	 other	current	asset	(-Bt.73.6	million)	and	other	
	 	 current	liabilities	(-Bt.80.3	million).

	 -	 Net	cash	used	in	investing	activities	totaled	Bt.45	
	 	 million,	comprising	mainly	cash	paid	for	investment	
	 	 in	an	associate	of	Bt.108.9	million,	distribution	
	 	 from	investment	of	Bt.36.5	million	and	dividends	
	 	 received	of	Bt.40.4	million.

	 -	 Net	cash	received	from	financing	activities	totaled	
	 	 Bt.119.3	million,	resulting	from	cash	received	from	
	 	 debentures	 issued	of	Bt.144	million	against		
	 	 dividends	paid	of	Bt.24.7	million.			

	 	 The	current	liquidity	ratio	(current	assets/current	
liabilities)	of	the	Group	as	of	31	December	2016	was	0.91,	
decreased	from	1.12	at	year-end	2015.	A	lower	ratio	reflects	
a	fall	 in	the	Group’s	short-term	liquidity	status	resulting	
from	a	decrease	 in	short-term	assets,	 i.e.	cash	that								
was	used	to	invest	in	an	exchangeable	loan	provided	to	
a	company	with	a	convertible	option	to	exchange	into	
common	shares	of	the	company	and	other	receivables	
which	reduced	due	to	receipt	of	the	second	payment	on	
the	sale	of	the	membership	of	the	SET	transaction.	However,	
in	2015	and	2016,	the	Company	issued	more	long-term	
debentures	and	less	short-term	debentures	in	order	to	
match	liquidity	and	investment.		

	 As	of	31	December	2016,	Finansa	had	an	interest	
coverage	ratio	of	-1.95	and	a	debt	service	coverage	ratio	
(cash	basis)	of	 -1.28,	compared	 to	2.32	and	0.04,											
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และการได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จะช่วยให้อัตราส่วน									
ดังกล่าวอยู่ที่	0.21	และ	0.55	ตามลำาดับ	

	 กลุม่บรษิทัมกีารบรหิารสภาพคลอ่งแบบรวมศนูยข์องท้ัง
กลุม่บรษิทั	มีการจดัใหม้กีารกูย้มืระหวา่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	
และมีการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกลุม่บรษิทั	มกีารคำานวณ	Liquidity	Gap	เพือ่วดัความเพยีง
พอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท	รวมถึงมีวงเงินสินเช่ือ
ทีส่ำารองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอ้ืออำานวยให้ออกตราสารหน้ี
ระยะส้ันได้	และจัดให้มีการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่าง			
เพียงพอ	นอกจากน้ี	 ยังมีการออกตราสารหนี้ระยะยาว										
ในสภาวะที่ตลาดเอ้ืออำานวยเพ่ือช่วยให้สภาพคล่องของ	
บรษิทัปรับตวัดีขึน้	อกีทัง้คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการเปน็ผูอ้อกนโยบายภายในใหม้รีะบบควบคมุ
ให้มีการออกตราสารหนี้อย่างรัดกุมและติดตามการบริหาร
สภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง	โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท	ต้องดำารงสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ณ	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2559	บล.	ฟินันซ่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี	
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
เท่ากับร้อยละ	496.1	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดโดย	ก.ล.ต.								
(ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	7	ของหนี้สินทั่วไป)

แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน
รวมทั้งสิ้น	1,495.8	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี	
2558	จำานวน	71.9	ล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5	โดยหน้ีสิน
ร้อยละ	42	เป็นหนี้สินหมุนเวียน	รายการหน้ีสินที่สำาคัญ					
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญจาก	ณ	ส้ินปี	2558			
มีดังนี้

	 -	 ตัว๋แลกเงนิและหุน้กูร้ะยะสัน้รวมสทุธ	ิ150	ลา้นบาท	
	 	 ลดลง	255.3	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	63	จากการ
	 	 ออกตราสารหนี้ระยะยาวแทนตราสารหนี้ระยะส้ัน
	 	 มากขึ้น

	 -	 หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี	
	 	 จำานวน	350	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นทั้งจำานวน	เนื่องจาก
	 	 เป็นหุ้นกู้ระยะยาวรุ่นแรกๆ	ที่จะครบกำาหนดในปี	
	 	 2560

respectively,	in	2015.	However,	when	including	investments	
in	domestic	money	market	fund	with	high	liquidity	and	
cash	received	from	a	distribution	of	investment	in	foreign	
fund	and	from	debentures	issued,	those	ratios	stood	at	
0.21	and	0.55	respectively.	

	 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	2016,	the	subsidiary’s	
NCR	was	496.1%,	which	is	higher	than	the	minimum	7%	
requirement	set	by	the	SEC.

Sources of Funds

 Liabilities

	 As	of	31	December	2016,	the	total	liabilities	of	the	
Group	were	Bt.1,495.8	million,	an	increase	of	Bt.71.9	
million	or	5%	from	that	of	year-end	2015,	of	which	42%	
were	current	liabilities.	The	major	items	showing	a	significant	
change	from	those	of	year-end	2015	were	as	follows.

	 -	 Bills	of	exchange	and	short-term	debentures	
	 	 totaled	Bt.150	million,	decreasing	by	Bt.255.3	
	 	 million	or	63%	from	a	change	in	fund	sourcing	from	
	 	 short-term	to	long-term.

	 -	 Long-term	debentures,	current	portion	totaled	
	 	 Bt.350	million.	These	are	the	first	two	tranches	
	 	 of	long-term	debentures	and	will	be	matured	in	2017.
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	 -	 โบนัสค้างจ่าย	44.9	ล้านบาท	ลดลง	52.5	ล้านบาท	
	 	 หรือลดลงร้อยละ	54	จากปีก่อน	เนื่องจากการลดลง
	 	 ของโบนัสตามผลการดำาเนนิงานของบรษิทัและบรษิทั
	 	 ย่อย

	 -	 หุ้นกู้ระยะยาวรวม	770	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	50	ล้านบาท	
	 	 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	7	จากการออกตราสารหน้ีระยะยาว
	 	 แทนตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้น

	 สำาหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีกำาหนดจ่ายดอกเบ้ียเมื่อครบ
กำาหนดไถ่ถอน	ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวกำาหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ	
3	เดอืน	โดยบริษทัสามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขดังกลา่วได้อยา่ง
ครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด		รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะสั้น	
และหุน้กูร้ะยะยาวแสดงไวใ้นสว่นโครงสรา้งการถอืหุน้และการ
จัดการ

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการ
เงินรวมเท่ากับ	2,185.3	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี	2558	
จำานวน	74.4	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	4	การเปลีย่นแปลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิในงวด	130.7	ล้านบาท	จ่ายเงินปันผล	24.7	ล้านบาท	
และขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขาย	22.6	ลา้นบาท	
มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ	8.8	บาทต่อหุ้น	 เพิ่มขึ้นจาก									
8.5	บาทต่อหุ้น	ณ	สิ้นปี	2558	

	 ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัท	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2559	มีจำานวน	1,235.2	ล้านบาท	และมีทุนสำารอง
ตามกฎหมายจำานวน	34.8	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.8	ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท	

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจ
จะเกิดขึน้ประกอบดว้ย	ภาระผกูพนัตามสญัญาค้ำาประกนัและ
สญัญาอ่ืนซ่ึงบริษัทได้ต้ังประมาณการหน้ีสินในจำานวนท่ีคาดว่า
จะถกูเรยีกรอ้งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้	และสญัญาแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ	รายละเอียดภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	25

	 -	 Accrued	bonus	totaled	Bt.44.9	million,	decreasing	
	 	 by	Bt.52.5	million	or	54%	following	decreases	in	
	 	 the	operational	performance	of	the	Company	and	
	 	 its	subsidiaries.

	 -	 Long-term	debentures,	net	of	current	portion	
	 	 totaled	Bt.770	million,	increasing	by	Bt.50	million	
	 	 or	7%	from	a	change	in	fund	sourcing	from	short-term	
	 	 to	long-term.

	 Short-term	debentures	pay	interest	at	maturity	while	
long-term	debentures	pay	interest	on	a	quarterly	basis.	
The	Company	complies	with	the	terms	and	conditions	of	
these	debentures.	See	details	of	short-term	and	long-term	
debentures	in	Shareholder	Structure	and	Management	
section.	

 Shareholders’	Equity

	 At	year-end	2016,	the	Company’s	equity	 in	 the		
consolidated	financial	statements	was	Bt.2,185.3	million,	
an	increase	of	Bt.74.4	million	or	4%	from	2015.	Changes	
in	equity	came	from	an	increase	in	operating	results	of	the	
year	of	Bt.130.7	million	against	dividends	payment	of	
Bt.24.7	million	and	revaluation	deficit	on	investments	of	
Bt.22.6	million.	The	book	value	at	year-end	2016	was	
Bt.8.8	per	share,	up	from	Bt.8.5	per	share	at	year-end	
2015.

	 As	of	31	December	2016,	the	Company’s	registered	
and	paid	up	capital	stood	at	Bt.1,235.2	million	while	legal	
reserve	was	Bt.34.8	million	or	2.8%	of	 its	registered	
capital.

 Commitments	and	contingent	liabilities

	 As	of	31	December	2016,	the	Company’s	commit-
ments	and	contingent	liabilities	comprised	commitments	
on	guarantee	agreements	and	other	contracts	of	which	
provision	on	claims	that	might	be	called	against	the	Com-
pany	was	already	set	aside	and	foreign	currency	forward	
contracts.	Details	on	commitments	and	contingent	liabilities	
are	disclosed	in	Notes	to	the	Financial	Statements	no.	25.
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Capital Structure

	 As	of	31	December	2016,	the	Group’s	capital	structure	
comprised	Bt.1,495.8	million	in	liabilities	and	Bt.2,185.3	
million	in	equity,	resulting	in	a	debt	to	equity	ratio	of	0.68	
compared	to	a	ratio	of	0.67	the	previous	year.	The	capital	
structure	is	considered	to	be	appropriate	and	the	debt	to	
equity	ratio	 is	considered	 low.	This	 indicates	that	the	
Group’s	capital	came	less	from	borrowing	then	equity,	
yielding	lower	risk	of	inability	to	pay	debt	obligation.	The	
major	sources	of	funds	were	short-term	and	long-term	
debentures	issued	by	the	Company.	The	major	use	of	
funds	was	an	additional	investment	in	an	associated	company	
and	an	investment	in	an	exchangeable	loan	to	a	company	
with	a	convertible	option	to	exchange	into	common	shares	
of	the	company.

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	Statements	
no.	2.3	and	2.4.

Credit Rating

	 On	26	July	2016,	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).

	 The	ratings	reflect	the	Company’s	small	niche	domestic	
franchise	and	its	improved	revenue	diversification	following	
the	completion	of	 its	business	restructuring	 initiatives.		
Investment	in	the	warehouse	and	factory	rental	business,	
which	was	part	of	the	restructuring	plan,	has	weakened	
its	capital	profile.	However,	the	risks	could	be	mitigated	
by	more	stable	revenue	flow	and	profitability	from	the	
business.

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	โครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำานวน	1,495.8	ล้านบาท	และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	2,185.3	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.68	เท่า	เทียบกับ	0.67	เท่า	ณ	สิ้นปี	
2558		โครงสร้างเงินทุนนับว่ามีความเหมาะสม	อัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนยังอยู่ในระดับต่ำา	แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของบริษัท						
มาจากการกูย้มืเงนิในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่ทนุของบรษิทั	สะทอ้น
ความเสี่ยงในการไม่สามารถชำาระหนี้ต่ำา	โดยแหล่งเงินทุนที่
สำาคญัไดแ้ก	่หุน้กูร้ะยะสัน้และหุน้กูร้ะยะยาวทีอ่อกโดยบรษิทั		
สำาหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สำาคัญ	ได้แก่การลงทุนเพิ่มใน
บริษัทร่วมและการลงทุนในรูปแบบการให้กู้ยืมเงินที่สามารถ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแก่บริษัทแห่งหนึ่ง	

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหมแ่ละ
ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

	 สำาหรับการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาบังคับใช้ปฏิบัติและผลกระทบต่องบ					
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถดูได้จากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	2.3	และ	2.4

อันดับความน่าเชื่อถือ

	 เมือ่วนัที	่26	กรกฎาคม	2559	สถาบนัจดัอนัดบัความนา่
เชื่อถือฟิทช์	เรทติ้งส์	(ประเทศไทย)	(Fitch	Ratings	(Thailand)	
Limited)	ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ	(National	
rating)	ระยะยาวของบริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	
‘BBB-(tha)’	แนวโนม้อนัดบัเครดติมเีสถยีรภาพ	และคงอนัดบั
เครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่	‘F3(tha)’	

	 อันดับเครดิตสะท้อนถึงเครือข่ายการดำาเนินงานภายใน
ประเทศของบรษิทัทีม่ขีนาดคอ่นขา้งจำากัดและเปน็กลุม่ลกูค้า
เฉพาะ	และยังสะท้อนถึงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีมีความหลากหลาย
มากขึ้นหลังจากปรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท
แล้วเสร็จ	การลงทุนในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่า					
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างธุรกิจส่งผลให้
อัตราส่วนเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงเน่ืองจากหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน	
อย่างไรก็ตามรายได้และกำาไรที่มีเสถียรภาพมากขึ้นจาก			
ธุรกิจดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
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	 ในระยะปานกลางอัตรากำาไรจากธุรกิจหลักของบริษัท	
น่าจะยังอ่อนแอจากลักษณะธุรกิจโรงงานและคลังสินค้า				
เพือ่เชา่ท่ีมีอัตรากำาไรท่ีต่ำาและเติบโตช้า	ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจ
วาณิชธนกิจซึ่งมีอัตรากำาไรที่สูงกว่ามีความผันผวน	อย่างไร
ก็ตาม	กำาไรสุทธิของบริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งกำาไร
จากบริษัทร่วม	เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มและประวัติ
ผลการดำาเนินงานที่ดี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อผลการดำาเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

	 ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลตอ่การดำาเนนิงานหรอื
ฐานะทางการเงินในอนาคตได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง

	 Over	the	medium	term,	the	Company’s	profitability	
from	core-operations	is	likely	to	remain	weak	due	to	the	
low-margin	and	low-growth	nature	of	the	rental	business,	
while	revenue	from	the	higher-margin	investment	banking	
business	is	volatile.	However,	the	Company’s	net	profit	
could	be	moderately	stronger	due	to	profit	sharing	from	
its	associated	companies,	which	have	better	profitability	
prospects	and	track	records.

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	“Risk	
Factors”	section.
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รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions

	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2559	จากงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2559	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 1.		รายการคงค้างระหว่างกัน
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	27.2

	 2.	 รายการเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย/บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10.2	และ	11

	 3.	 รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10.1

	 4.		รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	27.1	และ	27.4

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในปี 2559

	 รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกัน
ที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจโดยทั่วไป

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำารายการ
ระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำาเป็นและ
มีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท	โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้	

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

	 (2)	รายการท่ีเกดิขึน้ระหวา่งบรษิทักบับรษิทัย่อยทีบ่รษิทั
	 	 ถือหุ้นน้อยกว่า	99%	และรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
	 	 บริษทักบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เปน็รายการทีเ่กดิขึน้ตาม
	 	 ปกติธุรกิจท่ัวไป	และเป็นราคาท่ียุติธรรม	สมเหตุสมผล
	 	 ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการการทำารายการระหว่างกัน

	 การอนมุตักิารทำารายการระหวา่งกนั	บรษิทัจะปฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย	์และขอ้บงัคับ	
ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	โดย
รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มี
ส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	และในข้อ
บงัคบัของบรษิทัไดม้กีารกำาหนดในเรือ่งของการเขา้ทำารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืการไดม้าจำาหนา่ยไปซึง่สินทรพัยข์องบรษิทั

	 The	related	party	transactions	occurring	in	2016	as	
shown	in	the	audited	financial	statements	for	the	year	
ended	31	December	2016	are	as	follows:

	 1.	 Outstanding	Items
	 	 See	Notes	to	the	Financial	Statements	27.2

	 2.	 Investment	in	Subsidiaries/Related	Parties	Items	
	 	 See	Notes	to	the	Financial	Statements	10.2	and	11	

	 3.		Investment	in	Associated	Company	Items
	 	 See	Notes	to	the	Financial	Statements	10.1

	 4.		Revenue	and	Expense	Items
	 	 See	Notes	to	the	Financial	Statements	27.1	and	27.4

Related Transaction Policy for 2016

	 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	Company	
were	of	the	opinion	that:

	 1.	 transactions	between	 the	Company	and	 its	
	 	 wholly	owned	subsidiaries	(more	than	99%	holding)	
	 	 were	done	in	the	ordinary	course	of	business	and	
	 	 at	arm’s	length	prices.

	 2.	 transactions	between	the	Company,	its	subsidiaries	
	 	 (less	than	99%	holding)	and	its	related	parties	
	 	 were	done	in	the	ordinary	course	of	business	and	
	 	 at	arm’s	length	prices.

Related Transaction Policy

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

	 ในปี	2551	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ	
เกี่ยวกับการเข้าทำาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	
ผูบ้รหิาร	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	ให้บริษัทและบริษัทย่อย
สามารถเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าวได้	หากธุรกรรมเหล่านั้น										
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ										
พึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอำานาจ
ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ	
เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	โดย				
ได้กำาหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท	ซึ่งลงนาม					
โดยประธานคณะกรรมการบริษัท	และประกาศระเบียบ									
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

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

Future Related Transactions

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

	 It	 is	the	Audit	Committee’s	duty	to	consider	and	
ensure	the	accuracy	and	completeness	of	 information	
disclosure	on	related	transactions	or	transactions	which	
may	cause	conflicts	of	interest.	Additional	responsibilities	
are	to	review	and	ensure	the	Company	adopts	proper	and	
effective	internal	control	and	internal	audit	systems,	and	
complies	with	the	laws	on	securities	exchange,	the	SET’s	
regulations,	or	other	laws	relating	to	its	business.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholder Structure and Management

โครงสร้างเงินทุนและการถือหุ้น

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จำานวน 1,235.2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 247 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำาระแล้ว       
ทั้งจำานวน

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 
มีนาคม 2560 เพ่ือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 
2560 มีดังนี้

Capital and shareholder structures

 As of 31 December 2016, the registered capital of 
the Company was Baht 1,235.2 million divided into 247 
million ordinary shares with a par value of Baht 5 per share; 
fully paid.

 At the closing registration date on 14 March 2017 
for the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, the 
list of major shareholders was as follows:

 ผู้ถือหุ้น	 จ�ำนวนหุ้น	 ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

 Name Number of Shares % of Paid-up Capital

1.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
 Mr. Vorasit Pokachaiyapat 

31,480,000 12.743
 

ม.ล.สุทธิมาน	โภคาชัยพัฒน์
 M.L. Suddhiman Pokachaiyapat 

2.	 นายกอบคุณ	เธียรปรีชา
 Mr. Kobkhun Tienpreecha 

31,000,000 12.549

3. UBS AG Singapore Branch 16,548,210 6.699

4. Morgan Stanley & Co. International Plc. 13,776,855 5.577

5.	 นางสาวญาสินี	อภิธโนทัย
 Miss Yasinee Apitanothai 

8,527,200 3.452

6.	 นางมนต์รวี	เดวิส
 Mrs. Monravee Davis 

6,210,000 2.514 

7.	 นางประกายค�า	ใบแก้ว
 Mrs. Prakaikam Baikaew 

6,192,000 2.506

8.	 นายอนุรักษ์	บุญแสวง
 Mr. Anurak Boonsawang 

5,289,900 2.141

9. Deutsche Bank AG Singapore - PWM 4,371,480 1.770

10.	 นายวุธการ	จิรอลงกรณ์
 Mr. Wuttakarn Jira-alongkorn 

4,305,700 1.734
  

11.	 ผู้ถือหุ้นอื่น 
119,338,255 48.306

 Others

 รวม	/	Total	 247,039,600	 100.000
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การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้

 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน และ
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีจำานวนคงค้างรวมไม่เกิน 
1 ,500 ,000 หน่วย คิด เป็นมูลค่ าคงค้ างรวมไม่ เกิน 
1,500,000,000 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยล้านบาท) มูลค่าท่ีตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยข้ึนอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่
เสนอขาย

รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร
Shareholding	in	FNS	by	directors	and	management	

1.	 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร  - - - - - -  -
 Dr. Virabongsa Ramangkura

2.	 นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์ 
20,980,000 10,500,000 31,480,000 20,980,000 10,500,000 31,480,000 -

 Mr. Vorasit Pokachaiyapat

3.	 นายยูจีน	เอส.	เดวิส 
300,000 6,210,000 6,510,000 100,000 6,210,000 6,310,000 200,000

 Mr. Eugene S. Davis

4.	 นายวราห์	สุจริตกุล  
- - - - - - -

 Mr. Varah Sucharitakul

5.	 นายวิทยา	เวชชาชีวะ - - - - - - -
 Mr. Vitthya Vejjajiva

6.	 นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง - - - - - - -
 Mr. Akarat Na Ranong

7.	 นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์ 
- - - - - - -

 Mr. Nuttawut Phowborom

8.	 นายเจมส์	มาร์แชล 752,700 - 752,700 699,500 - 699,500 53,200
 Mr. James Marshall

9.	 นางสาวรัชนี	มหัตเดชกุล 
- - - - - - -

 Ms. Rachanee Mahatdetkul

10.	นายชาคริต	สุภีปรี 
- - - - - - -

 Mr. Chakhrit Suphepre

11.	นางสาววิภา	นิลโสภณ 
- - - - - - -

 Ms. Wipa Nilsophon

12.	นายชาญกิจ	อัศวโรจนไมตรี 
- - - - - - -

 Mr. Chankit Assawarotjanamitre

13.	นางนุชชลี	จันขัน 
- - - - - - -

 Mrs. Nuchalee Jankhun

14.	นางสิริพรรณ	ลีวานันท์ 
- - - - - - - Mrs. Siripan Leewanun

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

As	of	31	December	2016

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558

As	of	31	December	2015

จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย

No. of shares held by

จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย

No. of shares held by

กรรมกำร/

ผู้บริหำร

Directors/

Management

กรรมกำร/

ผู้บริหำร

Directors/

Management

ผู้เกี่ยวข้อง

Related

persons

ผู้เกี่ยวข้อง

Related

persons

รวม

Total

รวม

Total

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	(ลด)

Change

Increase

(Decrease)

ชื่อ

Name

Debt securities issuance

 The Company has issued short-term with maturities 
of less than 270 days and long-term unsecured and un-
subordinated debenture entered in name without debenture 
representative to institutional investors and/or high net 
worth investors with total outstanding balance of not more 
than 1,500,000 units valued Baht 1,500,000,000 (One 
thousand five hundred million Baht).  The par value and 
offering price per unit is Baht 1,000.  Interest rate offered 
depends on the market rate at the time of the offering.     
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 ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) 
จำากดั ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดติภายในประเทศระยะยาวของ
บริษัทที่ระดับ BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ 
และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3(tha) 

 FNS17705A 150,000,000 5 กรกฎาคม 2560
        5 July 2017

 รวม	/	Total	 150,000,000  

 รุ่น	 มูลค่ำหน้ำตั๋วรวม	(บำท)	 วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

	 Tranche	 Face	Value	(Baht)	 Maturity	Date

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
The outstanding balance of short-term debentures as at 31 December 2016 is as follow:

 FNS171A 250,000,000 11 มกราคม 2560
   11 January 2017

 FNS172A 100,000,000 18 กุมภาพันธ์ 2560
   18 February 2017

 FNS188A 240,000,000 28 สิงหาคม 2561
   28 August 2018

 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

	 รวม	/	Total	 1,120,000,000

 รุ่น	 มูลค่ำหน้ำตั๋วรวม	(บำท)	 วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

	 Tranche	 Face	Value	(Baht)	 Maturity	Date

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
The outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2016 is as follow:

 In July 2016, 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).
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน*

Nomination and
Compensation Committee*

คณะกรรมการบริหาร
Executive Directors

กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยวรสิทธิ์	โภคำชัยพัฒน์

Managing	Director

Mr.	Vorasit	Pokachaiyapat

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

นำยเจมส์	มำร์แชล

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน

Mr. James Marshall

Chief	Investment	Officer

นำงสำวรัชนี	มหัตเดชกุล

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส

ฝ่ำยกำรลงทุน

Ms.	Rachanee	Mahatdetkul

SVP,	Direct	Investment

นำยชำคริต	สุภีปรี

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

Mr.	Chakhrit	Suphepre

Group	Head	of	IT	&	SVP

นำงนุชชลี	จันขัน

หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

Mrs.	Nuchalee	Junkhun

Head	of	Human	Resources

นำยชำญกิจ	อัศวโรจนไมตรี

หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร

Mr.	Chankit	Assawarotjanamitre

Head of Administration

นำงสำววิภำ	นิลโสภณ

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

ฝ่ำยก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

Ms. Wipa Nilsophon

Assistant	Managing	Director

Compliance	Department

นำงสิริพรรณ	ลีวำนันท์

หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี

Mrs.	Siripan	Leewanun

Head	of	Accounting

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณรอ้ยละ 30 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีหรอืตามความ
เหมาะสม หากไมม่เีหตจุำาเปน็อืน่ใดและการจา่ยเงนิปนัผลนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี        
นัยสำาคัญ 

* อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
* Appointed in the Board of Directors’ meeting no. 1/2017 held on 24 February 2017. 

โครงสร้างการจัดการ	/	Management	Structure

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 7 ท่าน (ตำาแหน่งว่าง 1 ท่าน ซึ่ง
อยู่ระหว่างการสรรหา) ดังต่อไปนี้

 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
  กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายยูจีน เอส. เดวิส
  กรรมการ 
 4. นายวราห์ สุจริตกุล
  กรรมการ
 5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
  กรรมการ และกรรมการอิสระ
 6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
  กรรมการ และกรรมการอิสระ
 7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
  กรรมการ และกรรมการอิสระ

 โดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายยูจีน เอส. เดวิส นายวราห์ 
สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราบริษัท

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายวราห์ สุจริตกุล เป็น
เลขานกุารบรษิทัซึง่มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ำาหนด
ไวต้ามมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 
 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจหนา้ทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ปน็
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน การบริหารเงิน 
การบรหิารความเสีย่งของกจิการ กำากับและควบคมุดแูลใหฝ้า่ย
บริหารดำาเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหุน้เปน็สำาคญั รวมท้ังมีอำานาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการ
จำานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ือดำาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง ท้ังน้ี คณะกรรมการได้กำาหนดให้
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอำานาจดำาเนินการ
เรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการ
ดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม         
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 vacancy under nomination process):

 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. Vitthya Vejjajiva
  Director and Independent Director
 6. Mr. Akarat Na Ranong
  Director and Independent Director
 7. Mr. Nuttawut Phowborom
  Director and Independent 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.

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

 The Board of Directors has the responsibility of 
managing the Company in compliance with relevant laws, 
the Company’s business objectives, its Articles of Asso-
ciation and the resolutions of shareholders’ meetings.  
Responsibilities also include the formulation of policies  
and operating directions, financial management, risk                 
management, and providing guidance and supervision to 
the management to operate efficiently and effectively and 
in accordance with the relevant policies. The interests of 
the shareholders will be taken into account in managing 
the Company. The Board of Directors also has the power 
to appoint a certain number of directors to be members 
of the executive committee and to perform specific tasks.
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 1) เร่ืองทีก่ฎหมายกำาหนดให้ตอ้งไดม้ตท่ีิประชุมผูถ้อืหุน้
 2) การทำารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สียและอยูใ่นขา่ย
  ที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
  ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ัน 
(Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
  บางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท
  เอกชนมาเป็นของบริษัท
 3) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
  กิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การ
  มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์
  จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  ของบริษัท
 5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 6) การควบหรือเลิกบริษัท
 7) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

 The Board of Directors has empowered the directors 
authorized to sign for and bind the Company to indepen-
dently conduct various matters.  However, the matters set 
forth below require a prior resolution from the meeting of 
the shareholders. In the case that there is a conflict of 
interest between the Company or subsidiaries and one or 
more of its directors, the directors involved may not vote.

 1) when resolution of the meeting of shareholders 
  is required by law; and
 2) on matters in which directors may have an interest 
  and a resolution of the meeting of shareholders 
  is required by law or by the regulations of the 
  Stock Exchange of Thailand.

 The matters specified below require a resolution of 
the Board of Directors and of the meeting of shareholders 
passed by a vote of not less than three-fourths of the 
total number of shareholders present at the meeting and 
entitled to vote. Treasury stocks held by the Company 
carry no voting rights.

 1) the sale or transfer of whole or important parts 
  of a business of the Company to other persons;
 2) the purchase or acceptance of transfer of
  businesses of other companies or private
  companies to the Company;
 3) the making, amending or canceling of contracts 
  relating to the leasing out of the business of the 
  Company, whole or certain important parts, the 
  assignment to any other persons to manage the 
  business of the Company or the amalgamation 
  of the business with other persons with an objective 
  towards profit and loss sharing;
 4) the amendment of the Memorandum of Association 
  or the Articles of Association of the Company;
 5) the increase or decrease in registered capital of 
  the Company;
 6) the merger or liquidation of the Company; and
 7) other matters specified by law.
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1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 5/5 -
 Dr. Virabongsa Ramangkura

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

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

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

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ 4/5 4/4
 Mr. Vitthya Vejjajiva

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

7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 2/5 2/4
 Mr. Nuttawut Phowborom

ชื่อ

Name

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม	(จ�ำนวนครั้งที่เข้ำ/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

Attendance	(Attendance/Total	Meetings)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

Board	of	Directors	Meeting

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

Audit Committee Meetings

การประชุมคณะกรรมการ

 บรษิทัมกีำาหนดการประชมุพจิารณางบการเงนิของคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัสำาหรบังบการเงนิ
ในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยใน
ปี 2559 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม   
ทั้งส้ิน 5 คร้ัง และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 
4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

Board of Directors’ Meetings

 The Company sets out meeting schedules for the 
Audit Committee and the Board of Directors to consider 
financial statements of each quarter for the next year in 
advance.  In 2016, there were 5 Board of Directors’ meetings 
and 4 Audit Committee’s meetings. Attendance records 
of each director are as follows.
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คณะผู้บริหาร 

 ผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจีำานวน 
10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

 * ผู้บริหารตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

Management Team

 The management team of Finansa Plc. as at 31 
December 2016 consisted of the following 10 executives:

 1. Mr. Vorasit Pokachaiyapat*
  Managing Director
 2. Mr. Eugene S. Davis
  Executive Director
 3. Mr. Varah Sucharitakul
  Executive Director
 4. Mr. James Marshall*
  Chief Investment Officer
 5. Ms. Rachanee Mahatdetkul*
  Senior Vice President of Direct Investment
 6. Mr. Chakhrit Suphepre*
  Group Head of IT & SVP
 7. Ms. Wipa  Nilsophon*
  Assistant Managing Director, Compliance Department
 8. Mr. Chankit Assawarotjanamitre*
  Head of Administration
 9. Mrs. Nuchalee Junkhun*
  Head of Human Resources
 10. Mrs. Siripan Leewanun*
  Head of Accounting 

 * Management according to the SEC’s notification.

 Scope	of	Duties	of	the	Managing	Director

 The Managing Director has power and responsibilities 
to manage and monitor the normal business transactions 
of the Company including other authority as assigned by 
the Company’s Board of Director or the Executive Com-
mittee. 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.
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 ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำานาจที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนมุตัริายการทีต่น
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

 1) ดำาเนนิการเปน็ผูบ้รหิารงาน จดัการ และควบคมุดแูล
  การดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

 2) กำาหนดนโยบายแนวทางธรุกจิ และกลยทุธท์างธรุกจิ
  ของบรษิทัรว่มกบัคณะกรรมการบรหิาร กอ่นนำาเสนอ
  ตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัเิห็นชอบ

 3) ควบคมุดแูลใหก้ารทำาธรุกิจของบรษิทัเป็นไปตามแผน
  ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
  คณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมาย
  และกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 4) จัดต้ังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลมุ
  ทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
  และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมถึงมี
  อำานาจอนุมัติการแต่งต้ัง โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน

 5) ตดิตามดแูลกจิกรรมทางธรุกจิและผลการดำาเนนิงาน 
  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

 6) อนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำานักงานและเข้าทำา
  สัญญาซ้ือขาย สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง สัญญาเช่า สัญญา
  บริการ สัญญาจ้างบำารุงรักษา และเอกสารอื่น ๆ ที่
  เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
  ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับ
เดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่
เพยีงพอทีจ่ะรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงัทีต่อ้งการ โดยคา่
ตอบแทนดงักลา่วจะตอ้งขออนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่า
ตอบแทนรายปี  โดยในปี 2559 บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2558 
ดังนี้

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

 Scope of duties of the Managing Director is as follows.

 1) Manage and undertake the Company’s normal 
  business transactions, 
 2) Prepare the Company’s business policy and 
  strategy together with the Executive Committee 
  prior to submitting to the Board of Directors for 
  approval,
 3) Monitor to ensure that the Company’s business 
  transactions are in accordance with the established 
  business plans and strategy approved by the 
  Board and in accordance with relevant laws and 
  regulations,
 4) Establish the organization and management 
  structure relating to human resources including 
  recruitment, training, employment and termination 
  of employment as well as approve the appointment, 
  transfer and dismissal of employees,
 5) 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 
2016, remuneration of directors is set at the same level 
as in 2015 as follows:



64  :  Annual  Report  2016

1. ประธานกรรมการ 800,000 50,000
 Chairman 
2. กรรมการ 

280,000 25,000 Directors 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 25,000 Chairman of the Audit Committee 
4. กรรมการตรวจสอบ 70,000 25,000 Audit Committee Members

ปี	2559	และ	2558	/	2016	and	2015

ค่ำตอบแทนรำยปี	(บำท)

Annual	Fee	(Baht)

ค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บำท)

Meeting	Fee	(Baht)

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
 Dr. Virabongsa Ramangkura 

800,000 250,000
 

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
 Mr. Vorasit Pokachaiyapat 

- -
 

3. นายยูจีน เอส. เดวิส
 Mr. Eugene S. Davis 

- -
 

4. นายวราห์ สุจริตกุล 
 Mr. Varah Sucharitakul 

- -
 

5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
 Mr. Vitthya Vejjajiva 550,000 375,000 

6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
 Mr. Akarat Na Ranong 490,000 425,000 

7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
 Mr. Nuttawut Phowborom 350,000 100,000 

ชื่อ

Name

ค่ำตอบแทนรำยปี	(บำท)

Annual	Fee	(Baht)

ค่ำเบี้ยประชุม	(บำท)

Meeting	Fee	(Baht)

 สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำาหนดตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับ  
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของ           
ผู้บริหารแต่ละท่าน 

 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบ้ีย
ประชมุ ค่าตอบแทนรายปี และเงินบำาเหน็จให้แก่กรรมการ 7 ท่าน 
ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการดำารงตำาแหน่ง
เปน็กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 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 2016, the Company provided remuneration including 
meeting fee, annual fee and bonus to 7 directors, in which 
the Chairman of the Audit Committee and 1 Audit         
Committee Member also received fees from being the 
Directors, Chairman of the Audit Committee and Audit 
Committee Member of a subsidiary, as shown below.

 ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวม
ทั้งสิ้น 10 คน ซ่ึงรวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
และโบนัส เป็นจำานวนเงิน 47.38 ล้านบาท 

 In 2016, the Company paid compensation including 
salary, provident fund and bonus to 10 executives totally 
Baht 47.38 million.
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	 บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
บุคลากรทั้งสิ้นจำานวน 67 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

 ในปี 2559 ผลตอบแทนท่ีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารอง    
เลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ มีจำานวนทั้งสิ้น 132.29 ล้านบาท

 In 2016, the Company and its subsidiaries paid 
compensation, including salary, bonus, provident fund and 
other compensations to their employees totally Baht 132.29 
million.

	 Personnel

 As at 31 December 2016, the Company and its 
subsidiaries had totally 67 employees as follows:

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. นายวิทยา เวชชาชีวะ
 Mr. Vitthya Vejjajiva 1,2 
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
 Mr. Akarat Na Ranong 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 

รำยชื่อกรรมกำร

Name

บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ

Major	Subsidiaries

FSL FFM

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 

1. ฝ่ายบริหาร / Management 3 3 -

2. การลงทุน / Direct Investment, Investment 4 - -

3. บริหารเงิน / Treasury, Sales & Marketing - 9 -

4. วาณิชธนกิจ / Investment Banking - 19 -

5. ปฏิบัติการและงานสนับสนุน / Operations,  Administration,
 Accounting, Information Technology, Human Resources 20 5 1

6. กำากับดูแลการปฏิบัติงาน / Compliance 3 - -

 รวม	/	Total	 30	 36	 1

 กลุ่มสำยงำน	/	Group	 FNS	 FSL	 FC
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 73	

ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 	
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

Dr.	Virabongsa	Ramangkura
Chairman
Independent Director

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก และปริญาโทเศรษฐศาสตร์
 University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนยีบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Directors Certification Program (2547)   

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
    - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
    - บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จำากดั (มหาชน)
   • ประธานกรรมการบริหาร
    - บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการ มลูนธิิสถาบนัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน)

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
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
 - Directors Certification Program (2004)

Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman
    - Finansa Plc.
    - Bangkok Expressway and Metro Plc.
   • Chairman of the Executive Board
    - Double A (1991) Plc.
   • Director, Thailand Development Research
    Institute Foundation
   • Independent Director and Audit Committee
    Member, Polyplex (Thailand) Plc.
   • Independent Director, Matichon Plc.

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการ
    - บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำากัด
    - บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำากัด
    - บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 
   • กรรมการบริหาร
    - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
    - กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอ็ดยเูคช่ัน จำากดั (มหาชน)
2554-2558 
   • กรรมการ
    - บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำากัด
    - บริษัท โปร-เอ็ม จำากัด

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
Present • Managing Director, Finansa Plc.
   • Director
    - NEO Corporate Co., Ltd.
    - Finansa Capital Ltd.
    - Finansa Fund Management Ltd.
   • Executive Director
    - Prospect Development Ltd.
   • Chief Executive Officer and Managing Director
    - M.K.Real Estate Development Plc.
   • Independent Director, SE-Education Plc.
2011-2015
   • Director
   - Chaiyanan Service Group Co., Ltd. 
   - Pro-M Co., Ltd.

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)															 	 	 	 	 	 	 	 53	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	
12.743%

%	Holding	in	FNS

นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการบริหาร

Mr.	Vorasit	Pokachaiyapat
Managing Director
Authorized Director
Executive Director
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 61	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	
2.514%

%	Holding	in	FNS

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการ
    - บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
    - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด

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
Present • Executive Director, Finansa Plc. 
   • Director
    - Finansa Fund Management Ltd.
    - Finansa Securities Ltd.

นายยูจีน	เอส.	เดวิส
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  
กรรมการบริหาร

Mr.	Eugene	S.	Davis
Authorized Director
Executive Director 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 52	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

นายวราห์	สุจริตกุล
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

Mr.	Varah	Sucharitakul
Authorized Director
Executive Director
Company Secretary

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
    - บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำากัด
   • รองประธานกรรมการ
    - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 
   • กรรมการบริหาร
    - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด
    - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
   • กรรมการ
    - บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำากัด
    - บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ
     ราชอาณาจักรกัมพูชา จำากัด (มหาชน)
2553-2554
   • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2552-2554
   • กรรมการ คณะกรรมการผังเมอืง กรมโยธาธิการและผังเมอืง

Education and Training Program
• MBA, University of New Hampshire, USA
• B. Eng. (Mechanical Engineering) Chulalongkorn University
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
 - Director Accreditation Program (2002)
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)

Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman, SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
   • Deputy Chairman of the Board
    - Finansia Syrus Securities Plc.
   • Executive Director
    - Finansa Securities Ltd.
    - Finansa Plc. 
   • Director
    - Finansa Capital Limited 
    - SBI Royal Securities Pcl., Phnom Penh, Cambodia
2010-2011
   • Director
    - Thai Airways International PCL.                           
2009-2011
   • Director
    - Town and Country Planning Board, Journal of    
     Department of Public Works and Town & Country 
     Planning

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 80	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท  Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)
• ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge
 (M.A., LL.B.) 
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Role of Chairman (2544)
 - Director Accreditation Program (2549)
 - Audit Committee Program (2549)
 - Monitoring the Internal Audit Function (2551)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
     - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด
     - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
    • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน)
    • กรรมการอิสระ
     - บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)
    • ประธาน
     - บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ

Education and Training Program
• Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)
• Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
 - Role of Chairman (2001)
 - Director Accreditation Program (2006)
 - Audit Committee Program (2006)
 - Monitoring the Internal Audit Function (2008)

Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman of the Audit Committee
     - Finansa Plc.
     - Finansa Securities Ltd.
     - True Corporation Pcl.
    • Independent Director and Audit Committee Member
     - Glow Energy Pcl.
    • Independent Director
     - Bangkok Glass Pcl.
    • Chairman
     - “K” Line (Thailand) Ltd. and affiliates

นายวิทยา	เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

Mr.	Vitthya	Vejjajiva
Independent Director
Chairman of the Audit Committee 

Chairman of the Nomination and 
Compensation Committee

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)															 	 	 	 	 	 	 	 63	

     

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)
• ประกาศนยีบตัร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (2551)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
     - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด
    • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
     - บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)
     - บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำากัด
    • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
     และกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 
     - บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
    • ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)
2554-2556 
    • อาจารย์ประจำาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2553-2554
    • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
     มหาวิทยาลัยมหิดล

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

Experience Over Past 5 Years
Present • Independent Director and Audit Committee Member
     - Finansa Plc.
     - Finansa Securities Ltd.
    • Independent Director and Chairman of Audit Committee
     - Matching Maximize Solution Plc.
     - KPN Academy Company Limited
    • Independent Director, Chairman of Audit Committee,
     Nominating and Remuneration Committee and Corporate  
     Governance Committee, Krungthai Card Plc.
    • Chairman of the Board of Directors, Food Capital Plc.
2011-2013
    • Lecturer, College of Music, Mahidol University
2010-2011
    • Associate Dean for Resources Development, College of  
     Music, Mahidol University

นายอัครรัตน์	ณ	ระนอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

Mr.	Akarat	Na	Ranong
Independent Director
Audit Committee Member
Member of the Nomination and 
Compensation Committee

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 52	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

นายณัฐวุฒิ	เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Mr.	Nuttawut	Phowborom
Independent Director
Audit Committee Member

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
ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
      - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
      - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำากัด (มหาชน)
      - บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำากัด
      - บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)
     • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
      - บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำากัด
      - บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำากัด 
     • รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำากัด
     • กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำากัด
     • ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
     • กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
2546-2555 
     • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ 
      กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
      - บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำากัด (มหาชน)
      - โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3

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

Experience Over Past 5 Years
Present • Independent Director and Audit Committee Member
      - Finansa Plc.
      - Asia Aviation Plc.
      - Thai Air Asia Co., Ltd.
      - Matching Maximize Solution Plc.
     • Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
      - KPN Group Corporation Ltd.
      - KPN Land Co.,Ltd
     • Vice Chairman, KPN Academy Co., Ltd.
     • Executive Director, KPN Music Co., Ltd.
     • Chairman, Wind Energy Holding Co., Ltd.
     • Director KPN Healthcare Pcl.
2008-2012
     • Independent Director, Audit Committee Member and
      Chairman of Remuneration Committee
      - Prasit Patana Plc.
      - Phyathai Hospital 1,2,3

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 62	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	
0.0001%%	Holding	in	FNS

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
      - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
     • กรรมการ
      - บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด 
    
Education and Training Program
Member of the Securities and Investment Institute of the U.K

Experience Over Past 5 Years
Present • Chief Investment Officer
      - Finansa Plc.
     • Director     
      - Finansa Fund Management Ltd.

นายเจมส์	มาร์แชล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการลงทุน

Mr.	James	Marshall
Chief Investment Officer
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 52	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
       - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
2541-2555
      • ผู้อำานวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
       - กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

Education and Training Program
• Master of Science (Computer Science & Information Technology)  
 NIDA
• Bachelor of Science (Computer Science)
 King Mongkut’s Institute Technology Ladkrabang

Experience Over Past 5 Years
Present • Group Head of Information Technology  and Senior
       Vice President     
       - Finansa Plc.
1998-2012
      • Vice President Infrastructure and Data Center Department 
       - Government Pension Fund

นายชาคริต	สุภีปรี
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr.	Chakhrit	Suphepre
Group Head of Information
Technology and Senior Vice
President

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน
      - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)
      • กรรมการบริหาร
       - บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำากัด
       - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
       - บริษัท มั่นคงเคหะการ จำากัด (มหาชน)
2554-2558
      • กรรมการ
       - บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำากัด
       - บริษัท โปร-เอ็ม จำากัด

Education and Training Program
• MBA, Santa Clara University, USA 
• B.A. in Business Administration Assumption University

Experience Over Past 5 Years
Present • Senior Vice President Direct Investment  
       - Finansa Plc.
      • Executive Director
       - Finansa Capital Ltd.
       - Prospect Development Co., Ltd. 
       - M.K. Real Estate Development Plc.
2011-2015 
      • Director
       - Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
       - PRO-M Co., Ltd.

นางสาวรัชนี	มหัตเดชกุล
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายการลงทุน

Ms.	Rachanee	Mahatdetkul
Senior Vice President of 
Direct Investment Department
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 47	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
       - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

Education and Training Program
• Bachelor of Economics, Chiangmai University

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

นางนุชชลี	จันขัน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Mrs.	Nuchalee	Junkhun
Head of Human Resources

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

Biographies of Directors and Management

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 52	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•การเข้าอบรมสัมมนา (2559)
 - หลักบริหารกิจการที่ดี
 - การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคง 
  ปลอดภัยด้านไซเบอร์ สำาหรับกรรมการและผู้จัดการ
 - Experience sharing of Anti-Corruption Certification Process

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
       - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

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

Experience Over Past 5 Years
Present • Assistant Managing Director, Compliance Department 
       - Finansa Plc.

นางสาววิภา	นิลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

Ms.	Wipa	Nilsophon
Assistant Managing Director
Compliance Department

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 54	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปรญิญาตร ี(บรหิารธรุกจิ-การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายธุรการ บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

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

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

นายชาญกิจ	อัศวโรจนไมตรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

MR.	Chankit	Assawarotjanamitre
Head of Administration

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร	 ไม่มี

Family	Relationship	 None

อำยุ	(ปี)	/	Age	(Year)											 	 	 	 	 	 	 	 	 50	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

%	Holding	in	FNS	 None

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
       - บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

Education and Training Program
• MBA, University of Regina, Canada
• B.B.A. (Accounting), Thammasat University
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
 - Company Secretary Program (2013)

Experience Over Past 5 Years
Present • Head of Accounting, Finansa Plc.

นางสิริพรรณ	ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Mrs.	Siripan	Leewanun
Head of Accounting



72  :  Annual  Report  2016

การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดมาโดยตลอด 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ทั้งน้ี คณะ
กรรมการจะไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 บริษัท ได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ  รวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ 
ไวในเว็บไซตของบริษัท (www.finansa.com) เพื่อเป็นการ
สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าสามารถ
เข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมาย
สำาคัญในการสือ่ความไปยงัพนกังาน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูม้สีว่น
ได้เสยีอ่ืน ถงึความมุง่มัน่ของคณะกรรมการในการปฏบิตัติาม
คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในป ี2559 ทีผ่า่นมา บรษิทัไดด้ำาเนนิการพฒันางานการ
 กำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. จัดทำานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติงาน
  การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และปรบัปรงุจรรยาบรรณ 
  ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ
  บริษัท

 2. จดัหลกัสตูรอบรมเรือ่งนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
  ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั 

 3. จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับลงนาม
  รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนว
  ปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท 
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับกำาหนดให้
บรษิทัยอ่ยรายงานความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แกค่ณะกรรมการบรษิทั
เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทได้จัดทำาบันทึกข้อกำาหนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึง
การรกัษาความลบัของบรษิทัสำาหรบัพนกังาน เพือ่ปอ้งกนัการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำาหรับผู้ที่นำาข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำาให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งกำาหนดให้พนักงานต้องไม่ทำา
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ 

Policy on Corporate Governance

 The Company and the Board of Directors emphasize 
the importance of practicing good corporate governance 
as stipulated by the Office of the Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand.        
Compliance with good corporate governance principles is 
reviewed annually. The Board also reviews the Company’s 
corporate governance policy and report of compliance at 
least once a year. 

 The Company discloses its Policies and business 
ethics on the Company’s website (www.finansa.com.) 
making it accessible to staff of the Finansa Group at all 
levels. The major objective is to communicate with staff 
of Finansa Group, shareholders, and all stakeholders in 
regards to the commitment of the Board of Directors to 
good corporate governance practices and principles. 

 In 2016, the Company completed the following
 activities in supporting good corporate governance: 

 1. Establishing the Anti-corruption Policy and Guidelines 
  and adjusting business ethics to be in line with 
  the Anti-corruption Policy

 2. Educating the Company’s directors, management 
  and staff at all levels on the Anti-corruption Policy

 3. Having directors, management and staff at all 
  levels sign their names to acknowledge the  
  Anti-corruption Policy and Guidelines

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 
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และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั อนักอ่ใหเ้กดิความ
เสียหายตอ่บรษิทัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  ทัง้นี ้บรษิทั
ได้กาํหนดโทษทางวนิยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการ 
นําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทํา
ให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ 
การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเปน็พนกังาน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง       
ไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยหา้มบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืนกอ่นมกีาร
เปดิเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํป ีและได้
แจ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่การ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์  
ในบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในในปี 
2559 มีดังต่อไปนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 สิทธิพ้ืนฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องน้ัน มีหลายประการ 
ตวัอย่างเช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ 
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการ  
ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการรว่ม
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล 
การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการ
อนมัุตธิรุกรรมทีส่าํคญัและมีผลตอ่ทศิทางในการดําเนนิธรุกจิ
ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัท เป็นต้น

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.

Good Corporate Governance Principles in 2016 
Include:

 The Rights of Shareholders

 There are several basic rights of shareholders as 
stated in the Company’s Articles of Association and other 
relevant laws and regulations. Such basic rights include 
the right to purchase, sell or transfer shares, the right to 
share in the profits of the Company, the right to receive 
sufficient information, the right to participate in shareholders’ 
meetings, the right to give opinions and the right to      
participate in major decision making of the Company such 
as dividend payment, appointment or removal of directors, 
appointment of independent auditors, approval on important 
transactions which effects the Company’s business direction 
and adjustments to the Company’s Memorandum of     
Association and Articles of Association. 
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 บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่ง ๆ  
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดําเนินการเพื่อรักษา
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีซ่ึงการดําเนนิการตา่งๆ ตามนโยบายดงักลา่วนัน้ สามารถ
สรุปได้ดังนี้

 1.	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 โดยทั่วไป บริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บรษิทั อย่างไรกด็ ีในกรณมีคีวามจําเปน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งเสนอ
วาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบ 
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีใช้บังคับที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทกําหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2559 จํานวน 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 25เมษายน 2559 เวลา 
14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค 
ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขที่  952 ถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

 โดยประธานได้ดําเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกําหนด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น  
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการในทุกวาระอย่างเต็มท่ี 
โดยประธานได้ให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องชี้แจงข้อซักถามที่  
สําคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทต่อไป สําหรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบ
การเงนิ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 

 บริษัทกําหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้
เกดิการรอนสทิธขิองผูถื้อหุ้น โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีน
เขา้รว่มประชมุไดต้ลอดเวลาการประชมุ เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสียง
ในวาระท่ียังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการประชุม 
หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

 The Company recognizes and emphasizes the im-
portance 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 share-
holders’ interests or matters requiring shareholders’ approval 
under relevant laws or regulations.  

 In 2016, the Company held 1 shareholders’ meeting: 
a 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 
25, 2016 at 2.30 pm. at Crowne Plaza Bangkok Lumpini 
Park Hotel, Crowne 1-4 Room, Level 21, No. 952 Rama 4 
Road, Bangkok, Thailand. All directors i.e. Chairman of 
the Board, Managing Director, Audit Committee Chairman, 
Audit Committee member and Directors were present at 
the meeting.

 The Chairman carried out the meeting as required 
by law and encouraged all shareholders to vote, ask ques-
tions, express opinions and give suggestions on all business 
matters of the Company. The Chairman and directors 
clearly explained and answered every important inquiry 
from shareholders, and welcomed shareholders’ suggestions 
for business operations. In addition, representatives of the 
Company’s auditor who audited the 2015 financial state-
ments were present at the meeting to answer shareholders’ 
questions on financial statements. Voting procedures were 
transparently carried out according to the scheduled 
agenda. 

 The Company set up a guideline for the shareholders’ 
meeting to ensure that shareholders’ rights would not be 
compromised. At any point in the meeting, shareholders 
could register and enter the meeting to honor their voting 
rights on agenda items on which vote casting had not 
been made. The Company did not adjust or distribute 
additional documents which contained important information 
during the meeting without prior notice.
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 ทัง้นี ้ในการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดอํ้านวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ 
มกีารเปดิบริการรับลงทะเบยีนกอ่นเวลาประชมุ 2 ช่ัวโมง  โดย
จัดให้มีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก และ
จัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

 อนึ่ง โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ซึ่ง
ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดประชุมน้ัน ต้ังอยู่บริเวณถนนพระราม 4 
ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวก และ  
วันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทําการของราชการ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่จัดประชุม 
เป็นเวลาที่ไม่เช้า หรือเย็นจนเกินไป

 2.	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	และการส่งหนังสือเชิญ
	 	 ประชุม

 บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสาร
ประกอบการประชุม สําหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น 
วาระการประชมุ ความเหน็ของคณะกรรมการ  สําเนารายงาน
การประชมุครัง้ท่ีผา่นมา ขอ้บงัคบัของบรษิทั (เฉพาะในสว่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่
จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์ม
หนังสอืมอบฉนัทะ ซ่ึงมีข้อความท่ีชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย 
รายละเอียดของสถานที่จัดการประชุมพร้อมแผนที่ โดย      
เปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

 ระบบข่าว ตลท.
 เผยแพร่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เรือ่ง การเรยีก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ที่แสดงกําหนดการ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึงการจ่าย
เงินปันผลโดยเผยแพร่เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2559

 เว็บไซต์ของบริษัท
 เผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 
โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับ
ขอ้มูลในเอกสารทีส่ง่ทางไปรษณยีใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ นอกจากนีไ้ด้
เผยแพร่รายงานประจําปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

 จัดส่งทางไปรษณีย์
 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เปน็นายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
เปน็ผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําปี
ของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน  
ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี

 The Company undertook steps to facilitate the   
shareholders’ meetings. Greeters and registration staff 
were arranged to assist shareholders with the registration 
at least two hours before the meeting. The registration 
process was quick and straightforward and shareholders 
who attended the meetings were appropriately received. 

As for the venue of the shareholders meetings, the Crowne 
Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel was located in the 
business area and was convenient to all transportation. 
Moreover, the meeting was held on a business working 
day and at an appropriate time of the day.

 2. Prior to the Shareholders’ Meeting and Delivery 
  of the Meeting Notice

 The Company had published the Notice of Shareholders’ 
Meeting in both Thai and English, and all complete  
documentation for the meeting were attached including a 
detailed agenda, Board of Directors’ opinion, minutes of 
the last shareholders’ meeting, the Company’s Articles of 
Association (Shareholders’ Meeting part only), background 
of independent directors who would be appointed as proxy, 
other information necessary for making voting decisions 
and Proxy Form as well as a map of the meeting venue. 
The aforementioned information was made available via 
various channels as follows:

 News through the system of the SET
 The resolutions of the Board of Directors’ Meeting 
regarding the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
which indicated the schedule of the Meeting, the agendas, 
and dividend payment were published on March 24, 2016.

 The Company’s Website (www.finansa.com)
 The Invitation to Shareholders’ meeting and           
documentation for the meeting were published on the 
website on March 24, 2016, 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.
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 ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
 บริษัทยังได้ลงประกาศการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใน
หนงัสอืพมิพ ์เปน็เวลา 3 วนัตดิตอ่กนั โดยลงประกาศกอ่นวนั
ประชุมเป็นเวลา 3 วัน

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สามารถเสนอผา่น
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ดังนี้

 1. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
  ก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 
  26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

 2. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
  กรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 
  พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

 3.	 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ผู้ดําเนินการประชุม
จะชีแ้จงกตกิาทัง้หมดรวมถงึวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่
ตอ้งลงมตใินแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบรษิทั รวมถงึการใช้
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชัดเจน และเมือ่มี
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ถามคําถามในแตล่ะวาระ และใหเ้วลาอภปิรายอยา่งเหมาะสม
เพียงพอ จากนั้นประธานที่ประชุมและผู้บริหารจะตอบข้อ   
ซักถามอย่างชัดเจนและให้ความสําคัญกับทุกคําถาม

 4.	 การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษทัไดม้กีารเปดิเผยผลการลงคะแนนแตล่ะวาระในการ
ประชมุ โดยเปดิเผยในระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยภ์ายหลัง
จบการประชุมในวันเดียวกัน 

 มีการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึก
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม การช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน 
และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม 
และชีแ้จงผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ วา่มผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เปน็จํานวนเทา่ไร และขอ้มลูอืน่
ที่สําคัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ภายใน 14 วัน   
นับจากวันประชุม

 Newspaper Advertisement
 The Company also published the Invitation to
Shareholders’ Annual General Meeting in a newspaper for 
three consecutive days, and three days prior to the     
meeting date.

 The Company provided the following opportunities 
to the Company’s shareholders to raise issues via the 
Company’s website (www.finansa.com):

 1. Issues for consideration as additional item of 
  meeting agenda, two months prior to the meeting 
  day, from November 26, 2015 to January 31, 2016.

 2. Nominating the candidate for Director was provided 
  two months prior to the meeting day, from
  November 26, 2015 to January 31, 2016.

 3. Meeting Procedure

 Before the meeting commenced, the MC clearly in-
formed the meeting of all relevant rules including vote-
counting procedures for each agenda item as required by 
the Company’s Articles and voting rights for each agenda 
item. After information on each agenda item was             
presented, the Chairman offered all shareholders an equal 
opportunity to ask questions and give suggestions within 
appropriate time.  Directors and management were present 
to answer all shareholders’ queries.

 4. 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 
number of attending Directors, voting procedure, questions 
and answers for each agenda item, as well as the numbers 
of votes for approval, disapproval and abstention. The 
draft minutes of the 2016 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.
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 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น    
ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้
ดําเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับ 
การดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการ
เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
 
 1.	 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุม 
ในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านน้ันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 
ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําป ี2559 นัน้ ไมม่กีรณทีีม่ผีูถื้อหุน้
ท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด ซึง่บริษัทจะระบรุายชือ่กรรมการอสิระซึง่เปน็ผูร้บัมอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กําหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ผู้ถือหุ้นได้ 
 
 2.	 วาระการประชุม	และการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม

 ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกําหนดให้มี
การดาํเนนิการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิทัและตามลําดบัวาระ
การประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน 
รวมทัง้ไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญท่ีผู้ถือหุ้น      
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 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 2016 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. 
 
 2. Meeting Agenda and Proposal for Additional 
  Agenda Item

 Meetings will be carried out in line with the Company’s 
Articles of Association and according to the announced 
agenda. Detailed information on each agenda item is 
presented to the meeting for shareholders consideration. 
The Company will avoid adding other agenda items besides 
the ones already presented to shareholders, especially 
important agenda items that shareholders need time to 
review prior to making any decision.
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 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิ 
นอกเหนอืจากวาระตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการไดแ้จ้งรายละเอยีด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น       
ผู้ถือหุน้สามารถดําเนินการได้โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีถือหุ้น
ซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม 

 อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ไมม่กีรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมีจํานวนหุ้นท่ีถือซ่ึงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
บริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมจากวาระ
การประชมุทีไ่ดแ้จง้รายละเอยีดใหท้ราบลว่งหนา้แลว้ผา่นทาง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
 
 3. การเสนอแนะหรือแสดงความคดิเห็นหรอืข้อร้องเรยีน

 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด 7 ทา่น เพือ่ทาํหนา้ทีด่แูลผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ทัง้นี ้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระ 
ดาํเนินการตรวจสอบขอ้คิดเหน็หรอืข้อรอ้งเรยีนเพ่ือพจิารณา
ดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
 
 4. การลงคะแนนเสียง

 ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่ 
กําหนด โดยในวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทเปิดโอกาส
ใหผู้้ถือหุน้ได้ใชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงมตเิปน็
รายคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
สําหรับวาระที่สําคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลง
คะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อ  
โต้แย้งในภายหลัง
 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทให้ความสําคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกําหนด และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจให้มีผล
ตอบแทนที่ดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคํานึง
ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 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 
2016 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 share- 
holders 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.
 
 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 share-
holders 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.
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เทา่กนัทกุราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด 
จะไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ  นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

 พนกังาน : บรษิทัไดม้กีารดแูลปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคน
อย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน 
รวมทัง้จดัใหม้สีวัสดกิารตามทีก่ฎหมายแรงงานกําหนด และมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสายงาน อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี มี    
การทํางานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึก
ปลอดภัยในการทํางาน
 
 ลูกคา้ : บริษทัยดึมัน่ในการใหบ้รกิารท่ีดี มคีณุภาพ รกัษา
ความลบัของลกูคา้ ตลอดจนมขีัน้ตอน วธิกีาร หนว่ยงาน และ
บุคคลที่ทําหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
เพื่อรีบดําเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 คูค่า้ : บรษิทัใหค้วามสําคัญอย่างย่ิงตอ่การคดัเลอืกคูค่า้
ที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละ
ประเภทที่บริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการแข่งขันทั้งด้าน
คณุภาพและราคา นอกจากนี ้บรษัิทยังยดึมัน่ในความซือ่สัตย์
ตอ่การปฏิบตัติามเงือ่นไขทีไ่ดใ้หไ้วต้อ่คูค่า้ ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ
อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงรว่มกนั ซึง่จะมกีระบวนการคดัเลอืก
คู่ค้า ที่น่าเช่ือถือ เป็นมืออาชีพ มีประวัติบริษัทที่ดี และมี
คณุภาพสนิคา้และบรกิาร จัดทําทะเบยีนคูค่า้ท่ีมกีารสัง่ซือ้และ
บริการต่อเนื่อง เพื่อขึ้นทําเนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้า
กอ่นข้ึนทาํเนยีบ โดยมเีกณฑ์การวดัผลทางดา้นราคา คณุภาพ 
การจัดส่ง บริการหลังการขาย เป็นต้น และยังประเมินคู่ค้า 
หลงัการข้ึนทําเนียบแล้วเป็นประจําทุกปี เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า
และบริการของคู่ค้า
 
 เจ้าหนี้ : บริษัทยังยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ และไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่
ภายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงรว่มกนั และบรษิทัมกีารเปดิเผยข้อมลู
ท่ีถกูตอ้งอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร โดยเปิดเผย
ผ่านช่องทางที่กําหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการ
แขง่ขนัท่ีด ีโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั
ที่เป็นธรรม
 

 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.
 
 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. 
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 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม : บริษัทได้ยึดม่ันในความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม การดําเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย        
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั อีกทัง้จะตอ้งทาํใหเ้กดิผลดตีอ่สงัคม
และภาครัฐ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพ
แวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในท่ีเก่ียวเน่ือง      
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ให้ปิดไฟ     
และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับ
อุณหภูมิสถานท่ีทํางานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้พิมพ์
เอกสารเฉพาะทีจํ่าเปน็ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รเปน็
ผู้นําในการผลักดันอย่างจริงจัง
 
 ภาครฐั : ดาํเนนิธรุกิจอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัของทางการ และใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วม
หรือดําเนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุคคลท่ีกระทําความผิดต่อ
กฎหมาย

 ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ขา้งตน้ไดร้บัการดูแลอยา่งด ีบริษทัจึงไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนด
ของกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 
รวมทัง้ให้ความสําคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพ่ือนํามาตรวจสอบ 
และปรับปรุงการดําเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

 ผูล้งทนุหรือผูมี้สว่นไดเ้สยีสามารถตดิตอ่ส่วนงานผูล้งทนุ
สมัพนัธ ์เพือ่ขอทราบขอ้มลู แจง้ขอ้มลู รวมทัง้แจง้ขอ้รอ้งเรยีน
และข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

 โทรศัพท์ : 0 2697 3700 

 เว็บไซต์ :  www.finansa.com

 อีเมล :  ir@finansa.com

 ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นเหตุสงสัยที่  
เข้าข่ายการกระทําทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
      บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน)
      ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
      48/48 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม 
      เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
      10500

 เว็บไซต์ :   www.finansa.com

 อีเมล :   id@finansa.com

 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 from investors or stakeholders. Investor 
Relations can be reached at

 Tel:     0 2697 3700 

 Website:  www.finansa.com

 E-mail:    ir@finansa.com

 Investors or stakeholders 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
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 ท้ังน้ี ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ นําส่ง  
ตอ่ฝา่ยกํากบัดแูลการปฏบิตังิานเพือ่สรปุประเดน็ปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้และเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดบัตอ่ไป  โดย
ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สําคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น           
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจาํป ีทัง้ทีเ่ปน็ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แสดงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูล  
ดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทเป็น    
รายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 
Rating) เป็นต้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจําปี ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความ      
รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปีของบริษัท ทั้งนี้ 
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ัง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปดิเผยขอ้มูล
สาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

 The complaint or the report about corruption will be 
treated confidentially and forwarded to the Compliance 
Unit to conclude; after that it will be sent to the Audit 
Committee. In 2016 there was no dispute among all inves-
tors 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 
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.
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 นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทยัง
ได้มกีารเปดิเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็น
จากการทาํหนา้ที ่ นโยบายการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง  รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจํานวน
คา่ตอบแทนทีก่รรมการได้รบัจากการเปน็กรรมการของบรษิทั
และบริษัทย่อยด้วย

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ในเรื่องอื่นๆ

 • จรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมีนโยบาย
ใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทัง้ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้กําหนดบทลงโทษ      
ทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ       
ดังกล่าวไว้ด้วย เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการพิจารณา
อยา่งรอบคอบสําหรับธรุกรรมตา่งๆ ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง      
ผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการป้องกันดูแลการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

 ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ 
เกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบคุคลท่ีมีความเกีย่วขอ้ง ใหบ้รษิทัและ
บริษัทย่อยเข้าสามารถทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรม
เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
โดยได้กําหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบ         
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
รอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนทํา
รายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และสําหรบั
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้อง

 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 on their committee’s duties, remuneration 
for directors and management policy, type and amount of 
remuneration paid to directors of the Company and to 
those directors who 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 Direc-
tors, 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 cus-
tomers, 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 trans-
action policy was signed by the Chairman of the Board 
and disseminated to all related parties for acknowledgement. 

 The Board of Directors and the Audit Committee 
have a stated policy relating to transactions that may cause 
conflicts of interest and connected transactions. All such 
transactions have to be informed to the Board and pru-
dently 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 
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เปดิเผยขอ้มูลให้ท่ีประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทได้มีการเปิดเผยราย
ละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจําเป็น
ในการทาํรายการดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํ
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีด้วย

 • รายงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบรษิทั โดยในทกุไตรมาสฝา่ยบญัชจีะนาํเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะ
พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะนําเสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการจัดทํา
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ     
ผูล้งทนุได้ทนัเวลา มคีวามโปรง่ใส ชดัเจนด้วยข้อมลูทางบัญชี
ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าว
ได้จัดทําขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถอืปฏบิตัโิดยสม่าํเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสําคญั
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน สําหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่วกบัเร่ืองน้ี ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว

 • การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษทัเปน็ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของ
กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวม โดยจะนาํขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาคา่ตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการต่อไป

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและดําเนินการให้
กรรมการพจิารณาเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ  ในทุกหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้คณะ
กรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน  องค์กรอ่ืนตามความเหมาะสม 
ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้       
กบัธรุกจิของบรษัิท ปจัจุบนั กรรมการของบรษิทัจํานวน 7 ท่าน 
เขา้รบัการอบรมกับสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) แล้ว นอกจากน้ี ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานได้สรุป
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) มี
ผลบังคับเดือนธันวาคม 2559 แก่คณะกรรมการทั้งคณะด้วย

particular matter. The details of transactions, transaction 
value, related parties, reason and necessity are disclosed 
in form 56-1 and the annual report.

 • Directors’ Reporting
 The Audit Committee has a responsibility to review 
the Company’s financial reports which are submitted 
quarterly by the Accounting Department. The Audit Committee 
reviews and approves these financial reports and proposes 
them to the Board of Directors for further approval. 

 The Board of Directors is responsible for supervising 
the preparation and timely disclosure of the financial   
statements of the Company and its subsidiaries. Such 
financial reports must be accurate, transparent and     
comprehensive and must be disclosed within the applicable 
statutory reporting deadline. The financial reports of the 
Company and its subsidiaries are prepared in accordance 
with generally accepted accounting principles in Thailand, 
by utilizing appropriate accounting policies which are     
applied consistently. Moreover, sufficient important information 
is disclosed in the notes to the financial statements.  

 The Board of Directors has empowered the Audit 
Committee and the Certified Public Accountants to freely 
review the internal control and the accuracy of the financial 
reporting. The opinion of the Audit Committee on these 
matters is contained in the annual report.

 • 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 in-
stitutions.  Visiting other companies or organizations also 
is useful for managing the Company business. At present, 
7 of the Company directors have attended courses held 
by the Thai Institute of Directors Association. 

 Furthermore, the Board of Directors was informed of 
the details of the SEC Act B.E.2535 (No.5) which was 
enforced in December 2016 by the Compliance Unit. 
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โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้
ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน
ทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน และ
ตาํแหนง่วา่ง 1 ทา่น (อยูร่ะหวา่งสรรหา) โดยประธานกรรมการ
มคีณุสมบตัเิปน็กรรมการอสิระ และมไิดเ้ปน็บคุคลเดยีวกนักบั
กรรมการผูจ้ดัการ  และบรษิทัได้กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน 

 สําหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น บริษัทได้
กําหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท
จํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการ 4 ท่านนี้ไม่มีอํานาจอนุมัติ ไม่มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการ
บรหิารงานของบรษิทัหรือบรษัิทในเครือ นอกจากนี ้โครงสรา้ง
ของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 
เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุล
และการสอบทานการดําเนินงานของบริษัทด้วยจํานวน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
ของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

 สําหรับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการน้ัน 
บรษิทัไดม้กีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการไว้
อยา่งชดัเจน โดยระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่กาํหนดไวว่้า
ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง
หนึง่ในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภาย
หลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก   
สว่นปหีลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ัน
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 และทั้งน้ี เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทํา
หน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะ
กรรมการจะตอ้งทราบ รวมทัง้ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ

Structure of the Board of Directors and Sub-Committee

 The Company’s Board of Directors is comprised of 
qualified persons who possess knowledge and abilities 
and plays an important role in establishing the Company’s 
policies and image as a whole. In addition, the Board’s 
responsibilities extend to freely supervising, auditing and 
monitoring the Company’s performance toward designated 
policies.

 The Board of Directors is comprised of 8 directors 
of which 7 positions are filled and one is vacant. A recruitment 
process is underway to fill this vacancy. The Chairman of 
the board is as independent director and is not the     
Managing Director. The Company clearly determines the 
scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 
and Managing Director.

 The Company achieves a balance of power and 
proper checking of management by having 4 non-executive 
directors, currently representing more than half of the 
total number of directors in the Board. Non-executive 
directors are not authorized to sign on behalf of the Company 
or any of its subsidiaries. Furthermore, the Audit Committee 
comprises 3 independent directors, representing 1/3 of all 
members of the Board of Directors. This Board composition 
can assure that the directors will perform their duties as 
representatives of the shareholders fairly and independently 
with proper checks and balances. In this regard, the 
Company’s independent directors’ qualifications meet all 
the requirements of the Capital Market Supervisory Board’s 
Notification.  

 The Company establishes the term of office for direc-
tors 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.
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 ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่
กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจําเป็นที่
จะตอ้งแตง่ตัง้กรรมการอสิระเพิม่ คณะกรรมการบรษิทัทีด่าํรง
ตําแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกําหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมท้ังด้านประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่บรษิทั  รวมถงึมคีณุสมบตัิ
ขั้นต่ําตามหัวข้อข้างล่างนี้  และเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั เพ่ือพจิารณา
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัตอ่ไป ทัง้นี ้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 1/2560 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เพือ่รบัผดิชอบ
ในการสรรหากรรมการและกําหนดค่าตอบแทนทั้งหมด

 บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
  ท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
  ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่
  เกี่ยวข้องด้วย

 2) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือ
  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
  ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3) ไมเ่ปน็บคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดย
  การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของ
  บตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม 
  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร
  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 In terms of the selection process of independent 
directors, when the independent directors are due to retire 
from their term of office or when there is a need to 
nominate more independent directors, the current members 
of the Board of Directors will consult with one another to 
select qualified persons who have experiences, knowledge 
and expertise suitable and beneficial to the Company and 
also meet the minimum qualifications set forth below.  
Nominees will be proposed to the Board of Directors’ 
Meeting or the Shareholders’ Meeting for consideration 
pursuant to the Company’s Articles of Association. In the 
Board of Directors Meeting 1/2017 held on February 24, 
2017, there was a resolution to approve an appointment 
of Nomination and Compensation Committee and to   
authorize them to take responsible for nominating directors 
and determining compensation for directors. 

 The Company’s independent directors’ qualifications 
meet all requirements of the Capital Market Supervisory 
Board.  The qualifications are as follows:

 1) Holding not more than 0.5% of the Company’s 
  shares with voting rights, or those of any subsidiary 
  company, associated company or juristic person 
  with conflict of interest, which shall be inclusive 
  of the shares held by related persons.

 2) Not being a director who is involved in the Company 
  management, an employee, a staff member, an 
  advisor who receives a regular salary from the 
  Company, or a controlling person of the Company,  
  subsidiary company, associated company,       
  subsidiary company with the same level or of juristic 
  person with a conflict of interest within the last
  2 years.

 3) Not being a connected person, by virtue of a 
  blood relationship or legal marriage being father, 
  mother, spouse, sibling, child, including spouse 
  of a child, of the executives, major shareholders, 
  controlling persons or persons who are about to 
  be nominated as executives or controlling persons 
  of the Company or subsidiary company. 
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 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
  ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
  วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ 
  หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
  บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
  ความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 5) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย 
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
  กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
  สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
  ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึง
  รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
  ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
  สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
  วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7) ไมเ่ปน็กรรมการท่ีได้รบัการแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็ตวัแทน
  ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
  การแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
  ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
  ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
  ทีรั่บเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของ
  จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
  เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น
  อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

 4) Not holding a business relationship with the 
  Company, subsidiary company, associated company 
  or with juristic person with a conflict of interest in 
  a way that may interrupt the exercise of independent 
  discretion. Nor being a major shareholder, a 
  non-independent director, or an executive of a 
  business holding a relationship with the Company, 
  subsidiary company associated company or of 
  juristic person with a conflict of interest within the 
  last 2 years.

 5) Not being an auditor of the Company, subsidiary 
  company, associated company or of juristic person 
  with a conflict of interest, and not being a major 
  shareholder, non-independent director, executive 
  or managing partner of the audit firm providing 
  the auditors of the Company, subsidiary company, 
  associated company or of juristic person with a 
  conflict of interest within the last 2 years.

 6) Not being a professional service provider including 
  legal or financial adviser receiving service fee of 
  more than Baht 2 million a year from the Company, 
  subsidiary company, associated company or from 
  a juristic person with a conflict of interest within 
  the last 2 years. In the case that the professional 
  service provider is a juristic person, it shall include 
  the major shareholder, non-independent director, 
  executive or managing partner of such service 
  provider.

 7) Not being a representative director appointed by 
  the Company’s directors, major shareholders or 
  shareholders related to major shareholders.

 8) Not operating a business with the same nature 
  and in competition with the Company and its 
  subsidiaries or not being a partner in a partnership 
  or a director involved in administration or an 
  employee, officer, routine consultant or holding 
  share more than one percent of all shares with 
  voting rights of other company with the same 
  nature and in competition with the Company and 
  its subsidiaries.

 9) Not holding other characteristics that prohibit the 
  expression of independent opinion on the Company’s 
  operations.
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 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 บรษิทัมคีณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ทาํหนา้ที่
ในการบรหิารจดัการงานในรายละเอยีดเฉพาะดา้นของบรษิทั 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทนุของกลุม่บรษิทั และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของ
กลุ่มบริษัท โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ และหน้าที่ของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 
มีองคป์ระกอบสมาชิก ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดังนี้

 (1) คณะกรรมการบริหาร
  ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีรายชื่อ
  ดังต่อไปนี้

  1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
   กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 

  2. นายยูจีน เอส. เดวิส
   กรรมการและกรรมการบริหาร 

  3. นายวราห์ สุจริตกุล
   กรรมการและกรรมการบริหาร

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1) มีอาํนาจพจิารณาอนุมตักิารกูห้รือการขอสินเชือ่ใดๆ 
  เพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงิน
  เพือ่การลงทนุ และเพือ่การดําเนนิงานตา่งๆ ภายใน
  วงเงินสาํหรบัแตล่ะรายการไมเ่กนิกวา่ 300 ลา้นบาท 
  หรือจํานวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
  บริษัทมอบหมาย

 2) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร การบริหาร และกรรมการ
  บริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
  คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
  ของพนักงานของบริษัทในตําแหน่งท่ีไม่สูงกว่าตําแหน่ง
  กรรมการผู้จัดการ

 3) มีอํานาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท

 4) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทาง
  ธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

 As at 31 December 2016, the Company organized 
several committees, including the Executive Committee, 
the Audit Committee, Nomination and Compensation 
Committee, the Group Investment Committee and the 
Group Risk Management Committee in order to administer 
specific issues in detail. Each committee is composed of 
members with duties and responsibilities as follows:

 (1) The Executive Committee
  consisted of the following 3 members:

  1. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
   Managing Director and Executive Director

  2. Mr. Eugene S. Davis
   Director and Executive Director

  3. Mr. Varah Sucharitakul
   Director and Executive Director

 Scope of Duties of the Executive Committee :
 1) To consider and approve any loan or credit
  application in the ordinary course of business of 
  the Company, e.g., expenses for investments or 
  for any activity with a value not exceeding Baht 
  300 million or in an equivalent amount or in an 
  amount authorized by the Board of Directors;

 2) To establish organizational, management, and 
  executive committee structures, which include all 
  the details of the recruitment, training, employment 
  and termination of the employees in the Company 
  whose position is not higher than the managing 
  director;

 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;



88  :  Annual  Report  2016

 5) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติ
  งบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ
  งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผน
  ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
  นโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
  ได้อนุมัติแล้ว

 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
  ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

 ทัง้นี ้การมอบอาํนาจดงักลา่วข้างตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎ
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และกําหนดใหร้ายการทีก่รรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ใหก้รรมการบริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี

  1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

  3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 
 โดยนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีใ่นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
  และเพียงพอ

 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. Vitthya Vejjajiva
   Independent Director
   and Audit Committee Chairman 

  2. Mr. Akarat Na Ranong
   Independent Director
   and Audit Committee member

  3. Mr. Nuttawut Phowborom
   Independent Director
   and Audit Committee member
 
 Mr. Nuttawut Phowborom has adequate expertise 
and experience to audit the credibility of financial state-
ments

 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 Commit-
tee 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.
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 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
  (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
  (Internal audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
  ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
  แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิ จา้งหัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบ
  ภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
  ตรวจสอบภายใน

 3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน 
  ทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบาย
  และแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานรายงาน
  การตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการประเมนิ
  ความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั และรบัเรือ่ง
  แจ้งเบาะแสการทําทุจริตคอร์รัปชันและตรวจสอบ
  ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
  ของบริษัท

 5) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปน็
  อิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
  เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่ม
  ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
  ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
  ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
  และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
  ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
  สูงสุดต่อบริษัท

 7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
  ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
  ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
   เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
   ภายในของบริษัท

 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:

  (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,
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  (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
   ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
   ของบริษัท

  (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
   ทางผลประโยชน์

  (ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ
   การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
   ตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร 
   (charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
   ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ทา่น กรรมการบรหิาร 
  1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
   และกําหนดค่าตอบแทน

  2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
   กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา
   และกําหนดค่าตอบแทน

  3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
   กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
   และกําหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

  (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 and Compensation Committee  
  comprises two Independent Directors and one 
  executive Director as follows:
  1. Mr. Vitthya Vejjajiva
   Independent Director
   and Chairman of the  Nomination
   and Compensation Committee

  2. Mr. Akarat Na Ranong
   Independent Director
   and Member of Nomination
   and Compensation Committee

  3. Mr. Vorasit Pokachaiyapa
   Executive Director 
   and Member of Nomination
   and Compensation Committee

 The Company’s Board of Directors had resolved to 
approve an appointment of the Nomination and Compensation 
Committee in the Board of Directors Meeting 1/2017 held 
on February 24, 2017.
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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบาย
 และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูม้อีำานาจ
 ในการจัดการ 

 1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
  โดยรวมของบริษัท เพ่ือให้ได้โครงสร้างท่ีเหมาะสม
  ตลอดจนบุคลากรท่ีต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากร
  ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท 
  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งต้ัง 
  หรือนําเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
  แล้วแต่กรณี

 2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้

  (2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัท โดยคัดเลือก
    ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะท่ี
    เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยเลื่อนตําแหน่ง
    บคุลากรภายในทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
    มีประสบการณ์ตรงกับตําแหน่งงานนั้น

  (2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่
    เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ตรง เหมาะสม
    กับตําแหน่งงาน

 3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  โดยพิจารณาจาก

  (3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
    และเกณฑ์ที่ทางการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

  (3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมี
    ประสบการณต์รงกบัความตอ้งการ พนัธกจิและ
    วิสัยทัศน์ของบริษัทในตําแหน่งนั้น ๆ

  (3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้ง
    ทางผลประโยชน์กับบริษัท

  (3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

  (3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
    เหมาะสม

 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 
    exper ience in accordance with the
    Company’s target and vision for those
    positions. 

  (3.3) Selecting and nominating persons who do 
    not have a conflict of interest with the Company.

  (3.4) Selecting and nominating persons with
    integrity, good morality, and honesty. 

  (3.5) Selecting and nominating persons who can 
    dedicate time and effort for such roles and 
    responsibilities.
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 4) ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
  กบัเกณฑ์คุณสมบตัทิีก่าํหนดไว ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บคุคล
  ดงักลา่วมีความยนิดจีะมารบัตําแหนง่กรรมการบรษิทั
  หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

 5) พจิารณาความเปน็อสิระของกรรมการอสิระแตล่ะคน 
  เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ
  ครบถ้วน หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็น
  กรรมการอิสระ รวมทัง้พจิารณาว่าจําเปน็ตอ้งสรรหา
  กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระ
  ไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท

 6) จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทํางานของคณะ
  กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการเป็นประจําทุกปี
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
 ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำานาจ
 ในการจัดการ  

 1) คา่ตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขต หนา้ที ่ความ
  รับผิดชอบ และอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา 
  และจูงใจกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ
  รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

 2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน
  ต้องมีข้ันตอนท่ีโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล 
  และสามารถตรวจสอบได้

 3) กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน ควรนาํปจัจยั
  ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย

  (3.1) เปรียบเทยีบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
    หรือใกล้เคียง

  (3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและ
    ขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมาย
    และอยูใ่นระดบัทีเ่พียงพอท่ีจะดงึดูด รกัษาและ
    จูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมิน
    ผลงานประจําปี

  (3.3) การจา่ยผลตอบแทนอยูใ่นระดับทีเ่ปน็ธรรมตอ่
    ผู้ถือหุ้น

  (3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
    หน่วยงานการกํากบัดแูล มคีวามโปรง่ใส ปฏบิตัิ
    ตามหลกัของบรรษทัภบิาล เปน็ธรรมแกท่กุฝา่ย
    ที่เกี่ยวข้อง

 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 establ ish 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) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้องคํานึง
 ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
 ใหค้วามสําคญักบัการเพิม่มลูคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ใน
 ระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

(4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท 
 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ
 ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการลงทุนของ
 บริษัทและบริษัทในเครือ

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท 
 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ
 ทาํหนา้ทีกํ่าหนดนโยบายเกีย่วกบัมาตรการและแผนการ
 บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 และบริษัทในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

 สําหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราช-
บัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะ-
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ และความ
สามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมี
กรรมการท่ีมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 2 ท่าน คือ 
นายยูจีน เอส. เดวิส และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จาก
จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน

 ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทจะกระทําโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
  ต่อ 1 เสียง

 • ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ๆ จะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียูท่ัง้หมด 
  เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
  ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่า
  หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ 

4) In the evaluation of Directors and authorized persons, 
 responsibilities and associated risks must be considered 
 as well as an importance to add value of shareholders 
 in the long term.

(4) The Group Investment Committee is comprised 
 of directors from each company in the group 
 responsible for setting business policies and 
 supervising investment of the Company and its 
 affiliates.

(5)  The Group Risk Management Committee is
 comprised of directors from each company in the 
 group responsible for setting risk management
 guidelines and policies of the Company and its
 affiliates.

Selection of Directors and Executives

 In 2016 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 2016, from the total number of 7 directors, the 
Company had 2 directors from the group of major shareholders, 
namely Mr. Eugene S. Davis and Mr. Vorasit Pokachaiya-
pat.

 The election of the members of the Board of Direc-
tors 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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 • บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เปน็
  ผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 
  ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง
  ชี้ขาด

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

 โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กําหนดระดับ
การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดําเนินการ
   ในเรื่องนั้น

 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย

 2  = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร

 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดําเนินการใน
   เรื่องนั้นดี

 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ัน
   อย่างดีเยี่ยม

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจําทุกปี โดยเริ่มจากปี 2559 โดย
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทั ประจาํ
ป ี2559 ไดพิ้จารณาแบบประเมนิโดยอา้งองิจากแบบประเมิน
ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทําเปิดเผยเม่ือปี 2558 มาปรับให้เหมาะสม
กับบริษัทในทุกด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ   
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของคณะ
กรรมการมีประสทิธภิาพหรอืไม ่2) ขบวนการในการจดัประชุม
คณะกรรมการได้ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ 
หนา้ทีใ่นการประชมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่3) บทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับการ
ทบทวนและปฏบิตัติามอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่4) ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ /การพฒันาตนเองของ
กรรมการ

 ขั้นตอน 
 คณะกรรมการทําการประเมนิแบบประเมนิดงักลา่ว โดย
พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม
ทั้งคณะ และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและ
ประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน
 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99
 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.78

 • 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

 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.

 There will be a performance assessment of the 
Company’s Board of Directors as a whole every year 
commencing in 2016. The performance assessment form 
for the Board of Directors for the year 2016 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 resposibilities 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, 

 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 sum-
mary to be submitted to the Board of Directors. 

 In 2016, the average score of the assessment
 summary was 3.99
 or 99.78 percent.
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Individual performance assessment for each
Member of the Board of Directors

 An individual performance assessment form which 
was also 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 assess-
ment; 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 responsi-
bilities of the Board of Directors. 

 In the assessment process

 An arrangement  was made for individual performance 
assessment for each Member of the Board of Directors. 
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 2016, the average score of the assessment
 summary was 3.96
 or 98.70 percent.

Evaluation of the Audit committee

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

 In the assessment process, 

 The Audit Committee member was required to assess 
the performance based on such assessment form, taking 
into account the performance of the Audit Committee as 
a whole. The Audit Committee Secretary was responsible 
for collecting the completed forms and preparing a       
summary to be submitted to the Audit Committee and    
to the Board of Directors.

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล

 แบบประเมนิกรรมการรายบุคคลอา้งองิจากแบบประเมนิ
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประจําป ี2558  โดยครอบคลมุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 1) 
โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 2) การประชมุของ
คณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

 ขั้นตอน

 กรรมการทําการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดย
พิจารณาการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่ง
ให้แกเ่ลขานกุารบริษทัเปน็ผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

 โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน
 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96
 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.70

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

 แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอ้างอิงจากแบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจําปี 2558  ซึ่งครอบคลุม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) 
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 
ทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) 
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดําเนินการ เพื่อให้คณะ
กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการชดุยอ่ย ไดร้บัการทบทวนและปฏบิตัติามอยา่งเพยีง
พอหรือไม่

 ขั้นตอน 

 คณะกรรมการทําการประเมนิแบบประเมนิดงักลา่ว โดย
พจิารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม
ทั้งคณะ และให้เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น  
ผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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 In 2016, the average score of the assessment
 summary was 4
 or 100 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 authorized persons of the Company for the 
continuity in the Company’s management.

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. 

 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 25, 2016. 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:

 โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน
 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4
 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอด
ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจในการจัดการ
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท  

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ฝ่าย
กํากับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับกรรมการใหม่ ดังนี้

 1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจําปีของบริษัท 
  ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
  ดําเนินธุรกิจของบริษัท

 2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
  ชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจํา
  และวาระพิเศษประจํางวด

 3. คู่มือคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้บริหาร
  ประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบาย
  ที่สําคัญ เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเส่ียง 
  นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตามกฎหมาย

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาเสนอผูถ้อืหุน้ในวาระการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและ
กาํหนดค่าตอบแทน ท้ังน้ี หากมีกรณีท่ีเห็นสมควรให้มีการเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณา  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2559 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้



Finansa  Public  Company  Limited  :  97

 1. นางนิสากร ทรงมณี
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035

 2. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809

 3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356

 4. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427
 
 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอรายชื่อปรากฏเป็น       
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต. 

 ในรอบปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็น
จํานวนเงินรวม 2,425,000 บาท

 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

 1) Mrs. Nisakorn sangmanee
  Certified Auditor No 5035

 2) Mr. Niti Jungnitnirunda 
  Certified Auditor No 3809

 3) Dr. Suphamit techamontrikul 
  Certified Auditor No 3356

 4) Mr. Permsak Wongpatcharapakon
  Certified Auditor No 3427
 
 The SEC considered the qualification of the four 
aforementioned auditors and granted their approval for the 
appointment of auditors. 

 In 2016, the Company and its subsidiaries paid  
audit fee to Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory 
Co., Ltd. with detail as follows:

 1. Audit Fee
 The Company and its subsidiaries paid audit fee 
totaling Baht 2,425,000.

 2. Non-audit Fee
 No non-audit fee was paid to the auditor including 
individuals or business entities related to the auditor.
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การดำาเนนิงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 บรษิทัมุง่มัน่ใหบ้รกิารทางการเงนิประเภทตา่งๆ แกก่ลุม่
ลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอินโดจีน โดยบริษัทยึดหลักการดําเนินงาน
กิจการที่ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมี      
ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีเพือ่สร้างสรรพฒันาและเตมิเตม็สงัคม รว่มไปกบัการสรา้ง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน การดําเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินงานของบริษัท ได้แก่

 1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 2. การเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏิบตัติอ่แรงงาน
  อย่างเป็นธรรม

 3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 5. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากการคาํนงึถงึประเดน็หลกัในการปฏบิตัเิพือ่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสําคัญ โดยในการกําหนด      
แผนดําเนนิงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมนัน้ ได้
มุ่งเน้นให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ หรือแม้
กระทัง่สังคมและส่ิงแวดล้อมต่างก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้  
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว

 ในปี 2559 บริษัทได้จัดทํา “นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้าน
การคอร์รปัชัน” และมาตรการ ข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility

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.  Respect for human rights and fair treatment of 
  workers.

 3. Fair business conduct.

 4. Consumer responsibility.

 5. 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.

 In 2016, the Company developed “Anti-Corruption 
Policy and Guidelines” and measures, procedural steps, 
and related operational processes for all employees as 
follows:
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 1.1	 นิยามคอร์รัปชัน 

	 หมายถึง	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	และ/
หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของบริษัทโดยการเสนอให้	สัญญามอบให้	ให้คำามั่น	เรียกร้อง	
หรือรับซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	ซึ่งไม่เหมาะสม	
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานเอกชน	หรือผู้มีหน้าที่	ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	ทีเ่ปน็การเอือ้ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง	
พวกพ้อง	และ/หรอืผูอ้ืน่	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ	ผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ	หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ	
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม	รวมถงึการกระทำาใด	ๆ 	ท่ีขดัหรอืแยง้
กับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย	
ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียม	ประเพณีของ	
ท้องถิ่น	หรือจารีตการค้า	ให้กระทำาได้

 1.2	 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 

	 บริษัทจัดให้มีคณะทำางานตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน	และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ร่วมกัน
ประเมินความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน	โดยเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความ
เสี่ยงด้านอื่น	ๆ 	เป็นการเฉพาะ	ประเมินระบบการควบคุมภายใน	
และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุระบบงานทีส่ำาคญัตา่งๆ	
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน	
และเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม	รวมท้ังให้								
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีดี	นอกจากน้ี	มีการ
รายงานความเส่ียงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะ
กรรมการบริษัท	ตามลำาดับ

 1.3	 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

							คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบโดยการอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน	และฝ่ายจัดการ					
ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจัดอบรม	นอกจากน้ี	
พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน	รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	จรรยาบรรณ	
(Code	of	Conduct)	ข้อบังคับการทำางาน	และคู่มือการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	อนึ่ง	บริษัท
ได้สือ่สารนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัใหแ้ก	่ลกูคา้	คูค่า้	
และผู้มีส่วนได้เสีย	โดยจดหมายลงทะเบียนด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้
บคุคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน	บริษัทจึงได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ	
บริษัทฯ	(www.finansa.com)

 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	and	an	internal	audit	to	cooperate	in	determining	
potential	corruption	risk	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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 1.4	 แนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชัน						
ทุกรูปแบบ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ือง	การให้	รับ	ของขวัญ	
ของกำานัล	การเล้ียงรับรอง	หรือผลประโยชน์อ่ืน	เพราะอาจนำา
ไปสู่การคอรร์ปัชนัไดโ้ดยงา่ย	จงึไดก้ำาหนดไวใ้นแนวปฏบิตังิาน			
ต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน	เช่น	กำาหนดมูลค่าของขวัญ
ทีไ่ดร้บัตามเทศกาลทีเ่กนิ	3,000	บาท	จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์
ที่ระบุชื่อผู้ให้	วัตถุประสงค์	มูลค่าของขวัญ	และเสนอให้
กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำานวยการพิจารณาอนุมัติ
จึงรับได้	สำาหรับการให้ของขวัญของรางวัล	การเลี้ยงรับรอง	
การให้เงินสนับสนุน	และการบริจาคเพื่อการกุศล	จะต้อง						
ขอเบิกโดยกรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องและเสนอให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำานวยการพิจารณาอนุมัติเช่นกัน	
เป็นต้น

 1.5	 การตรวจสอบการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
	 	 เพื่อป้องกันความเสี่ยง

	 	 -	 จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่
	 	 	 ตรวจสอบการปฏบัิตงิานตามนโยบายและแนว
	 	 	 ปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน	โดยกำาหนด
	 	 	 เป็นแผนการตรวจสอบประจำาปีซึ่งสอดคล้อง
	 	 	 กับความเส่ียงท่ีประเมินไว้	นอกจากน้ี	ยังตรวจสอบ
	 	 	 ระบบการควบคุมภายในต่าง	ๆ 	 เช่น	ระบบ	
	 	 	 รายได้และการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี	การจัดซ้ือ
	 	 	 และการจ่ายชำาระหน้ี	การลงทุน	และการให้กู้ยืม	
	 	 	 เป็นต้น	และรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	
	 	 	 ตามลำาดับ

	 	 -	 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
	 	 	 เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ	
	 	 	 และกำาหนดให้มีช่องทางท่ีปลอดภัยสำาหรับบุคคล
	 	 	 ภายนอกและพนักงานภายใน	ท่ีพบเห็นเหตุสงสัย
	 	 	 ที่เข้าข่ายการกระทำาทุจริตคอร์รัปชันสามารถ
	 	 	 แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	ได้ตามช่องทาง
	 	 	 ต่างๆ	ดังนี้

   จดหมายลงทะเบียน :
	 	 	 กรรมการอิสระ	บรษัิท	ฟนินัซ่า	จำากดั	(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	and
	 	 	 internal	 staff	 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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	 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.

 1.6	 The	Company	is	in	the	process	of	seeking	
	 	 an	anti-corruption	certificate.	The	submission	
	 	 of	the	application	is	expected	on	March	15,	
  2017.

2. Respecting human rights and fair treatment of 
 workers

 2.1	 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.

 2.2	 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:

										 	 1.	 Welfare	grants,	 including	grants	to	
	 	 	 	 employees,	spouses,	children	or	
	 	 	 	 parents	of	employees	who	pass	away.	

	 ซ่ึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ	และนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท	นอกจากน้ี	บริษัทยังให้ความเป็นธรรม
และให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน	แม้
การกระทำานั้นจะทำาให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

 1.6	 บรษิทัอยูร่ะหวา่งเตรยีมเสนอเรือ่งขอใบรบัรอง
	 	 การต่อต้านคอร์รัปชัน	ซ่ึงคาดว่าจะยื่นภายใน	
	 	 15	มีนาคม	2560

2.	 การเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบิติัตอ่แรงงาน
	 อย่างเป็นธรรม

 2.1	 การจ้างงาน  
	 	 -	 ปฏบิตัติาม	พ.ร.บ.	คุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	
	 	 	 และ	พ.ร.บ.	แรงงานสมัพนัธ	์พ.ศ.	2518	ตลอด
	 	 	 จนกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

	 	 -	 กำาหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก	ว่าจ้าง	
	 	 	 และการจัดสภาพการจ้างพนักงานที่ชัดเจน	
	 	 	 โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

	 	 -	 มีกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
	 	 	 ที่เป็นระบบ

 2.2	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

	 	 -	 มีการจ่ายผลค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	โดย
	 	 	 ยึดหลักความเป็นธรรม	เหมาะสม	โดยคำานึงถึง
	 	 	 อัตราค่าครองชีพ	และผลการปฏิบัติงานของ
	 	 	 พนักงานเป็นหลัก

	 	 -	 กำาหนดขอ้ปฏบิตัติอ่พนกังานและคู่มือสำาหรบั
	 	 	 พนักงานท่ีชัดเจน	โดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดการเลือก
	 	 	 ปฏิบัติ	

	 	 -	 กำาหนดสวัสดิการสูงกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด	เพ่ือ
	 	 	 ลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมสวัสดิภาพ
	 	 	 ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน	ดังนี้

	 	 	 1.	 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ	ได้แก่	เงินช่วยเหลือ
	 	 	 	 กรณีพนักงาน	คู่สมรส	บุตร	หรือบิดา	มารดา
	 	 	 	 ของพนักงานเสียชีวิต	และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ
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	 	 	 2.	 สุขภาพและประกันชีวิต	ได้แก่	การตรวจ
	 	 	 	 สุ ขภาพพนักงานประจำ าปี 	 สมาชิก
	 	 	 	 สปอรต์คลับ	การประกนัสขุภาพกลุม่	และ
	 	 	 	 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

	 	 	 3.	 กองทุน	ได้แก่	กองทุนสำารองเล้ียงชีพ	กองทุน
	 	 	 	 เงินทดแทน	กองทุนประกันสังคม	

	 	 	 4.	 สวัสดกิารเงนิกู	้ไดแ้ก	่เงนิกูด้อกเบีย้พเิศษ
	 	 	 	 กับคู่สัญญาของบริษัท

 2.3	 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

								บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา	และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท	โดย
มีแนวปฏิบัติดังนี้

	 	 1.	 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความลับ
	 	 	 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
	 	 	 เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล	และต้องไม่นำา
	 	 	 ทรัพยส์นิทางปญัญาประเภทตา่งๆ	ของบรษิทั
	 	 	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน
	 	 	 โดยมิได้รับอนุญาต

	 	 2.	 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สิน
	 	 	 ทางปัญญาของผู้อื่น	และไม่นำาผลงานอันมี
	 	 	 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด
	 	 	 หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับ
	 	 	 อนุญาตจากเจ้าของผลงาน

 2.4	 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

	 	 -	 มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	โดยส่งเสริม
	 	 	 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง
	 	 	 เหมาะสมและต่อเนื่อง

	 	 -	 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 	 	 ให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	เป็นธรรม	และ
	 	 	 สามารถตรวจสอบได้

	 	 -	 มีกระบวนการสอนงาน	(Coaching)	การแบ่งปัน
	 	 	 ความรู้	(Knowledge	Sharing)	และการฝึกอบรม
	 	 	 สัมมนากับสถาบันภายนอก

											 	 2.	 Health	and	life	 insurance	including	
	 	 	 	 annual	health	checks,	membership	of	
	 	 	 	 a	Sports	Club,	group	health	insurance,	
	 	 	 	 and	group	accident	insurance.

										 	 	3.	 Funds	 including	provident	 funds,	
	 	 	 	 compensation	 funds,	and	social
	 	 	 	 security	funds.

											 	 4.	 Loan	benefits	including	special	interest	
	 	 	 	 loans		with	counter-parties	from	the	
	 	 	 	 Company.

	 2.3	 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.

 2.4	 Developing	and	promoting	the	capacity	of	
	 	 employees

				 	 -	 Focus	on	building	a	learning	organization	
	 	 	 by	promoting		the	development	of	employees’	
	 	 	 capacity	at	all	levels	in	an	appropriate	and	
	 	 	 continuous	manner.

				 	 -	 Develop	a	performance	evaluation	system	
	 	 	 that	 is	effective,	 transparent,	 fair,	and	
	 	 	 verifiable.

				 	 -	 Establish	coaching,	knowledge	sharing,	and	
	 	 	 training	sessions	by	external	institutions.
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 2.5	 Promoting	participation

								 -	 Encourage	employees	to	participate	 in	
	 	 	 social	activities	in	both	the	planning	and	
	 	 	 implementation	processes.

								 -	 Provide	opportunities	for	comments	and	
	 	 	 suggestions	via	various	channels	appropriately	
	 	 	 and	thoroughly.

 2.6	 Safety,	occupational	health	and	work	environment 

								 1.	 Safety,	occupational	health,	and	the	working	
	 	 	 environment	are	considered	the	responsibility	
	 	 	 of	every	employee.

						 		 2.	 The	Company	shall	support	the	issuance	
	 	 	 of	appropriate	notifications,	rules,	regulations	
	 	 	 and	guidelines	on	occupational	safety,	
	 	 	 health	 and	 the	work	 environment	 in	
	 	 	 accordance	with	relevant	standards	and	
	 	 	 legislation.

	 	 3.	 The	Company	will	assign	every	employee	
	 	 	 to	attend	a	safety	officer	course	according	
	 	 	 to	Ministerial	Regulations,	which	 set
	 	 	 standards	in	management	and	administration	
	 	 	 for	safety,	occupational	health	and	the	work	
	 	 	 environment.

								 4.	 The	Company	will	regularly	monitor,	evaluate,	
	 	 	 and	improve	the	workplace	environment	
	 	 	 for	the	safety	and	health	of	employees	and	
	 	 	 its	other	stakeholders.

									 5.	 Knowledge	and	awareness	of	 safety,
	 	 	 occupational	health	and	the	work	environment	
	 	 	 must	be	shared	with	executives	and
	 	 	 employees	continuously.	

									 6.	 All	employees	must	cooperate	in	implementing	
	 	 	 the	project	regarding	safety,	occupational	
	 	 	 health	and	the	work	environment	program	
	 	 	 with	 the	goal	 of	 improving	 the	work
	 	 	 environment	and	safe	work	practices.

	 	 7.	 Manage	outsourced	work	and	contractors	
	 	 	 to	comply	with	safety	regulations	of	the	
	 	 	 Company	and	building	management.

 2.5	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

	 	 -	 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
	 	 	 กจิกรรมเพือ่สงัคม	ทัง้ในดา้นการวางแผน	และ
	 	 	 ปฏิบัติงาน

	 	 -	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
	 	 	 และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อย่าง
	 	 	 เหมาะสมและทั่วถึง

 2.6	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
	 	 ในการทำางาน

	 	 1.	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
	 	 	 ในการทำางาน	ถอืเปน็หนา้ทีร่บัผดิชอบในการ
	 	 	 ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

	 	 2.	 บริษัทจะสนับสนุนการออกประกาศกฎระเบียบ		
	 	 	 ข้อบังคับ	และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย	
	 	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
	 	 	 ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย
	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.	 บริษัทจะมอบหมายให้พนักงานผู้แทน	ได้เข้ารับ
	 	 	 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
	 	 	 ในการทำางาน	ตามท่ีกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐาน
	 	 	 ในการบริหารและการจัดการ	ด้านความปลอดภัย	
	 	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 	 4.	 บรษิทัจะดำาเนินการติดตาม		เฝา้ระวงั	ประเมนิ	
	 	 	 และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี
	 	 	 ทำางาน	เพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามัยของ
	 	 	 พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 5.	 มีการเผยแพร่ให้ความรู้	และสร้างความตระหนัก	
	 	 	 ในเรื่องความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
	 	 	 สภาพแวดลอ้มในการทำางาน		แกผู่บ้รหิารและ
	 	 	 พนักงานอย่างต่อเนื่อง

	 	 6.	 พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการ
	 	 	 ดำาเนินโครงการ	แผนงานความปลอดภัย
	 	 	 อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน
	 	 	 ของบริษัท	พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น	
	 	 	 ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน
	 	 	 และวิธีการทำางานที่ปลอดภัย

	 	 7.	 ควบคุมการทำางานของ	Outsource	และผู้
	 	 	 รับเหมาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย	
	 	 	 ของบริษัทและฝ่ายบริหารอาคาร
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	 	 8.	 เสริมสรา้งความมัน่ใจในความปลอดภยัในการ
	 	 	 ทำางานอันจะนำาไปสู่การสร้างขวัญและกำาลังใจ
	 	 	 แก่พนักงาน	ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน
	 	 	 ของพนักงาน

	 บรษิทัเปน็สถานประกอบการทีม่คีวามเสีย่งต่ำาเมือ่เทยีบ
กับโรงงานอุตสาหกรรม	และมีพื้นที่อยู่ในอาคารที่มีนิติบุคคล
เปน็ผูบ้รหิารอาคาร	ดแูลในเรือ่งความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในอาคารอยู่ระดับหนึ่ง	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ	และมีการจัดทำาสถิติการเกิด
อุบัติเหตุดังนี้

	 	 8.		 Ensuring	safety	at	work	 that	will	 raise
	 	 	 employee	morale,	which	affects	employee	
	 	 	 performance.

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

ไม่หยุดงาน	/	Not	absent	 -	 -	 -	 -	 1	 1

หยุดงาน	/	Absent	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ทุพพลภาพ	/	Disabled	 -	 -	 -	 -	 -	 -

เสียชีวิต	/	Deceased	 -	 -	 -	 -	 -	 -

               รวม	/	Total	 -	 -	 -	 -	 1	 1

สถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
Accident	statistics	from	work

ปี	2558	/	2015 ปี	2559	/	2016

ชาย	(คน)
Men	(No.)

ชาย	(คน)
Men	(No.)

รวม
Total

รวม
Total

หญิง	(คน)
Women	(No.)

หญิง	(คน)
Women	(No.)

3.	 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

	 1.	 จรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)

	 	 -	 มีการกำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ	
	 	 	 ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ใช้เป็นคู่มือ
	 	 	 เพือ่ยดึถือเปน็แนวทางในการปฏบิติั	เปน็แบบ
	 	 	 อย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม	
	 	 	 มีความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง	ตอ่เพือ่นรว่มงาน	
	 	 	 ต่อผู้บังคับบัญชา	 และผู้ใต้บังคับบัญชา
	 	 	 รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. Conducting business with fairness

	 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	
	 	 	 re la ted	 par t i es 	 w i th 	 fa i rness	 and
	 	 	 accountability.
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	 2.	 การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 -	 มีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าในการดำาเนิน
	 	 	 ธรุกจิรว่มกนัอยา่งชัดเจนวา่	จะไมส่่งเสรมิคู่ค้า
	 	 	 ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	เช่น	ละเมิด
	 	 	 สิทธิมนุษยชนโดยการใช้แรงงานเด็ก	หรือ
	 	 	 ให้การส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรม
	 	 	 และผิดกฎหมาย

4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 การคุ้มครองสิทธิลูกค้า 
	 -	 ให้บริการมาตราฐานวิชาชีพที่ดี	มีคุณภาพ
	 -	 กำาหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับ
	 	 ของลูกค้า	และไม่นำาข้อมูลใดๆ	ของลูกค้าไปเผยแพร่
	 	 แก่บุคคลอื่น
	 -	 ไม่นำาข้อมูลลกูคา้ไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องบรษิทั	และ
	 	 ผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ	เว้นแต่จำาเป็นต้องปฏิบัติ
	 	 ตามกฎหมาย
	 -	 ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงาน	
	 	 ผู้ลงทุนสัมพันธ์	เพ่ือขอทราบข้อมูล	แจ้งข้อมูล	รวมท้ัง
	 	 แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษัทผ่าน
	 	 ช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 	 โทรศัพท์	:	0	2697	3700	

	 	 เว็บไซต์	:	www.finansa.com

	 	 อีเมล	:	ir@finansa.com

5.	 การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทมีสถานที่ต้ังอยู่อาคารสูง		มีนิติบุคคลท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าของร่วมเป็นผู้บริหารอาคาร	ซึ่งมีโครงการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำาหนด		
รวมถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	มีแผนงานบำารุงรักษา
เครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร	 เพื่อไม่ให้ก่อ
มลภาวะทางกล่ิน	เสียง	มีระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ซึ่งมีแผนงาน
พัฒนาระบบและเคร่ืองจักรที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร	
ตรวจสอบและติดตามสม่ำาเสมอตลอดท้ังปี	ซ่ึงในส่วนพื้นที่	
ของบริษัทท่ีอยู่ในอาคารก็ได้มีการกำาหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม	
โดยให้ผูบ้ริหาร	และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	
จัดการสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

	 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.

4. 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

											 E-mail:	ir@finansa.com	

5. Contributing to society and the environment

 Conducting	business	under	environmental	standards

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

	 	 2.			สง่เสริมในการควบคมุการใชพ้ลงังาน	น้ำา	และ
	 	 	 ทรัพยากรต่างๆ	ของสำานักงาน	ให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 อย่างต่อเนื่อง	

	 	 3.	 มุ่งม่ันในการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมโดยมีการจัดซ้ือ
	 	 	 ผลติภณัฑ์และจดัจ้างทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	
	 	 	 เชน่	เคร่ืองถา่ยเอกสาร	หมกึปริน้เตอร	์เปน็ตน้

	 	 4.	 ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกัน
	 	 	 การปล่อยขยะของเสียและมลพิษอ่ืนๆ	จาก
	 	 	 กจิกรรมการทำางาน	เชน่	การรณรงคล์ดการใช้
	 	 	 ถุงพลาสติก	กล่องโฟม	ไม่ทิ้งกระดาษชำาระลง
	 	 	 โถชักโครก	เป็นต้น	

	 	 5.	 สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน	และ
	 	 	 เผยแพร่ถึงความมุ่งม่ันในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
	 	 	 ของสำานักงาน
 
 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 บริษัทมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่ง
แวดล้อมในที่สถานที่ทำางานของบริษัท	ดังนี้

 ด้านการใช้ไฟฟ้า 
	 -	 บรษิทัดำาเนนิการลงทนุเพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้	
	 	 โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ขนาด	36	วัตต์	
	 	 (T8)	ใช้เป็นหลอดผอมชนิด	28	วัตต์	 (T5)	 เพื่อ
	 	 เป็นการประหยดัพลงังาน	และลดความรอ้นในพืน้ท่ี
	 	 สำานักงานบริษัท

	 -	 การใช้	Software	ช่วยในการควบคุมระบบปรับอากาศ	
	 	 สามารถต้ังเวลาทำางานเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ	เพื่อ
	 	 ควบคุมการใช้งานใหม้ปีระสิทธภิาพ	ลดความเสีย่ง
	 	 ในการเปดิใชง้านเอง	(Manual)	โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต	
	 	 และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกินความจำาเป็น

 ด้านแสงสว่าง  

	 บริษทัจัดใหมี้แสงสวา่งในพืน้ทีท่ำางานทีเ่หมาะสมกบัการ
ทำางานของพนักงาน	แสงสว่างไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป	ซ่ึง
อาจนำามาให้เกิดความเครียดในการทำางานและเกิดอุบัติเหตุได้	

	 	 1.	 Provide	knowledge	of	laws	concerning	the
	 	 	 environment	in	an	office	building	and	comply	
	 	 	 with	related	rules	and	laws	to	promote	a
	 	 	 high-quality	environment	in	the	Company.

	 	 2.	 Encourage	the	most	efficient	use	of	energy,	
	 	 	 water,	and	other	resources	of	the	Company.

	 	 3.	 Make	continued	efforts	 to	 improve	 the	
	 	 	 environment	by	supporting	procurement	
	 	 	 from	environmentally	friendly	suppliers	of	
	 	 	 items	such	as	photocopiers,	printer	ink,	
	 	 	 and	paper.

	 	 4.		 Raise	awareness	on	reducing/preventing	
	 	 	 waste	and	toxic	substances	caused	by	
	 	 	 work	activities	with	efforts	such	as	creating	
	 	 	 a	campaign	to	reduce	plastic,	foam,	and	
	 	 	 paper	in	toilet	bowls.

	 	 5.	 Communicate	an	environmental	policy	with	
	 	 	 staff	on	the	Company’s	efforts	to	protect	
	 	 	 the	environment	in	the	workplace.

 Promoting	the	effective	use	of	resources
	 The	Company	has	guidelines	to	promote	the	effective	
use	of	resources	to	reduce/prevent	environmental	pollution	
in	the	workplace	as	follows:

 On electricity

	 -	 The	Company	has	 invested	 in	replacing	T8	
	 	 fluorescent	36-watt	lightbulbs	with	T5	fluorescent	
	 	 28-Watt	 tube	 lightbulbs	 to	 reduce	energy
	 	 consumption	and	heat	in	the	workplace.

	 -	 Using	software	to	control	air	conditioning	with	
	 	 an	automatic	switch	for	effective	use,	which	
	 	 reduces	 risks	occurring	 from	unauthorized,	
	 	 manual	switching	and	reduces	the	unnecessary	
	 	 usage	and	cost	of	electricity.

 On lighting

	 The	Company	provides	appropriate	lighting	for	the	
staff	to	avoid	stress	and	accidents.
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 ด้านคุณภาพน้ำา  

	 บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพน้ำา	โดยเฉพาะน้ำาดืม่	ได้
จดัซือ้เครือ่งทำาน้ำาดืม่ทีม่คีณุภาพสงู	ระบบ	Reverse	Osmosis	
System	(RO)	เพ่ือให้พนักงานได้ด่ืมน้ำาที่มีคุณภาพ	และเป็น
ผลดตีอ่สขุภาพของพนกังาน	เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทำางานด้วย

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม

	 บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ทำางาน	ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจท่ีแท้จริงของพนักงาน	บริษัทจึงมีแนวการปลูกฝัง
จิตสำานึกให้พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม	ให้ได้รับการ
อบรมและสมัมนาเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอ้ม	เช่น	สมัมนา
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	
เป็นต้น

 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	knowlege	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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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

	 บริษัท	ฟินันซ่า	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีการ
บรหิารความเสีย่งแบบรวมกลุม่	โดยมเีปา้หมายใหธ้รุกจิเตบิโต
และสร้างผลตอบแทนอย่างม่ันคงในระยะยาว	กลุ่มบริษัทฟินันซ่า
ตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญ	อาจทำาให้ผู้ลงทุน
สญูเสียเงินลงทุนท้ังจำานวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอตัราท่ีควรจะได้รับ	จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	

	 นโยบายเก่ียวกับมาตรการและแผนงานจัดการความเส่ียง
ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกำาหนดจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท	ทั้งน้ีได้จัดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษัทต่อ																
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส	และได้มีการ
ทำาการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในทีม่อียู่
เปน็ประจำาทุกป	ีเพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ข
การปฏบิตังิาน	ใหผ้ลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

1.	 ความเสี่ยงจากภาวะตลาด	(Market	Risk)

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

 1.1	ความเส่ียงจากการทีร่ายไดห้ลกัของกลุม่ฟนินัซา่
	 	 อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ
	 	 เศรษฐกิจ	ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน

	 รายได้หลักของกลุ่มฟินันซ่ามาจากธุรกิจซ่ึงมีความ
สมัพนัธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ	ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ทัง้ในและต่างประเทศ		ซ่ึงปัจจัยต่าง	ๆ 	เหล่าน้ีล้วนอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัท	 	หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบ									
ในทางลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อาทิ	
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์	ราคาหลักทรัพย์	การระดมทุน	
การนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน	รวมถึงความเช่ือม่ันของนักลงทุน
ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธรุกิจบรหิารกองทนุ	และธรุกิจการลงทนุโดยตรง	อยา่งไรกต็าม	
ในภาวะดังกล่าวบริษัทอาจมีโอกาสหารายได้ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนๆ	
ชดเชย	เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงด้านรายได้	เช่น	รายได้
จากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหน้ี								
รายได้จากธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีคลังสินค้า	นอกจากน้ี	นโยบายการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษัิททีไ่มไ่ดมุ้ง่เน้นธรุกจิภายในประเทศเพยีง
แห่งเดียวจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศได้ระดับหนึ่ง

	 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,	fund	management	
business	and	direct	investment	business.	However,	under	
this	scenario,	the	Group	may	diversify	revenue	stream	by	
raising	the	revenue	from	other	types	of	advisory	service,	
such	as	financial	advisory	services	for	debt	restructuring,	
and	warehouse	leasing	business.	Moreover,	the	Finansa	
Group’s	operational	policy	that	not	only	concentrates	on	
operations	in	Thailand,	but	also	in	other	countries,	will	also	
helps	reduce	the	risk	attributable	to	market	conditions	to	
a	certain	extent.		
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ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
Investment, Advisory and FNS, FFM, 100 64.7  15.5  116.5 12.3 79.0 24.5
Management Business FC

ธุรกิจวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์
Investment Banking and Securities Business FSL 100 158.0  37.9  238.9 25.3 82.3 25.5

ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
Assets Management Business FAM - - - - - 110.3 34.2 

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
Warehouse and Factory Leasing Business FNS  187.1  44.9  137.4 14.6 2.9 0.9

อื่นๆ
Others    7.3  1.8  451.2 47.8 48.1 14.9

	 รวมรายได้ทั้งหมด
 Total Revenue   417.1  100.0  944.0 100.0 322.6  100.0

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม FSS 25.29 67.8  70.1  35.2 51.0 57.9 86.2
Share of gain (loss) from investment MK 9.78 28.9  29.9  15.9 23.0 - -
associates PD 36.38 -  -  17.9 25.9 (9.3) 13.8

            รวม	/	Total    96.7 100.0 69.0 100.0 48.6 100.0

ประเภทรายได้
Type of Revenue

ด�าเนินการโดย
Operated by

ร้อยละการถือหุ้น
ของบริษัท

% of Shares
held by FNS

2559 / 2016 2558 / 2015 2557 / 2014

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue% % %

 ในช่วงปลายปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน    
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี 
โดยมีพื้นที่เช่ารวม 89,024 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด 1,423.3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อ
ประกอบธุรกิจให้ให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
ให้กับผู้ประกอบการ ซ่ึงจะท�าให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่
สม่�าเสมอ ลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนลงได้

 1.2	ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและ
	 	 บริษัทร่วม

 เน่ืองจากบริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ
ด้านหนึ่งคือการลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มี
รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ดังน้ัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอาจ   
เกิดข้ึนได้ ถ้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการด�าเนินงาน
ขาดทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท ท้ังนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวม
ได้ถกูบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยี และเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและ
บริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 Around the end of 2014 and in 2015, Finansa acquired 
rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings 
in the Bangkok Free Trade Zone project with the sub-lease 
period of 24-25 years.  Total leasable area is 89,024 sqm.  
Total investment value is Baht 1,423.3 million. The objectives 
are to operate the business of leasing of warehouses    
and factory buildings to operators and to create constantly 
income stream for the Company, thus reducing the risk 
attributable to market conditions.

 1.2 Risk on Investment in Subsidiaries and
  Associated Companies

 Since Finansa Plc. also engages in direct investments 
in subsidiaries and associated companies and in return, 
expecting revenue from these investments. Risks on investment 
arise when these subsidiaries and associated companies 
incur operational loss thus directly affect the Company’s 
financial performance. Investments in associated companies 
in the consolidated financial statements are accounted for 
under equity method while investments in subsidiaries and 
associated companies in the separate financial statements 
are accounted for under cost method less allowance for 
impairment loss (if any).
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สกุลเงิน / Currency

 สินทรัพย์ (พันหน่วย) ร้อยละของสินทรัพย์รวม หนี้สิน (พันหน่วย) ร้อยละของหนี้สินรวม

   Assets (Thousand) % of Total Assets Liabilities (Thousand) % of Total liabilities

 

 ดอลลาร์สหรัฐ
 US Dollars 

2,988 2.9 - -

 1.3	ความเส่ียงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผล
	 	 ตอบแทน

 กลุ่มบริษัทฟินันซ่า มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากของ
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองมาจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 455.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 
ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า เพิ่มขึ้น 48.3 ล้านบาทจาก
สิน้ปี 2558 จากการมีสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยน�าไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น  

 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ทั้งจ�านวนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนตลาดเงินในประเทศเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง
และความเสี่ยงจากการลงทุนต่�า ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวใน 
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ ส�าหรบัเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ระยะยาว
เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่างประเทศ

 บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เป็นผู้ก�าหนดแนวทางและนโยบายการจัดสรรสินทรัพย์ 
นโยบายการอนมัุตวิงเงนิการลงทนุของบรษิทั และการควบคมุ
ความเสีย่ง เพือ่ควบคมุผลขาดทนุทีอ่าจเกดิจากความผนัผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์

 1.4	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ด�าเนินการอยู่ 1 แห่ง จึงมีสินทรัพย์และหน้ีสินส่วนหนึ่ง    
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ตามตารางขา้งลา่งนี ้โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญจ่ะเปน็เงนิสดและ
เงินลงทุน 

 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 2016, the Company and its 
subsidiaries held net investment in securities of Baht 455.9 
million, accounted for 12% of total assets of the Group, 
increasing by Baht 48.3 million from those of the previous 
year resulting from excess liquidity of the Company and 
its subsidiaries of which were used to invest in trading 
securities.      

 As at 31 December 2016, temporary investments in 
securities held for trading was in domestic money market 
funds, which was highly liquid and posed low investment 
risk. The temporary available-for-sale securities were in 
domestic marketable equity securities. The long-term  
investments in securities were in government bond and 
foreign funds.

 The Group Investment Committee were assigned to 
set business policies in asset allocation, investment         
approval limit, and risk management so as to limit negative 
return that may arise from volatile economic and market 
conditions.

 1.4 Foreign Exchange Risk

 The Finansa Group consists of 1 operating 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 2016 was shown in the 
table below. Most of the assets were in cash and investments.
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  1.5	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัท  
มีความเสีย่งในดา้นนีต้่�า เนือ่งจากมรีายไดจ้ากดอกเบีย้จ�านวน
น้อยเมื่อเทียบกับรายได้อื่น ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ย
เกิดจากหนี้สินที่เป็นต๋ัวแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้
ระยะยาว โดย ณ ส้ินปี 2559  มียอดคงค้างจ�านวน 150 ล้านบาท 
และ 1,120 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งน้ี การที่บริษัทมีสัดส่วน
ของหนี้สินระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับหนี้สินระยะส้ัน 
หากอัตราดอกเบ้ียตลาดปรับตัวสูงข้ึน จะส่งผลทางบวกต่อ
บริษัท หรือท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่�าเมื่อเทียบกับการปรับ
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2.	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงที่เกิด
จากการทีบ่รษิทัไมส่ามารถช�าระหนีส้นิหรอืภาระผกูพนัเม่ือถงึ
ก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม

 เดิมความเส่ียงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีส�าคัญมาก
ประเภทหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด 
(มหาชน) เนือ่งจากบรษิทัมกีารพึง่พาเงนิกูร้ะยะสัน้ทีร่ะดมผา่น
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น  โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้
มกีารระดมทนุผา่นการออกหุน้กูร้ะยะยาว เพือ่ใชใ้นการลงทนุ
ในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์
ระยะยาว และลดการออกหุ้นกู้ระยะส้ันลง เพ่ือให้แหล่งระดมทุน
และแหล่งใช้ไปมีความสอดคล้องกันมากย่ิงข้ึน ช่วยลดความเส่ียง
ด้านนี้ให้ต่�าลง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน
ประเภทหุน้กูร้ะยะสัน้และหุน้กูร้ะยะยาวสว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ภายใน 1 ปี รวมจ�านวน 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 94.7 
ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากสิ้นปี 2558 และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องที่ได้จากการเทียบสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนีส้นิหมุนเวยีนของกลุม่ฟนินัซ่า เทา่กบั 0.91 เทา่ ลดลงจาก
สิ้นปี 2558  ซึ่งเท่ากับ 1.12 เท่า  แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่อง
ระยะสั้นของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของ
สินทรัพย์ระยะสั้น  ในส่วนของหนี้สินระยะยาว บริษัทมีหุ้นกู้
ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 
770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากสิ้นปี 

 1.5 Interest Rate Risk

 Interest rate fluctuation affects interest income and 
expense of the Finansa Group. The Group has low interest 
rate risk as its interest income is relatively low compare to 
other types of income. Interest expenses came from bills 
of exchange and short-term debentures and long-term 
debentures with total outstanding balance of Baht 150 
million and Baht 1,120 million, respectively at year-end 
2016. 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, in 2015 and 2016, the Company 
raised funds through issuance of long-term debentures to 
acquire rights to sub-lease land and warehouse/factory 
buildings which were non-current asset generating a steady 
stream of income. Morever, the issuance of short-term 
debentures was also decreased. This resulted in a better 
maturity profile and reduced liquidity risk.    

 As at 31 December 2016, the Company reported 
current liabilities in short-term debentures and current 
portion of long-term debentures of Baht 500 million,      
increased by Baht 94.7 million or 23% from the end of 
previous year. The liquidity ratio, calculated by dividing 
current asset with current liabilities was 0.91, compare to 
1.12 in 2015, showing a slightly decrease in short-term 
liquidity status resulted from a drop in current assets. As 
for long-term liabilities, the Company had long-term   
debentures-net of current portion of Baht 770 million, 
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2558   โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สิน
จ�านวน 1,495.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 
2,185.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.68 เท่า 
นับว่ายังอยู่ในระดับต่�า

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ       
ผูจ้ดัการเปน็ผูอ้อกนโยบายภายในใหม้รีะบบควบคมุการออก
ตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างรัดกุม รวมถึงให้มี
การรายงานจ�านวนยอดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย และยอดคงค้าง
ตอ่คณะกรรมการบรษิทัเปน็ประจ�าทุกไตรมาสเพือ่ให้สามารถ
ตรวจสอบได้ ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงค้าง     
ของตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ที่บริษัทออกได้จาก “รายงานผล    
การขายหุ้นกู้” ของบริษัท จาก www.sec.or.th 

 กลุม่ฟนินัซา่มกีารบรหิารสภาพคลอ่งแบบรวมศนูย ์โดย
ฝา่ยบริหารเงินมีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
และมีการค�านวณ Liquidity Gap เพื่อวัดความเพียงพอ       
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท

3.	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)

 ความเสีย่งดา้นเครดติ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
ที่คู่สัญญา (Counterparty) ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ท�าให้  
ไม่สามารถช�าระหนี้เมื่อครบก�าหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท  

 กลุ่มฟินันซ่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต่�า 
เพราะธุรกิจปัจจุบันไม่มีการปล่อยสินเชื่อและไม่มีนโยบาย   
ในการปลอ่ยสนิเชือ่เพิม่ ดงันัน้ ความเสีย่งดา้นเครดติทีบ่รษัิท
ยังคงมอียูจ่งึเกดิจากตราสารหนีท้ีบ่รษิทัลงทนุ และความเสีย่ง
ด้านช�าระราคา ในการลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษัท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนดให้ตราสารหนี้หรือ
บรษิทัท่ีออกตราสารหน้ีต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
อยู่ในระดับท่ีลงทุนได้ (Investment grade) หรือได้อันดับ  
ความน่าเช่ือถือไม่ต่�ากว่า BBB- เพ่ือเป็นการควบคุมความเส่ียง
ด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท

increasing by Baht 50 million or 7% from the end of 2015. 
The Group’s capital structure comprised Baht 1,495.8 
million in liabilities and Baht 2,185.3 million in equity, resulting 
in a debt to equity ratio of 0.68 which was considerably low.

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

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

3.	 Credit	Risk

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

 The Finansa Group has a considerably low level of 
credit risk as the Group has no lending business and no 
policy on additional lending. Credit risks remain are from 
debt securities held, as well as clearing and settlement 
risk. To control credit risk, the Group Risk Management 
Committee limited investment in bonds to investment 
grade, or BBB- or higher rating bonds.
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4.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)

 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ากับดูแลและ
ควบคมุท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร บุคลากร ระบบงาน  
หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก

 กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ส�านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ก�าหนดมาโดยตลอด โดย  
คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

 ส�าหรับการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ฟินันซ่า
ก�าหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัซึง่ยงัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพือ่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์  
และก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 และบท
ก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ 
เช่น ภัยธรรมชาติ และการก่อวินาศภัย กลุ่มบริษัทได้มีการจัดท�า
แผนฉุกเฉินหรือแผนการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business 
Contingency Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาให้บริการ   
ได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท
ฟนินัซา่ด�าเนินการผ่านการควบคมุและตดิตามผา่นฝา่ยก�ากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
จากภายนอก และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของ
กลุ่มบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

5.	 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าเป็นธุรกิจท่ีต้อง
พึง่พาบคุลากรเปน็หลกั โดยบคุลากรในระดับบรหิารของบรษิทั 
เปน็ผูม้คีวามช�านาญและมีประสบการณก์ารท�างานทีย่าวนาน  

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 cor-
porate 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 
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 
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อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงในขณะที่
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญในการประกอบ
ธุรกิจการเงินมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร  
ในสายงานต่าง ๆ  ผู้บริหารมีนโยบายที่จะว่าจ้างผู้บริหารใน
ระดบัสงู เนน้การพฒันาพนกังาน สรา้งแรงจงูใจในการท�างาน 
รวมทัง้จดัใหม้ทีมีงานทีป่ระกอบดว้ยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถและมีประสบการณ์หลายทีม ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้
สร้างผลงานและช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ดังนัน้ หากขาดผูบ้ริหารหรอืทมีงานหนึง่ไป ทมีงานอืน่สามารถ
ด�าเนินงานแทนได ้โดยจะสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัทในอนาคตไม่มากนัก นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการ
ปฏบิตังิานจริงเพือ่พฒันาบคุลากรทัง้ในระดบับรหิารและระดบั
ปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม่�าเสมอ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนจากการท�างานที่สัมพันธ์กับผลงานและความ
สามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับท่ีจูงใจและอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและความ
มัน่คงในการท�างานของพนักงาน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการ
สูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

6.	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า เช่น รายได้ ก�าไร 
เงินทุน เป็นต้น รวมถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบัน
และอนาคต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอ้มในการด�าเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ท่ีผิดพลาด 
การน�าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือความเชื่องช้าในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 
หรือเทคโนโลยี

 6.1	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย
	 	 การบริหารงาน

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มของนายยูจีน 
เอส.เดวิส และกลุ่มของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย ท�าให้กลุ่มของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

environment, personnel with experience and expertise in 
financial services which is in short supply are fiercely sought 
after. Finansa’s management has pursued a policy of 
recruiting more high-level executive, training and promoting 
junior executives, as well as hiring experienced teams of 
personnel. This policy proved successful and contributed 
to the Group’s continuous growth. It allows the Group to 
allocate substitute team in case of current executive or 
team absence, lower the effect to the Group’s operation.  
Human resource is highly valued by providing training and 
on-the-job learning support, to encourage employees from 
executive to operational level to constantly improve themselves 
in common direction. Additionally, compensation relevant 
to ability and performance is set at motivating level, in 
accordance with market standards. This work assurance 
in turn helps reduce the risk of personnel turnover.

6.	 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.

 6.1	 Management	Policies	Influenced	by	Major	
  Shareholders

 The major shareholders of the Group are Mr. Eugene 
S. Davis and Mr. Vorasit Pokachaiyapat who are also the 
Company’s executives. This enables them to exert significant 
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สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องส�าคัญบางเรื่อง  
ซึง่กฎหมายก�าหนดให้ตอ้งได้คะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ�านวน
ผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การแก้ไขข้อบังคับ 
และการเพิ่มทุนลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีสิทธิ
ออกเสียงและเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด อาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถว่งดลุการบรหิารของ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 ดังนั้นในการลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึมีหนา้ทีต่รวจสอบการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและ
การบริหารงานให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงท�าหน้าท่ีถ่วงดุล
อ�านาจการบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

7.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับความ
	 น่าเชื่อถือ

 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2559 สถาบนัจดัอนัดบัความนา่
เชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศ (National rating) ระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 
‘F3(tha)’ 

 อันดับเครดิตสะท้อนถึงเครือข่ายการด�าเนินงานภายใน
ประเทศของบรษิทัทีม่ขีนาดคอ่นขา้งจ�ากดัและเปน็กลุม่ลกูคา้
เฉพาะ และยังสะท้อนถึงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีมีความหลากหลาย
มากขึ้นหลังจากปรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท
แล้วเสร็จ การลงทุนในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่า     
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างธุรกิจส่งผลให้
อัตราสว่นเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงเน่ืองจากหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรกต็ามรายไดแ้ละก�าไรทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้จากธรุกจิ
ดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

 ในระยะปานกลางอัตราก�าไรจากธุรกิจหลักของบริษัท 
นา่จะยังอ่อนแอจากลักษณะธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าเพ่ือเช่า
ที่มีอัตราก�าไรท่ีต่�าและเติบโตช้า ในขณะที่รายได้จากธุรกิจ
วาณิชธนกิจซึ่งมีอัตราก�าไรท่ีสูงกว่ามีความผันผวน อย่างไร
กต็ามก�าไรสทุธขิองบรษิทั นา่จะไดป้ระโยชนจ์ากสว่นแบง่ก�าไร
จากบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มและประวัติ
ผลการด�าเนินงานที่ดี

influence over the resolutions of shareholders’ meetings in 
some important matters that the law requires three-fourths 
of the votes, such as changing of certain regulations or 
increase and decrease of registered capital. Even fully 
attended, all the other shareholders with the right to vote 
will still be unable to jointly vote for examination of certain 
matters of the major shareholders. 

 To reduce potential risk, the Audit Committee is in 
charge of monitoring and making sure the Company’s 
operation is in line with Securities and Exchange Act, 
regulations of the Stock Exchange of Thailand, other law 
and regulations related to the Group’s businesses, as well 
as balancing management control on behalf of the         
non-controlling shareholders to maximize the Group’s benefit.

7.	 Risk	on	the	Changing	of	the	Company	Credit	
	 Rating

 On 26 July 2016, 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).

 The ratings reflect the Company’s small niche domestic 
franchise and its improved revenue diversification following 
the completion of its business restructuring initiatives.  
Investment in the warehouse and factory rental business, 
which was part of the restructuring plan, has weakened 
its capital profile. However, the risks could be mitigated 
by more stable revenue flow and profitability from the 
business.

 Over the medium term, the Company’s profitability 
from core-operations is likely to remain weak due to the 
low-margin and low-growth nature of the rental business, 
while revenue from the higher-margin investment banking 
business is volatile. However, the Company’s net profit 
could be moderately stronger due to profit sharing from 
its associated companies, which have better profitability 
prospects and track records.
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 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือฟิทช์  เรทติ้ งส์  
(ประเทศไทย) จะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ 
กบัผูอ้อกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีท่ีคาดว่าจะมีความเส่ียง
ของการผิดนัดช�าระหน้ีปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้      
ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย 
อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ได้
ตรงตามก�าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่า
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า และ
เครื่องหมาย “+” หรือ  “-” อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจาก
อันดับเครดิตภายในประเทศเพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบ
ภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก

 Fitch Ratings (Thailand) assigns the National rating 
of BBB(tha) to securities issuers or securities with moderate 
default risk regarding timely servicing of financial obligations, 
compared to other securities issuers or securities in    
Thailand. However, changes in circumstances or economic 
conditions are more likely to affect the capacity for timely 
repayment than is the case for financial commitments 
denoted by a higher rated category.  “+” or “-” signs may 
be applied to a rating to denote relative status within the 
same credit tiers.
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 

การควบคุมภายใน

 บริษัทดำ�รงไว้ซ่ึงระบบก�รกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
ภ�ยใน ดังนี้

 (1) บรษิทัมกี�รประเมนิปจัจัยเสีย่งในก�รประกอบธรุกจิ
  ที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งมี
  นยัสำ�คญัอย�่งสม่ำ�เสมอ รวมทัง้มกี�รตดิต�มและมี
  ม�ตรก�รในก�รลดคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น

 (2) ในก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�ร บริษัท  
  มีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และอำ�น�จ
  อนุมัติวงเงินของฝ่�ยบริห�รแต่ละระดับเป็นล�ยลักษณ์
  อกัษรอย�่งชัดเจน และมีก�รแบง่แยกหน�้ทีเ่พือ่ก�ร
  ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

 (3) บรษิทัมีก�รกำ�หนดและยดึถอืนโยบ�ยท�งก�รบญัชี
  ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เหม�ะสมกับธุรกิจของ
  บรษิทั มกี�รจัดเกบ็เอกส�รประกอบก�รบนัทกึบญัชี
  ต่�ง ๆ  ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

 (4) บรษิทัใหอ้สิระในก�รทำ�หน�้ทีต่รวจสอบและถว่งดลุ
  อย�่งเตม็ทีแ่กบ่รษิทั แอคเค�นต์ิง้ เรฟ โวลชูัน่ จำ�กดั 
  ซึง่เปน็ผูต้รวจสอบภ�ยในอสิระซึง่บรษิทัไดว้�่จ�้งจ�ก
  ภ�ยนอกในก�รทำ�หน้�ที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
  ว�่ก�รปฏบิตังิ�นหลกัและกจิกรรมท�งก�รเงนิสำ�คญั
  ของบรษิทัไดด้ำ�เนนิก�รต�มแนวท�งทีก่ำ�หนดและมี
  ประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�ม
  กฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัท
  (Compliance Control) โดยให้ บริษัท แอคเค�น์ติ้ง 
  เรฟโวลูช่ัน จำ�กัด ข้ึนตรงและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร
  ตรวจสอบ นอกจ�กนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
  ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยัง
  ทำ�หน้�ที่สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในต�มวิธี
  ก�รตรวจสอบบญัช ีโดยผูต้รวจสอบบญัชจี�กบรษิทั
  ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ได้เข้�
  ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
  เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

 บริษทัยงัไดม้กี�รทำ�ก�รประเมนิคว�มเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภ�ยในทีม่อียูเ่ปน็ประจำ�ทกุป ีเพือ่พจิ�รณ�ห�แนวท�ง
ในก�รปรับปรุงแก้ไขก�รปฏิบัติง�น ให้ผลก�รดำ�เนินง�นมี
ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 ในปี 2559  บริษัทได้มีก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง โดยกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเข้�ร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นน�ยณัฐวุฒิ เภ�โบรมย์  ที่ไม่ได้เข้�
รว่มประชมุ 2 ครัง้ เนือ่งจ�กตดิภ�รกจิอ่ืน ท้ังนี ้คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัทได้ประเมินระบบก�ร

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) 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

 Four audit committee meetings were held in 2016 
and all members attended the meetings, except for
Mr. Nuttawut Phowborom who was absent twice.
The Audit Committee and the Board of Directors evaluated 
and reviewed the Company’s internal control systems and 
concluded that from the internal audit report and the report 
of the auditor, there ware no significant areas of concern 
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ควบคุมภ�ยในของบริษัท และสรุปได้ว่�จ�กร�ยง�นผลก�ร
ตรวจสอบภ�ยในและร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็น
คว�มผิดพล�ดที่สำ�คัญ และเห็นว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุม
ภ�ยในที่ดี และมีประสิทธิภ�พเพียงพอที่จะดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินมิให้ผู้บริห�รและพนักง�นนำ�ไปใช้โดยมิชอบ

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบคร้ังที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเค�น์ติ้ง 
เรฟโวลชูัน่ จำ�กดั ใหป้ฏบิตัหิน�้ทีผู่ต้รวจสอบภ�ยในอสิระของ
บริษัทประจำ�ปี 2560 โดยมีน�งศศิวิมล สุกใส กรรมก�ร          
ผูจ้ดัก�ร เปน็ผู้รบัผดิชอบหลกัในก�รปฏบิตัหิน�้ทีผู่ต้รวจสอบ
ภ�ยในของบริษัท โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�
คุณสมบัติของบริษัท แอคเค�น์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำ�กัด และน�ง
ศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่� มีคว�มเหม�ะสมเพียงพอกับก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว เนื่องจ�กมีคว�มเป็นอิสระและมี
ประสบก�รณ์ในง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รสอบท�น
ระบบก�รควบคมุภ�ยในม�เปน็เวล�น�น ทัง้น้ี คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจ�รณ�และอนุมัติแต่งต้ัง หรือถอดถอน
ผู้ทำ�หน้�ที่ผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท

 นอกจ�กน้ี บริษัทยังได้มอบหม�ยให้ น�งส�ววิภ� นิลโสภณ 
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น   
(Compliance Department) เพือ่ทำ�หน�้ทีก่ำ�กบัดแูลก�รปฏบิตัิ
ต�มกฎเกณฑข์องหนว่ยง�นท�งก�รทีก่ำ�กบัดแูลก�รประกอบ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษ�กับหน่วย
ธุรกิจต่�งๆ ของกลุ่มบริษัทในประเด็นกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นร�ยง�นต่อ
คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัท และร�ยง�น
คู่ขน�นต่อกรรมก�รผู้จัดก�ร คุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
หัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นปร�กฏในประวัติ       
คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร  ท้ังน้ี มีก�รระบุหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ
ของฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นไว้ในจรรย�บรรณของกลุ่ม
บริษัท

การบริหารความเสี่ยง

 บริษทัใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอันอ�จส่ง
ผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดยมีก�รประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนิน
ธรุกิจของบรษิทัอย�่งมนัียสำ�คญัอย�่งสม่ำ�เสมอ รวมทัง้มกี�ร
ติดต�มและมีม�ตรก�รในก�รลดคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น ทั้งนี้ 
บรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงของกลุ่มบริษัท 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทและบริษัท 
ในเครือทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับม�ตรก�รและ
แผนก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั
และบริษัทในเครือ ท้ังน้ี บริษัทได้จัดให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�น   
ผลก�รบริห�รคว�มเส่ียงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท
เป็นประจำ�ทุกไตรม�สด้วย

and the Company had an internal control system which was 
sufficient to safeguard against any use of the Company’s 
assets by the executives and employees for personal interest.

 The Audit Committee Meeting no. 1/2017 on 24 
February 2017 appointed Accounting Revolution Company 
Limited to act as an out-sourced independent internal 
auditor of the Company for the year 2017 with Mrs. Sasivimon 
Suksai, Managing Director to be the main responsible 
internal auditor. The Audit Committee is of the opinion that 
Accounting Revolution Company Limited and Mrs. Sasivimon 
Suksai are considered to be qualified and appropriate as 
they have true independence and long-term experience in 
internal audit and internal control review. The Audit Committee 
is responsible for the appointment or removal of the internal 
auditor of the Company.

 The Company has also appointed Ms. Wipa Nilsophon 
as the Head of Compliance Department to supervise the 
conduct of the Company in order to comply with regulatory 
requirements and to provide suggestions and advice on 
relevant laws and regulations to every business unit of the 
Finansa Group. The Compliance Department reports to 
the Audit Committee and Board of Directors and also 
reports to the Managing Director. The qualifications of the 
Head of Compliance is disclosed in the Biographies of 
Directors and Management section. The role and responsibility 
of the Compliance Department is 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) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน / Fund Advisory and Management
 3) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง / Direct Investment
 4) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน / Warehouses and Factory Leasing
 5) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Brokerage

เลขทะเบียนบริษัท	 0107545000080Registration Number 

โฮมเพจบริษัท / Home Page www.finansa.com

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 1,235.2	ล้านบาท / Baht 1,235.2 millionRegistered and Paid-up Capital 

จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 247	ล้านหุ้น / 247 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	กรุงเทพฯ	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 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	3356	หรือ
Auditor	 นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	3427	หรือ
	 นายนิติ	จึงนิจนิรันดร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	3809	หรือ
	 นางนิสากร	ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข	5035
	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
	 เลขที่	11/1	อาคารเอไอเอ	สาทรทาวเวอร์
	 ชั้น	23-27	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
	 โทรศัพท์	+66	2034	0000		โทรสาร	+66	2034	0100
 Dr. Suphamit Techamontrikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3356 or
 Mr. Permsak Wongpatcharapakorn, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3427 or
 Mr. Niti Jungnitnirunda, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3809 or
 Mrs. Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5035
 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
 AIA Sathorn Tower, 23th-27th Fl.,
 11/1 South Sathon Road, Yannawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
 Tel. +66 2034 0000 Fax +66 2034 0100

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท / General Information

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
 http://www.sec.or.th / Investors can study additional details of the issuer from the Company’s Annual Information Disclosure Form (Form 56-1)
 on the SEC’s website at http://www.sec.or.th.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟินันซ่า 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกจิการส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงาน 
และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ และข้าพเจา้ได้ปฏบัิติ
ตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เปน็ไปตามข้อ
ก�าหนดเหลา่นี ้ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่งๆ ทีมี่นยัส�าคญั
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับ
งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การรับรู้รายได้	-	รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจาก
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งใช้ข้อสมมติฐานและ
ดลุยพินจิในการประมาณอัตราสว่นของงานทีใ่หบ้รกิารส�าเรจ็ 
ดงันัน้เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ คอื ความถกูตอ้งของการ
รับรู้รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้ และรายละเอียดรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินข้อ 3.1 และ 28 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

l ท�าความเข้าใจกระบวนการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
 และการออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

l  สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตาม การควบคุม
 ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

l ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
 ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ 
 และ
l ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย

 -  สอบทานข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณอัตราส่วน
  งานท่ีให้บริการส�าเร็จและทดสอบการค�านวณรายได้
  จากธุรกิจหลักทรัพย์ว่ามีความถูกต้อง และตรวจสอบ
  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีส�าหรับรายได้จาก
  ธุรกิจหลักทรัพย์

 - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
  รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
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การด้อยคา่ของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยและคา่ความนยิม

การพจิารณาเกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย
และการด้อยค่าของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อ
สมมติฐานของผู้บริหาร ดังนั้น เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
คอื การแสดงมลูคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และคา่ความ
นิยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
ค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย คา่ความนยิม 
การด้อยค่า และรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และค่าความนิยม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินข้อ 3.5, 3.8, 10.2 และ 13 ตามล�าดับ

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าป ีซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรยีม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน      
และพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่มคีวามขดัแยง้ทีมี่สาระส�าคญักบังบ
การเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ�าป ีหากขา้พเจ้าสรปุได้
ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล
และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

l ท�าความเข้าใจกระบวนการการพิจารณาการด้อยค่าของเงิน
 ลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม และการออกแบบการ
 ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง

l สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
 ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
 ในบริษัทย่อยและค่าความนิยม

l ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุม
 ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
 ในบริษัทย่อยและค่าความนิยม และ

l ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบด้วย

 -  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
  เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
  บริษทัย่อยและค่าความนิยม

 - ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อ
  สมมติฐานท่ีส�าคัญท่ีผู้บริหารของบริษัทน�ามาใช้ใน
  ประมาณค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
  และค่าความนิยม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น     
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่  
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ     
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ   
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง   
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง

 l ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีขั่ด
  ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
  ทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม
  วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน 
  และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
  เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
  ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
  สาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
  ความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติ
  อาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
  เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
  การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
  แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 l ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
  กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
  เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
  ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการ
  ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 l ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่      
  ผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ
  ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท�าข้ึน
  โดยผู้บริหาร 

 l สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
  บัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
  และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามี
  ความไม่แนน่อนทีมี่สาระส�าคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์
  หรอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่าง
  มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
  บริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
  ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 
  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
  ขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอื
  ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
  ข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่
  กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน
  ของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็ามเหตกุารณ์
  หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
  ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 l  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบ
  การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
  รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
  เฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรปูแบบ
  ที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

 l  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
  เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
  หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดง
  ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
  การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิ
  งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
  แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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 ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบั
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบ การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
เกีย่วกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ 
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจา้
ไดพ้จิารณาเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและ
ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้
บงัคบัไมใ่หเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผล 
กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

นิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4 82,548 200,057 6,709 6,402
 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ   5 380,173 289,812  108,200  137,341
 รายได้ค่าบริการค้างรับ    
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  27.2 36  3,266 36 2,365
  กิจการอื่น    24,845  47,555  6,994  2,101
  รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ  24,881  50,821  7,030  4,466
 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น -
  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 6, 8 2,312  1,005  1,000 -
 ลูกหนี้อื่น   7 45,705  94,559 1,533  6,628
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย 
  แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  27.2, 27.3 572  535  1,269  13,797
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   37,718  52,966  18,667  21,722 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  573,909  689,755  144,408  190,356 
         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
 เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน 9 615 610  615  610 
 เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 5 67,910  110,047  11,009  11,351
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.1, 10.2 1,260,988  1,095,300  1,081,785  972,850 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 10.2 - - 1,472,361  1,472,361 
 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  11 80  80  - -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 5 7,800  7,800  - -
 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ      
  จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี  6 201,816  3,406  -   1,000 
 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 86,770  87,535  76,793  82,086 
 ค่าความนิยมสุทธิ  13 156,920  156,920  - -
 สิทธิการเช่าสุทธิ  14 1,316,430  1,373,610    1,316,430  1,373,610
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 15 6,673  3,797  5,434  2,459 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  16 606  467  - -
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  624  5,437  356 298 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,107,232  2,845,009  3,964,783  3,916,625 
 รวมสินทรัพย์ 	 	 3,681,141		 3,534,764		 4,109,191		 4,106,981

หน่วย	:	พันบาท

	 หมายเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน       
	 ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น		 17	 150,000		 405,315		 150,000		 	405,315	
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 27.2,	27.3	 -					 -	 633,500		 906,111
	 หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 17	 350,000	 -	 350,000	 -	
	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	 1,986	 9	 -	 -
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 	 	 	 	 	
	 	 โบนัสค้างจ่าย	 	 	 	44,851		 97,378		 7,351		 12,807	
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 3,745		 3,791		 1,463		 3,816	
	 	 เจ้าหนี้อื่น		 	 		 41,056		 40,583		 40,206		 37,004	
	 	 อื่นๆ		 	 	 25.1,	27.2	 40,570		 70,163		 57,973		 56,635	
	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 130,222		 211,915		 106,993		 110,262	
  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 632,208		 617,239		 1,240,493		 1,421,688	
         
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
	 หุ้นกู้ระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
	 	 ช�าระภายใน	1	ปี		 17	 770,000		 720,000					 770,000		 720,000
	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	 	 	70,128		 70,316					 70,128		 70,316
	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 หลังออกจากงาน	 18	 23,440		 16,352		 16,407		 12,187	
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 863,568	 806,668	 856,535	 802,503
 รวมหนี้สิน	 	 	 	 1,495,776		 1,423,907		 2,097,028		 2,224,191

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
	 ทุนเรือนหุ้น
	 	 ทุนจดทะเบียน
	 	 	 หุ้นสามัญ	247,039,600	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	 1,235,198	 1,235,198	 1,235,198	 1,235,198
	 	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
	 	 	 หุ้นสามัญ	247,039,600	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
	 	 	 	 ช�าระครบแล้ว	 	 1,235,198	 1,235,198	 1,235,198	 1,235,198
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 208,455	 208,455	 208,455	 208,455
	 ก�าไรสะสม
	 	 จัดสรรแล้ว
	 	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 19	 34,800	 26,800	 34,800	 26,800
	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 1,008,756	 915,314	 535,478	 415,708
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 (301,844)	 (274,910)	 (1,768)	 (3,371)
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 2,185,365	 2,110,857	 2,012,163	 1,882,790
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,681,141 3,534,764 4,109,191 4,106,981

หน่วย : พันบาท

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้         
	 รายได้จากธุรกิจการลงทุน	
	 	 ที่ปรึกษาและการจัดการ	 27.1.1	 	64,744		 	116,490		 	199,973		 	73,532	
	 รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	 27.1.1	 157,988		 238,901		 -					 -
	 รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	 	 187,072	 137,388	 187,072	 137,388
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบริษทัย่อย/ร่วม	 10.1,	30	 -	 154,327	 -	 -					
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายพื้นที่อาคารส�านักงาน	 	 -	 109,787	 -	 109,787
	 รายได้อื่น		 	 	 27.1.1	 7,294		 187,070		 12,985		 12,943	
  รวมรายได้		 	 		 417,098		 	943,963		 400,030		 333,650	

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 27.1.1	 57,702		 40,835		 68,498		 	45,513	
	 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ	 	 	 	 	 	
	 	 ธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการ	 	 35,257		 33,862		 14,805		 	15,279	
	 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 	 82,086		 108,771		 -						 	-
	 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน		 93,792		 67,155		 93,792						 	67,155					
	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 27.1.1	 54,779		 88,782		 36,165		 59,922
	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -	 -	 -	 30,200	
	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 27.4	 52,196		 102,069		 31,299		 	32,982	
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 	 375,812		 441,474		 244,559		 251,051	
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 96,637		 69,029		 -						 -
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 137,923		 571,518		 155,471	 	82,599	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 16	 (7,242)		 (8,685)	 -						 -
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  	 130,681		 562,833		 155,471	 82,599

หน่วย : พันบาท

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     
	 รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�าไรขาดทุน
	 	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (22,606)	 (46,570)	 1,603	 (1,583)
	 	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
	 	 	 ด�าเนินงานในต่างประเทศ	 	 (4,328)	 40,704	 -	 -
	 รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�าไรขาดทุน
	 	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
	 	 	 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		 (4,536)	 (2,409)	 (2,998)	 (1,240)
	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี	 	 (31,470)	 (8,275)		 	(1,395)	 (2,823)
 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 99,211		 554,558		 154,076	 79,776	

การแบ่งปันก�าไร    
	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 130,681		 562,833		 155,471	 	82,599	
	 	 	 		 	 	 	 	 130,681		 562,833		 155,471	 	82,599	

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม      
	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 99,211		 554,558		 154,076	 	79,776	
	 	 	 		 	 	 	 	 99,211		 554,558		 154,076	 	79,776	
         
ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท	 	 0.53		 2.28		 0.63	 0.33	
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก    หุ้น 	 247,039,600	 247,039,600	 247,039,600	 	247,039,600

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



128  :  Annual  Report  2016

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ิน
เป
็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งง
บก

าร
เง
ิน
นี้

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ต
้น
ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
ก
ร
าค

ม
 2

5
5
8
	

	
1,
23

5,
19

8	
	

20
8,
45

5	
	

(5
,0
93

)		
3,
50

9	
	

(2
67

,4
60

)	
22

,6
00

		
43

3,
20

0	
1,
63

0,
40

9	
ก�า

ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
	

-	
(4
6,
57

0)
	

-	
40

,7
04

	
-	

56
0,
42

4	
55

4,
55

8
ทุน

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
	
	

19
	

-	
	

-	
-	

-	
-	

4,
20

0	
(4
,2
00

)	
-	

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

20
	

-	
	

-	
-	

-	
-	

-	
(7
4,
11

0)
	

(7
4,
11

0)
	

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ป
ล
าย

ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
8
	

	
1,
23

5,
19

8	
	

20
8,
45

5	
	

	(5
1,
66

3)
		

	3
,5
09

		
	(2

26
,7
56

)	
	2
6,
80

0	
	

	9
15

,3
14

		
2,
11

0,
85

7	
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ต
้น
ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
ก
ร
าค

ม
 2

5
5
9
	

	
	1
,2
35

,1
98

		
	2
08

,4
55

		
	(5

1,
66

3)
		

	3
,5
09

		
	(2

26
,7
56

)	
	2
6,
80

0	
	

	9
15

,3
14

		
	2
,1
10

,8
57

	
ก�า

ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
-	

	(2
2,
60

6)
	

-	
	(4

,3
28

)		
-	

	1
26

,1
45

		
	9
9,
21

1
ทุน

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
	
	

19
	

-	
-	

-	
-	

-	
8,
00

0	
(8
,0
00

)	
-

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

20
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

(2
4,
70

3)
	

(2
4,
70

3)
	

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ป
ล
าย

ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
9
	

	
	1
,2
35

,1
98

		
	2
08

,4
55

		
	(7

4,
26

9)
	

	3
,5
09

		
	(2

31
,0
84

)	
	3
4,
80

0	
	

	1
,0
08

,7
56

		
	2
,1
85

,3
65

ห
น

่วย
 : 

พ
ัน

บ
าท

ห
ม
าย

เห
ต
ุ

ท
ุน
ท
ี่อ
อ
ก

แ
ล
ะช

�าร
ะแ
ล
้ว

ห
ุ้น
ส
าม

ัญ

ส
่ว
น
เก

ิน

ม
ูล
ค
่าห

ุ้น
ส
าม

ัญ

ส
่ว
น
เก

ิน
ท
ุน
 

(ต
�่าก

ว
่าท

ุน
) 

จ
าก

ก
าร

เป
ล
ี่ย
น
แ
ป
ล
ง

ม
ูล
ค
่าเ
ง
ิน
ล
ง
ท
ุน

ส
่ว
น
ก
�าไ
ร

ท
ี่ย
ัง
ไม

่เก
ิด
ข
ึ้น
จ
ร
ิง

จ
าก

ก
าร

ล
ด
ส
ัด
ส
่ว
น

ก
าร

ล
ง
ท
ุน

ใน
บ
ร
ิษ
ัท
ร
่ว
ม

ผ
ล
ต
่าง

จ
าก

ก
าร

แ
ป
ล
ง
ค
่า

ง
บ
ก
าร

เง
ิน

ท
ุน
ส
�าร

อ
ง

ต
าม

ก
ฎ
ห
ม
าย

ย
ัง
ไม

่ได
้จ
ัด
ส
ร
ร

ร
ว
ม

อ
ง
ค
์ป
ร
ะก

อ
บ
อ
ื่น
ข
อ
ง
ส
่ว
น
ข
อ
ง
ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

ง
บ
ก
าร

เง
ิน
ร
ว
ม

ก
�าไ
ร
ส
ะส

ม

บ
ร
ิษ
ัท
 ฟ

ิน
ัน
ซ
่า 

จ
�าก

ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ร
ิษ
ัท
ย
่อ

ย
งบ

แส
ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
9



Finansa  Public  Company  Limited  :  129

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ิน
เป
็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งง
บก

าร
เง
ิน
นี้

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ต
้น
ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
ก
ร
าค

ม
 2

5
5
8
	

	
1,
23

5,
19

8	
	

20
8,
45

5	
	

(1
,7
88

)		
22

,6
00

		
41

2,
65

9	
1,
87

7,
12

4
ก�า

ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
	

-	
(1
,5
83

)	
-	

81
,3
59

	
79

,7
76

ทุน
ส�า

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

	
	

19
		

-	
-	

-	
4,
20

0	
(4
,2
00

)	
-

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

20
	

-	
	

-	
-	

-	
(7
4,
11

0)
	

(7
4,
11

0)
	

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ป
ล
าย

ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
8
	

	
1,
23

5,
19

8	
	

20
8,
45

5	
	

	(3
,3
71

)		
	2
6,
80

0	
	

41
5,
70

8	
1,
88

2,
79

0

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ต
้น
ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 1

 ม
ก
ร
าค

ม
 2

5
5
9
	

	
	1
,2
35

,1
98

		
	2
08

,4
55

		
	(3

,3
71

)		
	2
6,
80

0	
	

	4
15

,7
08

	
1,
88

2,
79

0	
	

ก�า
ไร
	(ข

าด
ทุน

)	เ
บ็ด

เส
ร็จ
รว
มส

�าห
รับ

ปี	
	

-	
-	

	1
,6
03

	
-	

	1
52

,4
73

		
15

4,
07

6	
ทุน

ส�า
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
	
	

19
	

-	
-	

-	
8,
00

0	
(8
,0
00

)	
-	

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
	

	
	

20
	

-	
-	

-	
-	

(2
4,
70

3)
	

(2
4,
70

3)
	

ย
อ

ด
ค
งเ

ห
ล
ือ

ป
ล
าย

ป
ี ณ

 ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
9
	

	
	1
,2
35

,1
98

		
	2
08

,4
55

		
	(1

,7
68

)	
	3
4,
80

0	
	

	5
35

,4
78

	
	2
,0
12

,1
63

ห
น

่วย
 : 

พ
ัน

บ
าท

ห
ม
าย

เห
ต
ุ

ท
ุน
ท
ี่อ
อ
ก

แ
ล
ะช

�าร
ะแ
ล
้ว

ห
ุ้น
ส
าม

ัญ

ส
่ว
น
เก

ิน

ม
ูล
ค
่าห

ุ้น
ส
าม

ัญ

อ
ง
ค
์ป
ร
ะก

อ
บ
อ
ื่น

ข
อ
ง
ส
่ว
น
ข
อ
ง
ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 

ส
่ว
น
เก

ิน
ท
ุน
 
(ต

�่าก
ว
่าท

ุน
) 

จ
าก

ก
าร

เป
ล
ี่ย
น
แ
ป
ล
ง

ม
ูล
ค
่าเ
ง
ิน
ล
ง
ท
ุน

ท
ุน
ส
�าร

อ
ง

ต
าม

ก
ฎ
ห
ม
าย

ย
ัง
ไม

่ได
้จ
ัด
ส
ร
ร

ร
ว
ม

ง
บ
ก
าร

เง
ิน
เฉ

พ
าะ
ก
ิจ
ก
าร

ก
�าไ
ร
ส
ะส

ม

บ
ร
ิษ
ัท
 ฟ

ิน
ัน
ซ
่า 

จ
�าก

ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ร
ิษ
ัท
ย
่อ

ย
งบ

แส
ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1
 ธ

ัน
ว
าค

ม
 2

5
5
9



130  :  Annual  Report  2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน      
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 137,923	 571,518	 155,471		 82,599
	 รายการปรับปรุง	:	 	 	 	 	 	 	
	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (96,637)	 (69,029)	 -	 -	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	 	 67,487		 56,131		 65,617	 54,256		
	 	 ส่วนลดรับจากเงินลงทุนตัดจ่าย	 	 190		 185		 190		 185		
	 	 ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย	 	 686		 2,114	 686	 2,114		
	 	 หนี้สูญตัดบัญชี	 	 	 (58)	 -	 -	 -	
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 30	 -	 (62,668)	 -		 30,200	
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 -	 (91.659)	 -	 -
	 	 ก�าไรจากการคืนทุนเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (18,527)	 (65,658)	 -	 -	
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 	 (2,961)		 2,339		 (1,543)	 (1,014)		
	 	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 	 2,755		 6,864	 -	 -	
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (192)	 (110,281)	 (192)	 (109,906)	
	 	 ก�าไรจากการขายสิทธิการเป็นสมาชิก	 	 -	 (168,000)	 -	 -	
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน	 	 2,194	 (10,310)		 (1,684)	 4,580	
	 	 ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 	 2,374		 1,370		 1,222		 1,016		
	 	 รายได้เงินปันผล		 	 (535)	 (169)	 (127,523)	 (169)	
	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 57,016		 38,721		 67,812	 43,399		
	 	 	 	 	 	 	 	 151,715		 101,468	 160,056		 107,260		
	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (87,400)	 (146,604)		 32,441	 (128,600)		
	 	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (199,658)		 1,182	 -	 -	
	 	 รายได้ค่าบริการค้างรับ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 25,940	 (38,549)		 (2,564)		 1,273
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 73,626	 (20,731)	 16,482	 56,401
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		 	 4,811		 61,770	 (60)		 177
	 	 ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	 	 (206)	 (447)	 -	 (284)	
	 	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (188)		 4,964		 (188)		 4,964		
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (80,333)		 134,689		 (767)		 14,514		
	 	 	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากการด�าเนินงาน	 	 (111,693)		 97,742		 205,400	 55,705		
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 	 (57,387)	 (42,043)	 (68,386)	 (42,851)
	 	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 (18,374)	 (25,055)	 (8,334)	 (8,120)
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 (187,454)		 30,644		 128,680	 4,734

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

                         งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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                         งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ	 	 	 	 	 	
	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 -	 -		 12,528	 (12,985)		
	 เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (5)		 1,689		 (5)	 (6)	
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	 	 (108,935)	 (100,000)	 (108,935)	 (536,350)	
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า	 	 -	 (678,495)	 -	 (678,495)
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (13,214)	 (6,018)	 (7,071)	 (3,676)	
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 191		 226,485		 193	 126,025	
	 เงินคืนทุนจากการลงทุน	 	 36,525		 65,658		 -	 -	
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 30		 -		 163,543	 -		 178,000
	 เงินสดรับเงินปันผล		 	 40,414		 23,786		 127,524	 169	
	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 (45,024)	 (303,352)	 24,234	 (927,318)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดรับส�าหรับตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้	 	 144,000		 364,224		 144,000		 364,224		
	 เงินสดจ่ายส�าหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 	 -	 (21)	 -	 -	
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 -	 -	 (271,904)	 634,772	
		 เงินปันผลจ่าย	 	 20	 (24,703)	 (74,110)	 (24,703)	 (74,110)	
	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 119,297		 290,093		 (152,607)	 924,886

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 (4,328)		 40,704		 -	 -						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 (117,509)		 58,089		 307		 2,302	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 200,057		 141,968		 6,402		 4,100		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	 4	 82,548		 200,057		 6,709	 6,402		
         
รายการที่มิใช่เงินสด:	 	 	 	 	 	 	
	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 (22,606)	 (46,570)	 1,603	 (1,583)	
	 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 (951)		 852		 (951)	 852

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงาน

 1.1 การด�าเนินงานของบริษัท

	 บริษัท	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้จดทะเบียน
จดัต้ังเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยเม่ือวันท่ี	7	ธันวาคม	2532	
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อวันที่	19	
มิถุนายน	2545	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่	25	กันยายน	2545	โดยส�านักงานของ
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่	48/48	อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์	ชั้น	20	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
กรงุเทพฯ	บรษิทัประกอบธรุกจิในประเทศไทยโดยด�าเนนิธรุกจิ
หลกั	คอื	การลงทนุและการเปน็ทีป่รึกษาและการจดัการใหแ้ก่
บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รวมถึงธุรกิจให้เช่า		
คลงัสนิคา้และโรงงาน	นอกจากนี	้บรษิทัยอ่ยยงัให้บรกิารดา้น
การเงนิต่างๆ	ซ่ึงประกอบด้วย	ธุรกิจวาณิชธนกิจ	ธุรกิจจัดจ�าหน่าย
หลักทรัพย์	ธุรกิจการเป็นตัวแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน	การค้า
ตราสารหนี้	รวมถึงธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษากองทุน

 1.2 การด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่ส�าคัญ

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด

	 บรษิทัหลกัทรัพย	์ฟนินัซา่	จ�ากดั	เปน็บรษิทัยอ่ยซึง่บรษิทั
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	100	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดตาม
กฎหมายไทย	และประกอบกิจการในประเทศไทย	เมื่อวันที่	
24	เมษายน	2552	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับ
โครงสร้างธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็น
ตัวแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของกลุม่บรษัิท	จากการ
ปรบัโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว	บริษัทย่อยได้ด�าเนินการขออนุญาต
หยุดประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์	และ
การเปน็ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เปน็การช่ัวคราว
ต้ังแต่วันท่ี	4	กรกฎาคม	2552	ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับทราบและอนุญาตการหยุดด�าเนินการช่ัวคราวจนถึงวันท่ี	
31	ธันวาคม	2558

	 ต่อมา	บล.ฟินันซ่า	ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายสิทธิการเป็น
สมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย		สทิธกิารเปน็สมาชิก
บริษัท	ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	และสิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท	ส�านักหักบัญชี	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	กับบริษัทหลักทรัพย์	 เอสบีไอ	ไทย	
ออนไลน์	จ�ากัด	(“SBITO”)	และได้รับช�าระค่าซื้อสิทธิงวดแรก
และงวดที่สองรวมจ�านวน	140	ล้านบาท	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	
2558	และวนัที	่1	ตลุาคม	2559	ตามล�าดบัเรยีบรอ้ยแลว้	ทัง้นี	้
บริษัทย่อยจะได้รับช�าระค่าซ้ือสิทธิส่วนที่เหลือ	40	ล้านบาท	
ภายใน	1	ปี	นับจากการช�าระราคาในงวดที่	2

	 ทั้งนี้	บริษัทย่อยจะยังคงด�าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจ	ธุรกิจ
จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 ธุรกิจการเป็นตัวแทนซ้ือขายหน่วย
ลงทุน	การค้าตราสารหน้ี	การลงทุนในหลักทรัพย์	และธุรกิจอ่ืน
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต่อไป

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

 Finansa Fund Management Ltd.
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	เป็นบริษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ100	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด				
ในหมู่เกาะเคย์แมน	เพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษา
กองทุน	โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการร่วมทุนแบบกิจการ
เงินร่วมลงทุน	บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขที่	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

	 งบการเงนินีไ้ดจ้ดัท�าเปน็เงนิบาทและเปน็ภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้ึนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	ลงวันที่	28	กันยายน	2554	เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	
ยกเว้นตามที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 (ก)	 งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท	ฟินันซ่า	
	 	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่
	 	 จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ	ดังต่อไปน้ี
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31 ธันวาคม 

2559

31 ธันวาคม 

2558

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	 ธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษากองทุน
	 Finansa	(Cambodia)	Ltd.	 100	 100	 กัมพูชา	 ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
	 Finansa	Hong	Kong	Limited	 100	 100	 ฮ่องกง	 ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

	 (ข)	 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ
	 	 ส�าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก
	 	 งบการเงินรวมนี้แล้ว

	 (ค)	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	
	 	 และ	2558	ของบรษัิทยอ่ยทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวม
	 	 ได้ตรวจสอบแล้ว	ยกเว้นงบการเงินของ	Finansa	
	 	 Hong	Kong	Limited	บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	
	 	 จ�ากัด	และ	Finansa	(Cambodia)	Ltd.	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	 	 ดังน้ัน	งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าว	
	 	 โดยอาศยัขอ้มูลทีจ่ดัท�าโดยผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย	
  สินทรัพย์	หน้ีสิน	และก�าไร	 (ขาดทุน)	ของบริษัท
	 	 ดังกล่าวข้างต้นไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม

 2.3 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก 
  ใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี					
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2559	
เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี	

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 การน�าเสนองบการเงิน
	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	 สินค้าคงเหลือ
	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	 งบกระแสเงินสด
	 ฉบับท่ี	8	(ปรับปรุง	2558)	 นโยบายการบัญชี	การเปล่ียน
	 	 	 	 	 	 	 แปลงประมาณการทางบญัชี
	 	 	 	 	 	 	 และข้อผิดพลาด
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะ
	 	 	 	 	 	 	 เวลารายงาน
	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	สัญญาก่อสร้าง
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	สัญญาเช่า
	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	รายได้
	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุ
	 	 	 	 	 	 	 จากรฐับาลและการเปดิเผย
	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือ
	 	 	 	 	 	 	 จากรัฐบาล
	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)	ผลกระทบจากการเปลี่ยน	
	 	 	 	 	 	 	 แปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ
	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558)	ต้นทุนการกู้ยืม
	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล	
	 	 	 	 	 	 	 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	การบัญชีและการรายงาน
	 	 	 	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์เมื่อ
	 	 	 	 	 	 	 ออกจากงาน
	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
	 	 	 	 	 	 	 การร่วมค้า
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	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	การรายงานทางการเงินใน
	 	 	 	 	 	 	 สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
	 	 	 	 	 	 	 รุนแรง
	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558)	ก�าไรต่อหุ้น
	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	งบการเงินระหว่างกาล
	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สิน
	 	 	 	 	 	 	 ที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์
	 	 	 	 	 	 	 ที่อาจเกิดขึ้น
	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2558)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
	 	 	 	 	 	 	 ลงทุน
	 ฉบับที่	41		เกษตรกรรม

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	 การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์
	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2558)	 การรวมธุรกิจ
	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	 สัญญาประกันภัย
	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
	 	 	 	 	 	 	 เพือ่ขายและการด�าเนนิงาน
	 	 	 	 	 	 	 ที่ยกเลิก
	 ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2558)	 การส�ารวจและประเมินค่า
	 	 	 	 	 	 	 แหล่งทรัพยากรแร่
	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558)	 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	งบการเงินรวม
	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	การร่วมการงาน
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
	 	 	 	 	 	 	 ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 การตีความมาตรฐานการบัญชี	

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-	
	 	 	 	 	 	 	 กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 อย่างเฉพาะเจาะจงกับ
	 	 	 	 	 	 	 กิจกรรมด�าเนินงาน
	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	สัญญาเช่าด�าเนินงาน-ส่ิงจูงใจ
	 	 	 	 	 	 	 ที่ให้แก่ผู้เช่า
	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2558)	 ภาษีเงินได้	-	การเปล่ียนแปลง
	 	 	 	 	 	 	 สถานภาพทางภาษีของ
	 	 	 	 	 	 	 กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	การประเมินเนื้อหาสัญญา
	 	 	 	 	 	 	 เช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
	 	 	 	 	 	 	 กฎหมาย
	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อ

	 	 	 	 	 	 	 ตกลงสัมปทานบริการ
	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2558)	รายได	้-	รายการแลกเปลีย่น
	 	 	 	 	 	 	 เกี่ยวกับบริการโฆษณา
	 ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2558)	สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน	-	ตน้ทนุ
	 	 	 	 	 	 	 เว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่
	 	 	 	 	 	 	 เกิดขึ้ นจากการรื้ อถอน
	 	 	 	 	 	 	 การบูรณะ	และหน้ีสินท่ีมี
	 	 	 	 	 	 	 ลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	 การประเมินว่าข้อตกลง
	 	 	 	 	 	 	 ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	 สิทธิ ในส่ วนได้ เ สี ยจาก
	 	 	 	 	 	 	 กองทุนการร้ือถอน	การบูรณะ
	 	 	 	 	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
	 	 	 	 	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี		29	
	 	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุ ง 	 2558 ) 	 เรื่ อง	
	 	 	 	 	 	 	 การรายงานทางการเงินใน
	 	 	 	 	 	 	 สภาพเศรษฐกจิทีมี่ภาวะเงนิ	
	 	 	 	 	 	 	 เฟ้อรุนแรง
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	งบการเงินระหว่างกาลและ
	 	 	 	 	 	 	 การด้อยค่า
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)	โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้
	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2558)	ข้ อจ� ากั ดสินทรัพย์ ตาม
	 	 	 	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์	ข้อ
	 	 	 	 	 	 	 ก�าหนดเงินทุนขั้นต่�าและ
	 	 	 	 	 	 	 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี	
	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	
	 	 	 	 	 	 	 ฉบบัที	่19	เรือ่ง	ผลประโยชน์
	 	 	 	 	 	 	 ของพนักงาน
	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
	 	 	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์
	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่
	 	 	 	 	 	 	 เงินสดให้เจ้าของ
	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้
	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	ตน้ทนุการเปดิหนา้ดนิในชว่ง
	 	 	 	 	 	 	 การผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน
	 ฉบับที่	21		 	 	 เงินที่น�าส่งรัฐ
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี	

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับธุรกิจประกันภัยในการ
ก�าหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่
แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิข้างตน้ไมม่ผีลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้

 2.4	มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศ	
	 	 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้	

	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2560	เป็นต้นไป	
ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี	

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2559)	 การน�าเสนองบการเงิน
	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2559)		 สินค้าคงเหลือ
	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2559)		 งบกระแสเงินสด
	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2559)		 นโยบายการบัญชี 	 การ
	 	 	 	 	 	 	 เปลี่ยนแปลงประมาณการ
	 	 	 	 	 	 	 ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2559)	เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะ
	 	 	 	 	 	 	 เวลารายงาน
	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2559)	สัญญาก่อสร้าง
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2559)	ภาษีเงินได้
	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2559)	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2559)	สัญญาเช่า
	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2559)	รายได้
	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2559)	การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุ
	 	 	 	 	 	 	 จากรฐับาลและการเปดิเผย
	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูลเก่ียวกับความช่วย
	 	 	 	 	 	 	 เหลือจากรัฐบาล
	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยน	
	 	 	 	 	 	 	 แปลงของอัตราแลกเปล่ียน
	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ
	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
	 	 	 	 	 	 	 บุคคล	หรือกิจการท่ีเก่ียว	ข้อง
	 	 	 	 	 	 	 กัน
	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2559)	การบัญชีและการรายงาน
	 	 	 	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์เมื่อ
	 	 	 	 	 	 	 ออกจากงาน
	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
	 	 	 	 	 	 	 การร่วมค้า
	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2559)	การรายงานทางการเงินใน
	 	 	 	 	 	 	 สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
	 	 	 	 	 	 	 รุนแรง
	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2559)	ก�าไรต่อหุ้น
	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2559)	การรายงานทางการเงิน
	 	 	 	 	 	 	 ระหว่างกาล
	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2559)	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สิน
	 	 	 	 	 	 	 ที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์
	 	 	 	 	 	 	 ที่อาจเกิดขึ้น
	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
	 	 	 	 	 	 	 ลงทุน
	 ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2559)	เกษตรกรรม
	 ฉบับท่ี	104	(ปรับปรุง	2559)	 การบัญชีส�าหรับการปรับ
	 	 	 	 	 	 	 โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
	 ฉบับท่ี	105	(ปรับปรุง	2559)	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุน
	 	 	 	 	 	 	 ในตราสารหน้ีและตราสารทุน
	 ฉบับท่ี	107	(ปรับปรุง	2559)	การแสดงรายการและการ
	 	 	 	 	 	 	 เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือ
	 	 	 	 	 	 	 ทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2559)	 การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์
	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2559)	 การรวมธุรกิจ
	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2559)	 สัญญาประกันภัย
	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2559)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
	 	 	 	 	 	 	 เพือ่ขายและการด�าเนนิงาน
	 	 	 	 	 	 	 ที่ยกเลิก
	 ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2559)	 การส�ารวจและประเมินค่า
	 	 	 	 	 	 	 แหล่งทรัพยากรแร่
	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2559)	 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2559)	งบการเงินรวม
	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2559)	การร่วมการงาน
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
	 	 	 	 	 	 	 ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
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 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2559)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-	
	 	 	 	 	 	 	 กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
	 	 	 	 	 	 	 ด�าเนินงาน
	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2559)	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่ง
	 	 	 	 	 	 	 จูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2559)	ภาษีเงินได้	 -	การเปลี่ยน	
	 	 	 	 	 	 	 แปลงสถานภาพทางภาษี
	 	 	 	 	 	 	 ของกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้
	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญา
	 	 	 	 	 	 	 เช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
	 	 	 	 	 	 	 กฎหมาย
	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อ
	 	 	 	 	 	 	 ตกลงสัมปทานบริการ
	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2559)	รายได	้-	รายการแลกเปลีย่น
	 	 	 	 	 	 	 เกี่ยวกับบริการโฆษณา
	 ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2559)	สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน	-	ตน้ทนุ
	 	 	 	 	 	 	 เว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2559)	 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่
	 	 	 	 	 	 	 เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การ
	 	 	 	 	 	 	 บูรณะ	และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
	 	 	 	 	 	 	 คล้ายคลึงกัน
	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2559)	 การประเมินว่าข้อตกลง
	 	 	 	 	 	 	 ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2559)	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
	 	 	 	 	 	 	 การรือ้ถอน	การบรูณะ	และ
	 	 	 	 	 	 	 การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม
	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2559)	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
	 	 	 	 	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	29	
	 	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุง	2559)	เรื่องการ
	 	 	 	 	 	 	 รายงานทางการเงนิในสภาพ
	 	 	 	 	 	 	 เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
	 	 	 	 	 	 	 รุนแรง
	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2559)	การรายงานทางการเงินระหว่าง
	 	 	 	 	 	 	 กาลและการด้อยค่า
	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2559)	โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้

	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2559)	ข้ อจ� ากั ดสินทรัพย์ ตาม
	 	 	 	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์	ข้อ
	 	 	 	 	 	 	 ก�าหนดเงินทุนข้ันต่�า	และ
	 	 	 	 	 	 	 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี	
	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี
	 	 	 	 	 	 	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2559)	
	 	 	 	 	 	 	 เร่ือง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2559)	สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
	 	 	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์
	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่
	 	 	 	 	 	 	 เงินสดให้เจ้าของ
	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2559)	การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้
	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2559)	ตน้ทนุการเปดิหนา้ดนิในชว่ง
	 	 	 	 	 	 	 การผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน
	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2559)	เงินที่น�าส่งรัฐ

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี

	 แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี�าหรบัการตดัรายการสนิทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินผลกระทบ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นและเห็นว่า				
ไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระส�าคญัตอ่งบการเงนิส�าหรบังวด
ที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 (ก)	รายได้ค่านายหน้า
	 	 	 รายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซ้ือขาย
	 	 	 หน่วยลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 	 (ข)	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้
	 	 	 ตามเกณฑค์งคา้งโดยจะรบัรูต้ามขัน้ความส�าเรจ็
	 	 	 ของงาน

	 	 (ค)	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
	 	 	 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตาม
	 	 	 ระยะเวลาของสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
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	 	 (ง)	ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืม	
	 	 	 รายได้ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้
	 	 	 ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม
	 	 	 โดยค�านวณจากยอดเงนิตน้คา้งช�าระ	ส�าหรบัเงิน
	 	 	 ให้กู้ยืมท่ีผิดนัดช�าระจะไม่บันทึกยกเลิกรายการ
	 	 	 ดอกเบ้ียค้างรับจากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดช�าระ					 
	 	 	 ดังกล่าว	แต่พิจารณาต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
	 	 	 ร่วมกับเงินต้นของเงินให้กู้ยืมแทน	

	 	 	 ในกรณทีีด่อกเบีย้ไดค้ดิรวมอยูใ่นเงนิใหกู้ย้มืแลว้	
	 	 	 ดอกเบีย้ดงักลา่วจะตัง้พกัไวแ้ละตดัจ�าหนา่ยเปน็
	 	 	 รายได้เฉลี่ยเท่าๆ	กัน	ตลอดระยะเวลาของเงิน
	 	 	 ให้กู้ยืมนั้น

	 	 (จ)	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการซื้อขายหลักทรัพย์/เงิน
	 	 	 ลงทนุ	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการซือ้ขายหลักทรพัย/์
	 	 	 เงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่		
	 	 	 ที่เกิดรายการ

	 	 (ฉ)	ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
	 	 	 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดย
	 	 	 ค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	 ส่วนเงิน	
	 	 	 ปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เม่ือสิทธิ
	 	 	 ในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น	

	 	 (ช)	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
	 	 	 ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง	

	 	 (ซ)	ค่าใช้จ่าย
	 	 	 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด
และเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงู
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจาก
วนัทีไ่ดม้า	และไมมี่ข้อจ�ากดัในการเบกิใชห้รอืตดิภาระผกูพนั/
ค้�าประกัน

 3.3 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

	 บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่มิใช่เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประเภทของเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้จดัประเภทเปน็เงนิ
	 	 	 ลงทุนชั่วคราวและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การ
	 	 	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บันทึกเป็น
	 	 	 รายการก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนและ
	 	 	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 (ข)	เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายท้ังท่ีถอืไวเ้ปน็เงนิ
	 	 	 ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตาม
	 	 	 มลูคา่ยตุธิรรม	การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย์
	 	 	 ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของ
	 	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านรายการก�าไรขาดทุน
	 	 	 เบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจ�าหน่ายหลักทรัพย์	จึง
	 	 	 บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก�าไร
	 	 	 ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 (ค)	เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืไวจ้นครบก�าหนด
	 	 	 จัดประเภทเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวหรือเงินลงทุน
	 	 	 ระยะยาวตามระยะเวลาคงเหลอืและแสดงมลูคา่
	 	 	 ตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหนา่ย	สว่นเกนิ/สว่นต่�ากวา่
	 	 	 มลูคา่ตราสารหนีต้ดัจ�าหนา่ยตามอตัราดอกเบีย้
	 	 	 ที่แท้จริง	ซ่ึงจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้จะแสดงเป็น
	 	 	 รายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย

	 	 (ง)	เงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการ
	 	 	 ของตลาดซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปจัดประเภท
	 	 	 เปน็เงนิลงทนุระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุน
	 	 	 สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 	 (จ)	เงนิลงทุนในกจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกนัจัดประเภทเปน็
	 	 	 เงนิลงทนุระยะยาวแสดงมลูคา่ตามราคาทนุสทุธิ
	 	 	 จากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

 การคำานวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก

	 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	บริษัทและ
	 บริษัทย่อยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้
	 มลูคา่ยตุธิรรม	ณ	วนัทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ	ผล
	 แตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ี
	 โอนได้บันทึกเป็นรายการก�าไร	 (ขาดทุน)	 ในงบก�าไร
	 ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	หรือแสดงเป็นส่วนเกิน	
	 (ต่�ากว่า)	ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น
	 แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 3.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ	และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	รายได้รอ
ตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กู้ยืมท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละปี
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	 การตัดจ�าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญจะน�าไปลดค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสญู	สว่นหนีสู้ญทีไ่ด้รบัคนืจะน�าไปเพิม่ยอดคา่เผือ่หนี้
สงสัยจะสูญหรือบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่กรณี

 3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 งบการเงินรวม

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงยกเว้นเงินลงทุนที่บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเป็นการชั่วคราวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม	แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ	จากค่า
เผือ่การด้อยคา่	(ถา้ม)ี	เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	ซึง่บรษิทัถอืหุน้
ทั้งหมดและมีผลขาดทุนเกินทุนจะแสดงส่วนที่ขาดทุนเกินทุน
ดังกล่าวเป็นสว่นหน่ึงของหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ

 3.6 อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

	 อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัค่าเสือ่ม
ราคาสะสม	ค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท
ค�านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านทีป่ระมาณการไว้
ดังต่อไปนี้

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

	 คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์
ระหว่างท�า

 3.7 สิทธิการเช่า

	 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ตามอายุสัญญาเช่าและค่าเผ่ือการลดมูลค่า	(ถ้ามี)	การตัด
จ�าหนา่ยสิทธิการเช่าค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า	
23	-	24	ปี
 

 3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจ�าหน่าย

	 (ก)	 ค่าความนิยม
	 	 ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
	 	 อายกุารใหป้ระโยชนไ์มท่ราบแนน่อนทีเ่กดิจากการ
	 	 ที่บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาที่สูงกว่า
	 	 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย	ซึ่งบริษัทจะ
	 	 ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี	และตั้งค่าเผ่ือ
	 	 การด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 (ข)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้
	 	 แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	
	 	 -	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับซอฟต์แวร์ค�านวณจาก
	 	 	 ราคาทนุโดยวิธเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์
	 	 	 ไม่เกิน	10	ปี
	 	 -		 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าสมาชิกกอล์ฟรอตัดบัญชีค�านวณ
	 	 	 จากราคาทนุโดยวธิีเส้นตรงตามอายขุองสมาชิก	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	
จะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี	โดยค่าเผื่อการ
ด้อยค่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
 3.9 สัญญาเช่าระยะยาว

	 (ก)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่
	 	 ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า
	 	 ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจาก
	 	 สัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร
	 	 ขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ดว้ยวธิเีสน้ตรง
	 	 ตามอายุของสัญญาเช่า

	 (ข)	 สัญญาเช่าการเงิน
	 	 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
	 	 ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัท
	 	 ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
	 	 เปน็รายจา่ยฝา่ยทนุด้วยมูลค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์
	 	 ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่าย
	 	 ตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต่�ากวา่	ภาระผูกพัน
	 	 ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
	 	 เป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกใน
	 	 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอด
	 	 อายขุองสญัญาเชา่สนิทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเชา่
	 	 การเงนิจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของ
	 	 สินทรัพย์ที่เช่า
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 3.10 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิในงบแสดง
ฐานะการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันใน
ปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้		
คอ่นข้างแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือ
จ่ายช�าระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	
 
 3.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัและบรษิทัย่อย	
หมายถงึ	บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย	
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดย				
ทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย

	 นอกจากน้ี	บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับ
บริษัทและบริษัทย่อย	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ตลอดท้ัง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการที่
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 
 3.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิด
รายการ	และแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิในสกลุ
เงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศจะ
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงิน
ตา่งประเทศมีการแปลงค่าเปน็เงินบาท	โดยใชอ้ตัราอ้างอิงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส�าหรับการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการส�าหรับการแปลงค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	และใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�าหรับการแปลงค่ารายการในงบก�าไร

ขาดทนุและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็นผลต่าง						
จากการแปลงค่างบการเงินในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ		
ผู้ถือหุ้น

 3.13 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

	 บรษิทัรบัรูร้ายการของตราสารอนพุนัธเ์ปน็สนิทรพัยห์รอื
หนี้สินด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ีเกิดรายการและมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่ของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ	ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพ่ือการป้องกัน
ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
 
 3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่	หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	
บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ				
ได้รับคืนของสินทรัพย์	และหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สนิทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	บริษัทและบริษัทย่อย
จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า								
จะได้รับคืน	และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	มูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน				
ในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ัน	
แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
 
 3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ							
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ											
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพ้ืนฐาน
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ของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 อันได้แก่								
เงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อายุงานและปัจจัยอื่นๆ	
ทั้งนี้	อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานน้ันอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล

	 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยก่อนปี	2558	รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับปี	2558	เป็นต้นไป	รับรู้ในก�าไร	(ขาดทุน)	
เบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
 3.16 ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่าย	 (รายได้)	ภาษีเงินได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ค�านวณก�าไรหรือขาดทนุส�าหรบัปนีัน้ประกอบดว้ยจ�านวนรวม
ของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 (ก)	 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
	 	 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน	คือ	จ�านวนภาษีเงินได้ที่
	 	 ต้องช�าระโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีส�าหรับปี	
	 	 ก�าไรทางภาษีแตกต่างจากก�าไรที่แสดงในงบก�าไร
	 	 ขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	เนือ่งจากก�าไร
	 	 ทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้
	 	 หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ	และไม่ได้รวม
	 	 รายการทีไ่ม่สามารถถอืเปน็รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยทาง
	 	 ภาษ	ีหนีส้นิภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจุบนัค�านวณโดยใช้
	 	 อัตราภาษีท่ีบังคับใช้อยู่	หรือท่ีคาดว่าจะมีผลบังคับใช้	
	 	 ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 (ข)	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่าง
	 	 ชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
	 	 หน้ีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสิน
	 	 ที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี	(ฐานภาษี)	บริษัท
	 	 และบริษทัยอ่ยรับรูห้นีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
	 	 ส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ	และรับรู้
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง
	 	 ชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไร
	 	 ทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่าง
	 	 ชัว่คราวน้ันมาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยมกีารทบทวนมลูคา่
	 	 ตามบญัช	ีณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ	สนิทรพัย์

	 	 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง	เมือ่ก�าไร
	 	 ทางภาษีที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ลดลง	การกลับ
	 	 รายการจะท�าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่
	 	 จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วน
	 	 หรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้	

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน
	 	 ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชดีว้ยอตัราภาษีส�าหรบังวด
	 	 ทีบ่รษิทัคาดวา่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยภ์าษี
	 	 เงินได้รอการตัดบัญชี	หรือในงวดท่ีกิจการคาดว่าจะจ่าย
	 	 ช�าระหน้ีสินภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	หรือท่ีคาดได้ค่อนข้าง
	 	 แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
	 	 บัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
	 	 สิทธิตามกฎหมายในการน�าสินทรัพย์และหนี้สิน				
	 	 ดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 ตั้งใจจะช�าระหนี้สินและรับช�าระสินทรัพย์ดังกล่าว
	 	 ด้วยยอดสุทธิ

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษี
	 	 เงนิไดห้รอืรายไดภ้าษเีงนิได้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�าไรหรอื 
	 	 ขาดทุนไว้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
	 	 เบ็ดเสร็จอื่น	รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและ
	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
	 	 สว่นของผูถื้อหุน้	ถา้ภาษเีงนิไดท่ี้เกิดขึน้นัน้เกีย่วขอ้ง
	 	 กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุ้น
	 	 ในปีบัญชีเดียวกันหรือต่างปี
 
 3.17 ก�าไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นท่ีแสดงในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืน่เปน็ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานซึง่ค�านวณโดยหารก�าไร
สุทธิด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของหุ้นสามัญที่ออก
จ�าหน่ายอยู่ในระหว่างปี
 
 3.18 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่ส�าคัญและ
              แหลง่ขอ้มลูส�าคญัเกีย่วกบัความไมแ่นน่อนของ
             การประมาณการ

	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งอาศยัดลุยพนิจิ
ของผูบ้ริหารในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	การประมาณการ
และการต้ังข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อ			
การแสดงจ�านวนสินทรัพย์	หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	ณ	วันส้ินงวด	รวมท้ังการแสดง
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รายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี	 ถึงแม้ว่าการประมาณการ		
ของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	
ณ	ขณะนั้น	ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น

	 แหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการ
ประมาณการ	มีดังต่อไปนี้

	 (ก)	 มูลค่ายุติธรรม
	 	 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของ
	 	 ตลาดค�านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด	ณ	ส้ินวัน
	 	 ท�าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทย	มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล	
  และตราสารหน้ีภาคเอกชนค�านวณโดยใช้อัตรา
	 	 ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
	 	 สถาบันการเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี	มูลค่ายุติธรรมของ
	 	 หน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
	 	 หน่วยลงทุน	

	 	 ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
	 	 ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม	
	 	 ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยใน
	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ�าเป็นต้องบ่งช้ี
	 	 ถึงจ�านวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนใน
	 	 ปจัจบุนั	การใชข้อ้สมมตฐิานทางการตลาดและ/หรอื
	 	 วิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มี
	 	 สาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น

	 (ข)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 	 -	 บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
	 	 	 หลักทรัพย์
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
	 	 	 หลักทรัพย์มีนโยบายการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
	 	 	 สูญของเงินให้กู้ยืมจากจ�านวนหน้ีที่คาดว่าจะ
	 	 	 เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	ทั้งนี้โดยการพิจารณา
	 	 	 จากระยะเวลาการผิดนัดช�าระประกอบกับการ
	 	 	 วเิคราะหป์ระเมนิฐานะทางการเงนิ	การพจิารณา
	 	 	 ความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้
	 	 	 แต่ละราย

	 	 -	 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
   บรษิทัยอ่ยตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีแ่สดงในงบ
	 	 	 การเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน
	 	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด	
	 	 	 หลักทรัพย์ตามหนังสือที่	กธ.	33/2543	ลงวันที่	
	 	 	 25	สิงหาคม	2543	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือ
	 	 	 ที่	กธ.	5/2544	ลงวันที่	15	กุมภาพันธ์	2544

	 (ค)	 ค่าความนิยม
	 	 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจ�าเป็นต้องใช้
	 	 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์
	 	 ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
	 	 ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้น้ัน	ผู้บริหารของบริษัท
	 	 ได้ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ
	 	 จากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค�านวณ
	 	 คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม	
	 	 หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์
	 	 ไว	้แสดงวา่อาจะมขีาดทนุจากการดอ้ยคา่ในจ�านวน
	 	 ที่เป็นสาระส�าคัญเกิดขึ้น

	 (ง)	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
	 	 ทางภาษท่ีีไม่ไดใ้ช้	เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแน่
	 	 ว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
	 	 ใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้	
	 	 โดยผูบ้รหิารของบรษิทัไดพ้จิารณาจากจ�านวนก�าไร 
	 	 ทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา
	 	 เพื่อการปะมาณการจ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
	 	 รอการตัดบัญชีที่บริษัทควรรับรู้	ณ	วันสิ้นรอบระยะ
	 	 เวลารายงาน	
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เงินลงทุนชั่วคราว      
หลักทรัพย์เพื่อค้า      
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 	 	 	 	 	
	 หน่วยลงทุน	 371,816	 374,406	 284,606	 285,992
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 2,590	 -	 1,386	 -
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	 374,406	 374,406	 285,992	 285,992
หลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 7,949	 5,767	 7,759	 3,820
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 (2,182)	 -	 (3,939)	 -
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	 5,767	 5,767	 3,820	 3,820
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	 380,173	 380,173	 289,812	 289,812

เงินลงทุนระยะยาว      
หลักทรัพย์เผื่อขาย      
พันธบัตรรัฐบาล	 10,595	 11,009	 10,784	 11,351
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	 129,410	 56,901	 146,994	 98,696
รวม	 	 140,005	 67,910	 157,778	 110,047
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 (72,095)	 -	 (47,731)	 -
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	 67,910	 67,910	 110,047	 110,047
เงินลงทุนทั่วไป      
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
	 ในประเทศ	 7,800	 	 7,800
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
	 ต่างประเทศ	 26,873	 	 27,066	 	
รวม	 	 34,673	 	 34,866	 	
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (26,873)	 	 (27,066)	 	
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	 7,800	 	 7,800	 	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	 75,710	 	 117,847	 	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	 455,883	 	 407,659

 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินสด	 	 20	 20	 5	 5
เงินฝากสถาบันการเงิน	 82,528	 200,037	 6,704	 6,397
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 82,548 200,057 6,709 6,402

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5. เงินลงทุน 

 5.1 จ�าแนกตามประเภทของเงินลงทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้



Finansa  Public  Company  Limited  :  143

เงินลงทุนชั่วคราว      
หลักทรัพย์เพื่อค้า      
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 	 	 	 	 	
	 หน่วยลงทุน	 102,295	 102,433	 133,258	 133,521
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 138	 -	 263	 -
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	 102,433	 102,433	 133,521	 133,521
หลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 7,949	 5,767	 7,759	 3,820
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 (2,182)	 -	 (3,939)	 -
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	 5,767	 5,767	 3,820	 3,820
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	 108,200	 108,200	 137,341	 137,341
       
เงินลงทุนระยะยาว      
หลักทรัพย์เผื่อขาย      
พันธบัตรรัฐบาล	 10,595	 11,009	 10,784	 11,351
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 414	 -	 567	 -
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ	 11,009	 11,009	 11,351	 11,351
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	 11,009	 11,009	 11,351	 11,351
รวมเงินลงทุนสุทธิ	 119,209	 	 148,692

 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทได้น�าเงิน
ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล	จ�านวน	11.01	ลา้นบาท	และจ�านวน	
11.35	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไปค้�าประกันวงเงินกู้ยืมเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

 

 5.2 จ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทและบริษัทย่อย
มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มิใช่หลักทรัพย์เพื่อค้าจ�าแนก				
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้

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

หลักทรัพย์เผื่อขาย

พันธบัตรรัฐบาล	 -	 10,595	 -	 10,595	 -	 10,784	 -	 10,784
รวม	 	 -	 10,595	 -	 10,595	 -	 10,784	 -	 10,784
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 -	 414	 -	 414	 -	 567	 -	 567
รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ	 -	 11,009	 -	 11,009	 -	 11,351	 -	 11,351
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	 -	 11,009	 -	 11,009	 -	 11,351	 -	 11,351

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 ครบก�าหนดภายในระยะเวลา ครบก�าหนดภายในระยะเวลา

น้อยกว่า น้อยกว่า
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6. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

	 เพ่ือให้การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ซึ่งต้องแยก
แสดงรายการที่ครบก�าหนดภายใน	1	ปี	ให้เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน	และรายการที่ครบก�าหนดเกิน	1	ปี	เป็นสินทรัพย์
ไมห่มนุเวยีน	บริษัทและบริษัทย่อยจึงแยกแสดงรายการ	ลูกหน้ี
และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
	 (ดูหมายเหตุข้อ	6.2)	 	 	 375,271	 175,612	 14,000	 14,000
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ดูหมายเหตุข้อ	8)	 	 (171,143)	 (171,201)	 (13,000)	 (13,000)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ	 	 204,128	 4,411	 1,000	 1,000
หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 	 	 (2,312)	 (1,005)	 (1,000)	 -
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	-	สุทธิ
	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี		 	 201,816	 3,406	 -	 1,000

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

	 ณ	วันที่	14	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญา
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหน่ึงจ�านวน	237	ล้านบาท	โดยมี
เงื่อนไขแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทน้ันได้	 โดยมีระยะเวลาเงินให้กู้ยืม	5	ปี	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2559	บริษัทมีเงินให้กู้ยืม	200	ล้านบาท
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 6.1 จ�าแนกตามประเภทสัญญา

เงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้   
เงินให้กู้ยืม	 137,510	 137,827
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	 1,181	 1,181
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	 138,691	 139,008
หัก	รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	 (81)	 (81)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	 138,610	 138,927
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (135,458)	 (135,516)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้สุทธิ	 3,152	 3,411
   
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์   
ลูกหนี้อื่น	 22,685	 22,685
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ดูหมายเหตุข้อ	6.3)	 (22,685)	 (22,685)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	 -	 -
   
เงินให้กู้ยืมอื่น

ตั๋วแลกเงิน	 13,000	 13,000
เงินให้กู้ยืม	 200,976	 1,000
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น	 213,976	 14,000
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (13,000)	 (13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ	 200,976	 1,000
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ	 204,128	 4,411

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วยลูกหนี้อื่นซึ่งรวมลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์										
ด้วยเงินสดโดยไม่สามารถช�าระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

เงินให้กู้ยืมอื่น

ตั๋วแลกเงิน	 13,000	 13,000
เงินให้กู้ยืม	 1,000	 1,000
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น	 14,000	 14,000
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (13,000)	 (13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ	 1,000	 1,000

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
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 6.2 จ�าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น     
เมื่อทวงถาม	(รวมสัญญาที่ครบก�าหนดแล้ว)	 171,766	 171,823	 13,000	 13,000
ไม่เกิน	1	ปี	 1,000	 46	 1,000	 -
เกิน	1	ปี	 202,505	 3,743	 -	 1,000
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	 375,271	 175,612	 14,000	 14,000

 6.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศ
  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยที่เป็น
บริษัทหลักทรัพย์ได้จ�าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ตาม
ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	เร่ืองการจัดท�าบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภาพ
ของบริษัทหลักทรัพย์	ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

     การจัดชั้น

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	 22,685	 22,685	 -	 22,685	 22,685	 -
รวม	 22,685	 22,685	 -	 22,685	 22,685	 -

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ส่วนเกินจากที่

กลต. ก�าหนด

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งโดย

บริษัทย่อย

จ�านวนมูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ส่วนเกินจากที่

กลต. ก�าหนด

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งโดย

บริษัทย่อย

จ�านวนมูลหนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยดังกล่าวมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เป็นจ�านวนเงิน	22.68	ล้านบาท
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7. ลูกหนี้อื่น 

	 ลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	 -	 4,940	 -	 4,940
ลูกหนี้อื่น	 45,705	 89,619	 1,533	 1,688
รวมลูกหนี้อื่น	 45,705	 94,559	 1,533	 6,628

8. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ยอดต้นปี	 171,201	 171,201	 13,000	 13,000
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ตัดบัญชี)	 (58)	 -	 -	 -
ยอดปลายปี	 171,143	 171,201	 13,000	 13,000

9. เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558		บริษัทมีเงินฝาก
ธนาคารจ�านวน	0.62	ลา้นบาท	และ	0.61	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	
ที่วางไว้เป็นประกันหนังสือค้�าประกันที่ธนาคารออกให้แก่
บริษัท	
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทและบริษัทย่อย
มีเงินลงทุนในกิจการที่เป็นบริษัทร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตาม								
วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทร่วม

บล.	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 29.29	 29.29	 536,350	 536,350	 687,583	 641,967

บมจ.	ม่ันคงเคหะการ	 ธุรกิจพัฒนา

	 	 	 อสังหาริมทรัพย์	 ไทย	 9.78	 7.15	 545,435	 436,500	 572,539	 452,465

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

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

	 	 	 ของกองทุน	 Islands	 50	 50	 4,180	 4,210	 728	 733

บล.	ทีป่รกึษาการลงทุน	เอฟเอสเอส	 ที่ปรึกษา

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด(2)	 การลงทุน	 ไทย	 3.75	 3.75	 300	 300	 138	 135

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	 1,086,265	 977,360	 1,260,988	 1,095,300

มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาทุนสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558

(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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บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

	 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 	 19	
มิถุนายน	2558	มีมติอนุมัติให้บริษัทจ�าหน่ายหุ้นสามัญของ
บรษิทั	พรอสเพค	ดเีวลลอปเมนท	์จ�ากดั	(“พรอสเพค”)	ซึง่เปน็
บริษัทร่วม	ทั้งจ�านวนท่ีบริษัทถือครองอยู่ให้แก่บริษัท	ม่ันคง	
เคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MK”)	ในราคาหุ้นละ	10	บาท	เป็น
จ�านวนเงินทั้งสิ้น	436.50	ล้านบาท	โดย	MK	จะช�าระค่า
สินทรัพย์ ท่ีซื้อโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	
70,975,608	หุ้น	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.15	ของทุน				
จดทะเบียนและช�าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน	ในราคาหุ้นละ	
6.15	บาท	เม่ือวันท่ี	26	ตุลาคม	2558	บริษัทได้โอนหุ้นพรอสเพค
ทั้งหมดให้	MK	 เป็นผลให้พรอสเพคไม่ได้เป็นบริษัทร่วม							
ของบรษิทัอกีตอ่ไป	บรษิทัรบัรูก้�าไรจากการจ�าหนา่ยหุ้นสามญั
ดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	91.66	ล้านบาท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)

	 เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2558	บริษัทได้รับหุ้นสามัญของ
บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“มั่นคง”)	จ�านวน	
70,975,608	หุ้น	หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	7.15		
ในระหว่างปี	2559	บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นมั่นคงเพิ่มเติม	ท�าให้
บรษิทัถอืหุน้ทัง้หมดในมัน่คงจ�านวน	96,975,608	หุน้	หรอืคิด
เป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	9.78

	 บริษัทพิจารณาจัดประเภท	เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัรว่ม	เน่ืองจากการมอีทิธพิลอยา่งเปน็สาระส�าคญัในการ
ก�าหนดนโยบายผ่านการมีตัวแทนของบริษัทอยู่ในคณะ
กรรมการของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	(“บล.	ฟินันซ่า”)	ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์	
ฟนินัเซยี	ไซรสั	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บล.	ฟนินัเซยี	ไซรสั”)	จ�านวน	
170,269,978	หุน้	หรอืคดิเปน็สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ	29.29	

	 ในเดือนธันวาคม	2558	บริษัทได้ซ้ือหุ้นบล.	ฟินันเซีย	ไซรัส
ทั้งหมดจ�านวน	170,269,978	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	29.29	จากบริษัทย่อยที่ราคา	3.15	บาทต่อหุ้น	รวม
เป็นจ�านวนเงิน	536.35	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	รายการดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม	เนื่องจากการซื้อเงินลงทุน	
ดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพือ่การจดัโครงสรา้งสินทรพัยข์องกลุม่
ฟินันซ่า

 10.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงิน
   เฉพาะกิจการ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	และ	2558	บรษิทัมีเงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน				
ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม

 2558 2559 2558

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

ทุนเรียกช�าระแล้ว
มูลค่าตามบัญชี

ตามราคาทุน

เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย

บล.	ฟินันซ่า	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 700,000	 700,000	 100	 100	 734,709	 734,709	 87,500	 -

บจก.	ฟินันซ่า	แคปปิตอล		 ธุรกิจบริหารลูกหนี้	 ไทย	 511,000	 511,000	 51	 51	 467,787	 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

	 	 	 การลงทุน	 กัมพูชา	 192	 192	 100	 100	 204	 204	 -	 -

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	 	 1,928,200	 1,928,200	 87,500	 -

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 	 	 	 	 	 	 1,472,361	 1,472,361

บริษัทร่วม

บมจ.	มั่นคงเคหะการ		 ธุรกิจพัฒนา

	 	 	 อสังหาริมทรัพย์	 ไทย	 992,010	 992,010	 9.78	 7.15	 545,435	 436,500	 17,744	 -

บล.	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ไทย	 930,245	 930,245	 29.29	 29.29	 536,350	 536,350	 22,135	 -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	 	 	 1,081,785	 972,850	 39,879	 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 	 	 	 	 	 2,554,146	 2,445,211	
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11. เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.(1)	 กองทุน	 Cayman		Islands	 5.87(2)	 5.87(2)	 20,929	 21,079
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 	 	 	 (20,849)	 (20,999)
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่
	 เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 	 	 	 	 80	 80

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2558

 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ประเทศ

 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ เงินลงทุนในราคาทุน

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

12. อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ราคาทุน         
	 31	ธันวาคม	2558	 	 154,864	 65,596	 22,193	 5,465	 -	 248,118
	 ซื้อ/โอนเข้า	 	 -	 939	 228	 5,356	 37	 6,560
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก		 -	 (380)	 -	 (1,153)	 (37)	 (1,570)
	 31	ธันวาคม	2559	 	 154,864	 66,155	 22,421	 9,668	 -	 253,108
 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
	 31	ธันวาคม	2558	 	 (88,671)	 (52,052)	 (16,534)	 (3,326)	 -	 (160,583)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 	 (915)	 (4,306)	 (1,811)	 (256)	 -	 (7,288)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก		 -	 380	 -	 1,153	 -	 1,533
	 31	ธันวาคม	2559	 	 (89,586)	 (55,978)	 (18,345)	 (2,429)	 -	 (166,338)
 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
	 31	ธันวาคม	2559	 	 65,278	 10,177	 4,076	 7,239	 -	 86,770
	 31	ธันวาคม	2558	 	 66,193	 13,544	 5,659	 2,139	 -	 87,535

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 

ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย์

ระหว่างท�า
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 

ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย์

ระหว่างท�า

ราคาทุน

	 31	ธันวาคม	2557	 259,744	 73,054	 33,354	 6,090	 -	 372,242
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 1,503	 335	 1,709	 250	 3,797
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 (104,880)	 (8,961)	 (11,496)	 (2,334)	 (250)	 (127,921)
	 31	ธันวาคม	2558	 154,864	 65,596	 22,193	 5,465	 -	 248,118

ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 31	ธันวาคม	2557	 (142,856)	 (56,010)	 (25,847)	 (5,453)	 -	 (230,166)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 (4,654)	 (4,911)	 (2,122)	 (196)	 -	 (11,883)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก		 58,839	 8,869	 11,435	 2,323	 -	 81,466
	 31	ธันวาคม	2558	 (88,671)	 (52,052)	 (16,534)	 (3,326)	 -	 (160,583)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 31	ธันวาคม	2558	 66,193	 13,544	 5,659	 2,139	 -	 87,535
	 31	ธันวาคม	2557	 116,888	 17,044	 7,507	 637	 -	 142,076

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

	 31	ธันวาคม	2559	 	 	 	 	 	 7,288
	 31	ธันวาคม	2558	 	 	 	 	 	 11,883

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 

ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย์

ระหว่างท�า

ราคาทุน

	 31	ธันวาคม	2558	 154,864	 53,607	 12,335	 1,553	 -	 222,359
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 255	 171	 -	 -	 426
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 -	 (380)	 -	 (1,153)	 -	 (1,533)
	 31	ธันวาคม	2559	 154,864	 53,482	 12,506	 400	 -	 221,252

ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 31	ธันวาคม	2558	 (88,672)	 (42,286)	 (8,160)	 (1,155)	 -	 (140,273)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 (914)	 (3,437)	 (1,290)	 (78)	 -	 (5,719)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 -	 380	 -	 1,153	 -	 1,533
	 31	ธันวาคม	2559	 (89,586)	 (45,343)	 (9,450)	 (80)	 -	 (144,459)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 31	ธันวาคม	2559	 65,278	 8,139	 3,056	 320	 -	 76,793
	 31	ธันวาคม	2558	 66,192	 11,321	 4,175	 398	 -	 82,086
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ 

ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย์

ระหว่างท�า

ราคาทุน

	 31	ธันวาคม	2557	 259,744	 57,059	 17,829	 1,945	 -	 336,577
	 ซื้อ/โอนเข้า	 -	 1,071	 34	 400	 -	 1,505
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 (104,880)	 (4,523)	 (5,528)	 (792)	 -	 (115,723)
	 31	ธันวาคม	2558	 154,864	 53,607	 12,335	 1,553	 -	 222,359

ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 31	ธันวาคม	2557	 (142,857)	 (42,705)	 (12,045)	 (1,945)	 -	 (199,552)
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 (4,654)	 (4,064)	 (1,604)	 (2)	 -	 (10,324)
	 ตัดบัญชี/จ�าหน่าย/โอนออก	 58,839	 4,483	 5,489	 792	 -	 69,603
	 31	ธันวาคม	2558	 (88,672)	 (42,286)	 (8,160)	 (1,155)	 -	 (140,273)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 31	ธันวาคม	2558	 66,192	 11,321	 4,175	 398	 -	 82,086
	 31	ธันวาคม	2557	 116,887	 14,354	 5,784	 -	 -	 137,025

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

	 31	ธันวาคม	2559	 	 	 	 	 	 5,719
	 31	ธันวาคม	2558	 	 	 	 	 	 10,324

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ราคาทุนเดิมก่อน
หกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์	ซึง่หกัคา่เสือ่ม
ราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจ�านวน	73.49	ล้านบาท	
และ	73.94	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะบริษัท	:	56.52	ล้านบาท	
และ	57.22	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทได้น�าห้องชุด
ส�านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�านวน	65.28	
ล้านบาท	และ	66.19	ล้านบาท	ไปค้�าประกนัวงเงินทนุหมนุเวยีน
จ�านวน		150	ลา้นบาท		ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิในประเทศ
แห่งหนึ่ง	(ดูหมายเหตุข้อ	24)
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13. ค่าความนิยมสุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

รวม

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	2558	 -	 -	 (127,753)	 (127,753)
	 ตั้งส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 -	 -	 -
	 31	ธันวาคม	2559	 -	 -	 (127,753)	 (127,753)

ค่าความนิยมสุทธิ

	 31	ธันวาคม	2559	 111,564	 45,356	 -	 156,920
	 31	ธันวาคม	2558	 111,564	 45,356	 -	 156,920

บริษัทหลักทรัพย์

ฟินันซ่า จ�ากัด

Finansa Fund

Management Limited

บริษัท ฟินันซ่า

แคปปิตอล จ�ากัด

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875
	 	 รวม	 1,415,875	 -	 -	 1,415,875
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 (42,265)	 (57,180)	 -	 (99,445)
	 	 รวม	 (42,265)	 (57,180)	 -	 (99,445)
สิทธิการเช่า - สุทธิ	 1,373,610	 	 	 1,316,430

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

เพิ่มขึ้น ลดลง
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ราคาทุน
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 708,194	 707,681	 -	 1,415,875
	 	 รวม	 708,194	 707,681	 -	 1,415,875
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 สิทธิการเช่าที่ดิน	 (1,006)	 (41,259)	 -	 (42,265)
	 	 รวม	 (1,006)	 (41,259)	 -	 (42,265)
สิทธิการเช่า - สุทธิ	 707,188	 	 	 1,373,610

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
	 31	ธันวาคม	2559	 	 	 	 57,180
	 31	ธันวาคม	2558	 	 	 	 41,259

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

เพิ่มขึ้น ลดลง

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 85,975	 9,816	 (6,439)	 89,352	 (58,995)	 (2,851)	 2,362	 (59,484)	 (24,066)	 5,802
-	ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 2,653	 156	 -	 2,809	 (1,770)	 (168)	 -	 (1,938)	 -	 871
	 	 	 รวม	 88,628	 9,972	 (6,439)	 92,161	 (60,765)	 (3,019)	 2,362	 (61,422)	 (24,066)	 6,673

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

ค่าเผื่อ

การด้อยค่า

สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 85,038	 3,323	 (2,386)	 85,975	 (58,598)	 (2,769)	 2,372	 (58,995)	 (24,066)	 2,914
-	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
	 	 ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
	 	 ล่วงหน้า	 12,000	 -	 (12,000)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 2,533	 120	 -	 2,653	 (1,550)	 (220)	 -	 (1,770)	 -	 883
	 	 	 รวม	 99,571	 3,443	 (14,386)	 88,628	 (60,148)	 (2,989)	 2,372	 (60,765)	 (24,066)	 3,797

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
	 31	ธันวาคม	2559	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,019
	 31	ธันวาคม	2558	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,989

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2557

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2557

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ค่าเผื่อ

การด้อยค่า

สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558
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-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 84,196	 9,771	 (6,440)	 87,527	 (57,763)	 (2,688)	 2,362	 (58,089)	 (24,066)	 5,372
-	ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 613	 -	 -	 613	 (521)	 (30)	 -	 (551)	 -	 62
	 	 	 รวม	 84,809	 9,771	 (6,440)	 88,140	 (58,284)	 (2,718)	 2,362	 (58,640)	 (24,066)	 5,434

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

ค่าเผื่อ

การด้อยค่า

สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

-	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 83,480	 3,023	 (2,307)	 84,196	 (57,428)	 (2,642)	 2,307	 (57,763)	 (24,066)	 2,367
-	ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 613	 -	 -	 613	 (490)	 (31)	 -	 (521)	 -	 92
	 	 	 รวม	 84,093	 3,023	 (2,307)	 84,809	 (57,918)	 (2,673)	 2,307	 (58,284)	 (24,066)	 2,489

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
	 31	ธันวาคม	2559	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,718
	 31	ธันวาคม	2558	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,673

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2557

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2557

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

ค่าเผื่อ

การด้อยค่า

สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2558

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าภาษีเงินได้

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	มีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 1,117	 696
หัก	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 (511)	 (229)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	 	 606	 467

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
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	 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ			
ตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีรายละเอียดดังนี้

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 84	 230	 84	 230
ผลแตกต่างชั่วคราว	 575	 571	 542	 538

(หน่วย : ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม	ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		 696	 37	 384	 1,117
	 รวม		 696	 37	 384	 1,117
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 (225)	 (266)	 -	 (491)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 (4)	 (16)	 -	 (20)
	 รวม		 (229)	 (282)	 -	 (511)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	 467	 (245)	 384	 606

(หน่วย : พันบาท)

รายการที่บันทึก

ในงบก�าไรขาดทุน

และก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่บันทึก

ในก�าไรขาดทุน

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 977	 (977)		 -
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 449	 247	 696
	 รวม		 1,426	 (730)	 696
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 (397)	 172	 (225)	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 (42)	 38	 (4)
	 รวม		 (439)	 210	 (229)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	 987	 (520)	 467

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่

1 มกราคม 2558

รายการที่บันทึก

ในงบก�าไรขาดทุน

และก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
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	 ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (245)	 (520)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน	 (6,997)	 (8,165)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 (7,242)	 (8,685)

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

 2559 2558

	 การใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความสามารถของบริษัทย่อยในการหาผลก�าไร
ทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

	 ดังนัน้	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจึงไดใ้ช้อตัราภาษรีอ้ยละ	20	
ในการค�านวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ตามล�าดับ

17. ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

 17.1 ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทมีต๋ัวแลกเงิน
และหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้างที่ออกโดยบริษัท	ซึ่งคิดดอกเบี้ย							
ในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาดเงิน	(Money	Market	Rate)	ดัง
ต่อไปนี้	

ตั๋วแลกเงิน	 -	 212,000	 -	 212,000
หัก	ส่วนลดจ่าย	 -	 (685)	 -	 (685)
ตั๋วแลกเงินสุทธิ	 -	 211,315	 -	 211,315
หุ้นกู้ระยะสั้น	 150,000	 194,000	 150,000	 194,000
	 รวม	 150,000	 405,315	 150,000	 405,315

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

 17.2 หุ้นกู้ระยะยาว

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวท่ีออกโดยบริษัท	ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาดเงิน	
(Money	Market	Rate)	ดังต่อไปนี้	

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

หุ้นกู้ระยะยาว	 	 	
	 ครบก�าหนดปี	2560	 350,000	 350,000
	 ครบก�าหนดปี	2561	 240,000	 240,000
	 ครบก�าหนดปี	2563	 130,000	 130,000
	 ครบก�าหนดปี	2564	 400,000	 -
	 	 รวม	 1,120,000	 720,000
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18. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน
 หลังออกจากงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีไม่ได้จัดต้ัง
เป็นกองทุน

	 จ�านวนท่ีบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์
ทีก่�าหนดไว	้ส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	และ	2558	
มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 1,842	 1,011	 939	 746
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	 532	 359	 283	 270
	 รวม	 2,374	 1,370	 1,222	 1,016

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

 2559 2558 2559 2558

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2559	และ	2558	มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 16,352	 13,020	 12,187	 10,215
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 1,842	 1,011	 939	 746
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	 532	 359	 283	 270
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	 	 		
	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่      
	 -	 จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	 1,181	 638	 693	 330
	 -	 จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	 3,739	 1,771	 2,305	 910
หัก	 ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	 (206)	 (447)	 -	 (284)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 23,440	 16,352	 16,407	 12,187

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558
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	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
	 อัตราคิดลด		 ร้อยละ	2.33	-	3.15	 ร้อยละ	2.32	-	2.82	 ร้อยละ	2.33	 ร้อยละ	2.32
	 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5	 ร้อยละ	5
	 อัตราการลาออกถัวเฉลี่ยของพนักงาน	 ร้อยละ	0.00	-	19.16	 ร้อยละ	4.00	-	22.73	 ร้อยละ	6.83	 ร้อยละ	8.30
	 เกษียณอายุ	 55	ปี	 55	ปี	 55	ปี	 55	ปี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

	 การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ													
ผลประโยชน์

อัตราคิดลด	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 (814)	 (702)	 (555)	 (492)
อัตราคิดลด	-	ลดลงร้อยละ	1	 873	 756	 592	 527
อัตราเงินเดือน	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 844	 729	 571	 508
อัตราเงินเดือน	-	ลดลงร้อยละ	1	 (804)	 (692)	 (546)	 (484)
อัตราการลาออก	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 (937)	 (818)	 (614)	 (552)
อัตราการลาออก	-	ลดลงร้อยละ	1	 991	 870	 645	 584

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2559 2558 2559 2558

19. ทุนส�ารองตามกฎหมาย

	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา	116	แหง่พระราชบญัญัตบิรษิทั
มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่า
ทนุส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	
ทุนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่าย
เงินปันผลได้	

	 ในปี	2559	บริษัทได้จัดสรรส่วนหน่ึงของก�าไรสุทธิประจ�าปี	
2559	เป็นจ�านวน	8	ล้านบาท	ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	
ท�าให้	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีทุนส�ารองตาม
กฎหมายจ�านวน	34.80	ล้านบาท

	 ในปี	2558	บริษัทได้จัดสรรส่วนหน่ึงของก�าไรสุทธิประจ�าปี	
2558	 เป็นจ�านวน	4.20	ล้านบาท	ไว้เป็นทุนส�ารองตาม
กฎหมาย	ท�าให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีทุนส�ารอง
ตามกฎหมายจ�านวน	26.80	ล้านบาท
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20. เงินปันผล

	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจ�าปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	
รวมเปน็เงินทัง้สิน้	24.70	ลา้นบาท	โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล
ดังกล่าวในวันที่	19	พฤษภาคม	2559	แล้ว

	 เม่ือวันท่ี	30	กันยายน	2558	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49.41	ล้านบาท	และให้จัดสรรทุนส�ารอง
ตามกฎหมายจ�านวน	3	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่	27	ตุลาคม	2558	แล้ว		

	 เมื่อวันที่	28	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจ�าปี	2557	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	
รวมเปน็เงินทัง้สิน้	24.70	ลา้นบาท	โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล
ดังกล่าวในวันที่	25	พฤษภาคม	2558	แล้ว

21. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัท	บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
พ.ศ.	2530	โดยบริษัทและบริษัทย่อย	และพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ	5	และรอ้ยละ	

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 57,702	 40,835	 68,498	 45,513
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 91,099	 118,482	 14,805	 16,519
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 67,487	 56,131	 65,617	 54,256
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น	 25,845	 20,887	 23,625	 18,517
ค่าภาษีอากร	 3,018	 9,228	 2,727	 9,141
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 52,196	 102,069	 31,299	 32,982
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	 44,114	 43,050	 25,427	 23,732
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 -	 -	 30,200

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

 2559 2558 2559 2558

7	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเล้ียงชีพดังกล่าวบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ซีไอเอ็มบี	พรินซิเพิล	จ�ากัด		
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว	ส�าหรับปี	2559	และ	2558	
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เป็นจ�านวนเงนิ	4.94	ล้านบาท	และ	4.73	ล้านบาท	ตามล�าดบั	
(เฉพาะบรษิทั	:	2.11	ลา้นบาท	และ	1.83	ลา้นบาท	ตามล�าดบั)

22. การจัดการส่วนทุน

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

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังต่อไปนี้
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24. ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทได้น�าห้องชุด
ส�านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�านวน	65.28	
ล้านบาท	และ	66.19	ล้านบาท	ไปค้�าประกันวงเงินทุนหมุนเวียน
จ�านวน	150	ล้านบาท	ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง	(ดูหมายเหตุข้อ	12)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559		บริษัทได้น�าหุ้นบริษัทร่วม
มูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้นจ�านวน		154.44	ล้านบาท	ไป
ค้�าประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน	100	ล้านบาท	ที่ได้รับ
จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง	(31	ธันวาคม	2558	:	
ไม่มี)

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 25.1 ภาระผูกพันตามสัญญาค้�าประกันและสัญญาอ่ืน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจบริหารลูกหน้ีมีภาระผูกพันตามสัญญาค้�าประกัน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 2,000,000	 1,387,732	 4,000,000	 -
สกุลเงินบาท	 50,000,000	 71,630,000	 -	 142,600,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภาระตามสัญญา ภาระตามสัญญา

 สัญญาซื้อ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย

ในวงเงนิ	40	ลา้นบาท	นอกจากนี	้ยงัมกีารบนัทกึประมาณการ
หนี้สินจ�านวน	13.36	 ล้านบาท	 โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง								
ของบัญชี	“หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน”	ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่ง
เกีย่วข้องกับการออกหนังสือค้�าประกันให้แก่ลูกหน้ีของบริษัทย่อย	
ซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพและมีวงเงินตามหนังสือ	
ค้�าประกันคงค้างอยู่	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่งฝ่าย
บริหารของบริษัทย่อยได้ประมาณการหนี้สินจ�านวนดังกล่าว
จากภาระคงค้างของหนังสือค้�าประกันและโอกาสที่คาดว่าจะ
ถูกเรียกร้องจากผู้รับผลประโยชน์จากหนังสือค้�าประกัน

 25.2 สญัญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศลว่งหนา้ 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยต่าง
ประเทศมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หลายสัญญาซ่ึงมีอายุสัญญาไม่เกิน	1	ปี	เพื่อวัตถุประสงค์			
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา								
ต่างประเทศและเพื่อสร้างผลก�าไรในตลาดการเงินโดยมี						
รายละเอียด	ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทย่อยมีก�าไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา					
ต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน	0.38	ล้านบาท	โดยแสดงสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของ
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่และหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ตามล�าดบั	(ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2558	:	มีก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม	3.13	ล้านบาท)

 25.3 ภาระผูกพันอื่น
 Finansa Fund Management Ltd.

	 ในวันที่	12	กุมภาพันธ์	2558	บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุน
กับผู้ลงทุนอีกรายหนึ่งจัดต้ัง	SBI	Finansa	Private	Equity	
Partners	(“SFPEP”)	ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในหมู่เกาะ
เคย์แมน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้								
ถือหุ้นในธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน	(Private	

Equity)	ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต	้อยา่งไรกต็าม	เมือ่
วันที่	29	กันยายน	2559	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ต้องจัดตั้ง	
SFPEP	จึงไม่มีการเรียกช�าระเงินทุนค่าหุ้นดังกล่าว

 25.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้อง
ในคดีแพ่ง	1	คดี	เป็นเงิน	5.91	ล้านบาท	อันเป็นไปตามการ
ด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย	ขณะนี้ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทชนะคดี	โดยพิจารณา
ยกฟ้องบริษัทย่อย	แต่ทางโจทก์ได้ขอยื่นค�าร้องขออนุญาต		
ยื่นฎีกา	ทั้งนี้	ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยชนะคดี
โดยพิจารณายกฟ้องบริษัทย่อยดังกล่าว	คดีนี้จึงไม่มีผลกระ
ทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2559
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รายได้จากธรุกจิการลงทุน ทีป่รกึษาและการจดัการ 
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 17,600	 16,510	 	
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 800	 800	 	
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 บริษัทย่อย	 -	 -	 8,000	 8,000	 	ดูหมายเหตุข้อ	27.1.2

  บรษิทั	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			 กรรมการร่วม	 8,667	 8,000	 8,667	 8,000
	 	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 1,125	 -	 1,125	 -	 	
	 	 	 	 9,792	 8,000	 36,192	 33,310

รายได้เงินปันผล
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 87,500	 -	 	 	 	
  บรษัิทหลกัทรพัย์	ฟินนัเซยี	ไซรสั	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทร่วม	 -	 -	 22,135	 -	 ตามอัตราที่จ่ายให้

	 	 บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 -	 -	 17,744	 -	
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

												 	 -	 -	 127,379	 -	 	

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 -	 6,059	 -	 -	 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
	 	 	 	 -	 6,059	 -	 -

รายได้อื่น
	 รายได้ดอกเบี้ย	
  บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 -	 337	 -	 337	 ร้อยละ	7.50	ต่อปี	 	
	 	 	 	 -	 337	 -	 337	 	

รายได้ค่าเช่า
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 5,048	 5,112	
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 138	 137	 ราคาตลาด

  บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 2,807	 2,811	 2,807	 2,811
	 	 	 	 2,807	 2,811	 7,993	 8,060

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

 ความสัมพันธ์ 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

26. หนังสือค�้าประกันธนาคาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทมีหนังสือ
ค้�าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัท	จ�านวน	0.29	ล้านบาท	
และ	0.61	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 บริษทัมรีายการและความสมัพนัธอ์ยา่งมสีาระส�าคญักบั
บรษัิทยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ดงันัน้งบการเงนินีอ้าจจะ
ไม่แสดงถึงเงื่อนไขท่ีอาจมีอยู่	หรือผลการด�าเนินงานซึ่งอาจ
เกิดขึ้น	 ในกรณีที่บริษัทได้ด�าเนินงานโดยปราศจากความ
สัมพันธ์กันดังกล่าว

 27.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

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

	 	 27.1.1	จ�านวนเงินของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีดังนี้	
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ต้นทนุทางการเงนิ 
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 7,707	 1,215	 ร้อยละ	1.50	ต่อปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 (2558	:	ร้อยละ	1.50	-	2.00	ต่อปี)	  
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 2,563	 2,820	 ร้อยละ	1.50	ต่อปี

	 	 	 	 	 	 	 	 (2558	:	ร้อยละ	1.50	-	2.00	ต่อปี)

  Finansa	Fund	Management	Ltd.			 บริษัทย่อย	 -	 -	 528	 666	 ร้อยละ	0.50	-	1.00	ต่อปี

	 	 	 	 -	 -	 10,798	 4,701

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 และค่าใช้จ่ายอื่น
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 กรรมการร่วม	 20,324	 14,955	 20,324	 14,955	 ดูหมายเหตุข้อ	27.1.3	 	
    20,324	 14,955	 20,324	 14,955	

ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 -	 4,068	 3,678	 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	 	
  บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟินนัเซีย	ไซรสั	จ�ากดั	(มหาชน)	 บริษัทร่วม	 109	 3,257	 109	 257	 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
	 	 	 	 109	 3,257	 4,177	 3,935

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

 ความสัมพันธ์ 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

	 	 27.1.2	บรษิทัไดท้�าสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ยและ
บริษัทร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร	การจัดการ	
การตลาด	และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอ่ืนแก่
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว	โดยคิดอัตราการให้บริการ

แต่ละบริษัทตามที่ตกลงกัน	ซ่ึงอ้างอิงจากประมาณการเวลา
และต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม	ค่าบริการส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	มีอัตราดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 2559 2558

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2559	 16,000	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2558	 15,000
บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2559	 800	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2558	 800
Finansa	Fund	Management	Ltd.	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2559	 8,000	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2558	 8,000
บรษิทั	พรอสเพค	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2559	 8,000	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2558	 8,000
	 	 1	พฤษภาคม	-	30	เมษายน	2560	 9,000

 ชื่อบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี
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	 	 27.1.3	บริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์
กบับริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	โดยพรอสเพคจะเป็น
ผู้บริหารพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานให้เช่าที่เป็นทรัพย์สิน			
ของบริษัทโดยค่าบริการค�านวณจากรายได้ค่าเช่าและค่า
บริการที่บริษัทได้รับและก�าไรจากการด�าเนินงาน

	 	 27.1.4	บรษิทัได้ท�าสญัญาบรกิารกับบริษัทยอ่ยเพือ่
ใหบ้รกิารงานสนบัสนนุดา้นการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานและ
งานด้านส�านักกรรมการ	โดยคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ตามที่ตกลงกันในอัตรา	1,600,000	บาทต่อปี

	 	 27.1.5	บรษิทัไดท้�าสญัญาบรกิารกบับรษิทัรว่มเพือ่
ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แก่บริษัทร่วมและ
บริษัทในเครือ	โดยคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ตกลง
กันในอัตราเดือนละ	250,000	บาท
 
 27.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน ณ วันที่ในงบแสดง
   ฐานะการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ยอดคงเหลือ		
ของรายการทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีบักจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

รายได้ค่าบริการค้างรับ
	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 36	 3,266	 36	 2,140
	 Finansa	Hong	Kong	Limited	 -	 -	 -	 225
	 	 	 36	 3,266	 36	 2,365
ลูกหนี้อื่น
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	 282	 286	 -	 -
	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			 10	 4,940	 10	 4,940
	 	 	 292	 5,226	 10	 4,940

เงนิให้กูย้มืระยะส้ันและเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 -	 -	 1,237	 12,865
	 Finansa	Hong	Kong	Limited	 -	 -	 -	 795
	 Siam	Investment	Fund	II,	L.P.	 540	 398	 -	 	-
	 SBI	Finansa	Private	Equity	Partners	 -	 137	 -	 137
	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 32	 -	 32	 -
	 	 	 572	 535	 1,269	 13,797	
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองจ่ายจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 -	 -	 462,000	 635,000
	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 -	 -	 171,500	 172,000
	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 -	 -	 -	 99,111
	 	 	 -	 -	 633,500	 906,111
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(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 -	 -	 1,633	 443
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 -	 -	 682	 721
	 	 Finansa	Fund	Management	Ltd.	 -	 -	 -	 3,016
 
 ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
  บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด			 3,990	 3,909	 3,990	 3,909

 เงินมัดจ�าค่าเช่า
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 -	 -	 1,044	 1,044
	 	 บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 -	 -	 26	 26
	 	 บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 589	 589	 589	 589
	 	 	 4,579	 4,498	 7,964	 9,748

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและ
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังต่อไปน้ี

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินรวม

ผลจากการปรับ

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

Siam	Investment	Fund	II,	L.P.	 398	 145	 -	 (3)	 540
SBI	Finansa	Private	Equity	Partners	 137	 1,133	 (1,270)	 -	 -
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		 -	 6,939	 (6,907)	 -	 32
	 	 	 	 535	 8,217	 (8,177)	 (3)	 572

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลจากการปรับ

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

Finansa	Fund	Management	Ltd.	 12,865	 16,296	 (27,924)	 -	 1,237
Finansa	Hong	Kong	Limited	 795	 -	 (795)	 -	 -
SBI	Finansa	Private	Equity	Partners	 137	 1,133	 (1,270)	 -	 -
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 6,939	 (6,907)	 -	 32
	 	 	 	 13,797	 24,368	 (36,896)	 -	 1,269

 27.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้
   ยืมระหว่างกัน

	 	 27.3.1	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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	 	 27.3.2	เงินกู้ยืม

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมี
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลจากการรับรู้

ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)/

ปรับอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิทดรองจ่าย
 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 635,000	 27,000	 (200,000)	 -	 462,000
บริษัท	ฟินันซ่า	แคปปิตอล	จ�ากัด	 172,000	 1,000	 (1,500)	 -	 171,500
Finansa	Fund	Management	Ltd.	 99,111	 -	 (97,275)	 1,836	 -
	 	 	 	 906,111	 28,000	 (298,775)	 (1,836)	 633,500

 27.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะสั้น	 50,718	 101,236	 30,387	 32,257
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะยาว	 1,478	 833	 912	 725
	 	 	 	 52,196	 102,069	 31,299	 32,982

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

 2559 2558 2559 2558

	 นอกจากนี้	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	
2558	บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จ่ายต้นทุนค่าท่ีปรึกษาให้แก่								
ผู้บริหาร	รวมเป็นจ�านวน	3.81	ล้านบาท	และ	3.71	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	โดยต้นทุนดังกล่าวแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทนุในการประกอบธรุกจิการลงทนุ	ทีป่รกึษาและการจดัการ
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน	3	ส่วนงานหลัก	
คือ	(1)	ธุรกิจการลงทุน	ที่ปรึกษาและการจัดการ	(2)	 ธุรกิจ		
หลักทรัพย์	และ	(3)	ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	ซ่ึงด�าเนินการ
และบริหารงานในหลายภูมิภาค	ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยจะจด

ทะเบยีนและจดัตัง้ในหลายประเทศแตส่นิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ
สว่นใหญข่องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยูใ่นภมิูภาคเอเชยี	ดงันัน้	
จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์

	 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	
และ	2558	มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก	 64,744	 157,988	 187,072	 -	 409,804
รายได้จากระหว่างส่วนงาน	 29,491	 11,638	 -	 (41,129)	 -
รายได้ทั้งสิ้น	 94,235	 169,626	 187,072	 (41,129)	 409,804	
ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน	 50,274	 82,531	 93,280	 (27,416)	 198,669	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
	 รายได้อื่น	 	 	 	 	 7,294
	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 	 (106,975)
	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 96,637	 	 	 	 96,637
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 (57,702)
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 (7,242)
ก�าไรสุทธิ	 	 	 	 	 130,681

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา

และการจัดการ

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า

คลังสินค้า

และโรงงาน

การตัดรายการ

บัญชีระหว่างกัน
งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก	 116,490	 238,901	 137,388	 -	 492,779
รายได้จากระหว่างส่วนงาน	 28,796	 4,982	 -	 (33,778)	 -
รายได้ทั้งสิ้น	 145,286	 243,883	 137,388	 (33,778)	 492,779	
ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน	 102,721	 129,999	 70,233	 (19,962)	 282,991	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
	 รายได้อื่น	 	 	 	 	 187,070
	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 	 	 	 	 (190,851)
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม	 	 	 	 	 154,327
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายพื้นที่อาคารส�านักงาน	 	 	 	 	 109,787
	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 33,912	 35,117	 	 	 69,029
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 (40,835)
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 (8,685)
ก�าไรสุทธิ	 	 	 	 	 562,833

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา

และการจัดการ

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า

คลังสินค้า

และโรงงาน

การตัดรายการ

บัญชีระหว่างกัน
งบการเงินรวม

	 บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคา
ระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน				
ข้อ	27

	 สินทรัพย์และหนี้สินจ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	
เป็นดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา

และการจัดการ

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า

คลังสินค้า

และโรงงาน

รายการ

ตัดบัญชี
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	 204,128	 -	 -	 -	 204,128	
	 เงินลงทุน	-	สุทธิ	 3,155,428	 208,072	 -	 (1,718,549)	 1,716,951	
	 อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 76,793	 9,977	 -	 -	 86,770	
	 สิทธิการเช่า	-	สุทธิ	 -	 -	 1,316,430	 -	 1,316,430
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 5,434	 1,239	 -	 -	 6,673	
	 สินทรัพย์อื่น	 259,976	 569,836	 1,570	 (481,193)	 350,189	
สินทรัพย์รวม	 3,701,759	 861,124	 1,318,000	 (2,199,742)	 3,681,141

หนี้สินรวม	 2,089,504	 50,534	 81,318	 (725,580)	 1,495,776

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธุรกิจการลงทุน

ที่ปรึกษา

และการจัดการ

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า

คลังสินค้า

และโรงงาน

รายการ

ตัดบัญชี
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
	 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	 4,411	 -	 -	 -	 4,411	
	 เงินลงทุน	-	สุทธิ	 3,171,395	 160,571	 -	 (1,828,927)	 1,503,039	
	 อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 82,086	 5,449	 -	 -	 87,535	
	 สิทธิการเช่า	-	สุทธิ	 -	 -	 1,373,610	 -	 1,373,610
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2,459	 1,338	 -	 -	 3,797	
	 สินทรัพย์อื่น	 514,753	 807,613	 8,303	 (768,297)	 562,372	
สินทรัพย์รวม	 3,775,104	 974,971	 1,381,913	 (2,597,224)	 3,534,764

หนี้สินรวม	 2,253,048	 101,415	 82,415	 (1,012,971)	 1,423,907

29. เครื่องมือทางการเงิน

	 เครื่องมือทางการเงิน	หมายถึง	สัญญาใดๆ	ที่จะท�าให้
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง	และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

 29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองมือทางการเงินตามค�า
นิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	เรื่อง	“การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”	
ซึ่งรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		เงินลงทุน	ลูกหนี้และเงิน
ใหกู้ย้มืแกบ่คุคลและกจิการอืน่	เงินใหกู้ย้มืและเงนิทดรองจา่ย

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายได้ค่าบริการค้างรับ	เงินฝากที่ติด
ภาระค้�าประกนั	ตัว๋แลกเงนิ	หุน้กูร้ะยะสัน้	หุน้กูร้ะยะยาว	และ
เงินกูย้มืระยะส้ันและเงนิทดรองจา่ยจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

	 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นเครดติท่ีเกีย่วเนือ่ง
กับ	 (ก)	การให้กู้ยืม	 (ข)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	และ	 (ค)								
การให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า	ท้ังน้ี	ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียง
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นี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายในการให้สินเชื่อและการลงทุน	
วธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่	และการก�าหนดระยะเวลาในการ
ช�าระเงินของลูกค้า	ดังนั้น	บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้	

	 จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจตอ้งสญูเสยี
อนัเกดิจากความเสีย่งดา้นเครดติ	คอืมลูคา่ตามบญัชขีองยอด
คงคา้งจากรายการดงักลา่วขา้งตน้ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน		นอกจากนั้นแล้ว	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังมีความเสี่ยง
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใหกู้ย้มื	ซึง่ไดแ้กค่วามเสีย่งจากภาระผกูพนั
ที่เกิดจากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการการค้�าประกัน	ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
จากการออกหนังสือค้�าประกันจ�านวนรวม	40		ล้านบาท	และ
ได้ประมาณการหนี้สินจ�านวนประมาณ	13.36	ล้านบาท	ซ่ึง
เปน็ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือค้�าประกัน
ที่ออกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	25.1

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 54	 -	 29	 83
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 11	 445	 456
รายได้ค่าบริการค้างรับ		 -	 -	 25	 25
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 2	 373	 -	 375

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 1	 1
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 150	 -	 150
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 1,120	 -	 1,120

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น	เกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอันจะมีผลในทางลบ
ตอ่รายได้ดอกเบ้ียสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต	ความเส่ียง
ของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสนิทรพัย	์หนีส้นิ	และสว่นของผูถ้อืหุน้	นอกจาก
นีย้งัเกดิจากระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัในการเปลีย่นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�าธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารและจัดการความเส่ียง
อันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย			
และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย	

	 ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถงึชว่งระยะเวลาในการเปลีย่นอตัรา
ดอกเบี้ย	 คือ	ตามวันที่ในสัญญาที่จะมีการเปล่ียนอัตรา
ดอกเบีย้	หรือวันท่ีครบก�าหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558

(1)	เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	172	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 190	 -	 10	 200
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 11	 397	 408
รายได้ค่าบริการค้างรับ		 -	 -	 51	 51
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 3	 173	 -	 176
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 405	 -	 405
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 720	 -	 720

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

(1)		เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	172	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4	 -	 3	 7
เงินลงทุนสุทธิ		 -	 11	 108	 119
รายได้ค่าบริการค้างรับ	 -	 -	 7	 7
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 -	 14	 -	 14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 1	 1
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 150	 -	 150
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 634	 -	 634
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 1,120	 -	 1,120

(1)		เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	13	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3	 -	 3	 6
เงินลงทุนสุทธิ		 -	 11	 138	 149
รายได้ค่าบริการค้างรับ	 -	 -	 4	 4
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 -	 14	 -	 14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 14	 14
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 405	 -	 405
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 906	 -	 906
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 720	 -	 720

(1)		เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�านวน	13	ล้านบาท		เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการก�าหนดอัตราใหม่หรือวัน
ครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุนสุทธิ		 -	 -	 11	 -	 -	 11	 5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
	 หรือกิจการอื่น(1)	 172	 1	 200	 -	 -	 373	 2.00-10.75
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน		 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน        
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น		 -	 150	 -	 -	 -	 150	 3.50
หุ้นกู้ระยะยาว		 -	 350	 770	 -	 -	 1,120	 4.95-5.30

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

(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)

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุนสุทธิ		 -	 -	 11	 -	 -	 11	 5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล	
	 หรือกิจการอื่น(1)	 172	 1	 1	 -	 -	 173	 4.50-11.50
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน		 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน        
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น		 -	 405	 -	 -	 -	 405	 3.70-4.10
หุ้นกู้ระยะยาว		 -	 -	 720	 -	 -	 720	 5.00-5.30

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

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

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(ร้อยละ)

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 -	 11	 -	 -	 11	 5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 13	 1	 -	 -	 -	 14	 3.00	-	10.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน       
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 150	 -	 -	 -	 150	 3.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 634	 -	 -	 -	 -	 634	 1.50
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 350	 770	 -	 -	 1,120	 4.95	-	5.30

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

(ร้อยละ)

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินลงทุนสุทธิ	 -	 -	 11	 -	 -	 11	 5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)	 13	 -	 1	 -	 -	 14	 3.00	-	10.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1.30
หนี้สินทางการเงิน       
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 405	 -	 -	 -	 405	 3.70	-	4.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 906	 -	 -	 -	 -	 906	 0.50	-	1.50
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 -	 720	 -	 -	 720	 5.00	-	5.30

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

(1)		เงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและ
บริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความ
ต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�าไป
ช�าระภาระผูกพันได้เมื่อครบก�าหนด

	 วันท่ีท่ีครบก�าหนดของเครือ่งมอืทางการเงนินบัจากวนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	

2558	มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 83	 -	 -	 -	 -	 83
เงินลงทุนสุทธิ		 380	 -	 11	 -	 65	 456
รายได้ค่าบริการค้างรับ		 -	 25	 -	 -	 -	 25
ลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มืแก่บคุคลหรอืกจิการอ่ืน(1)	 172	 1	 200	 2	 -	 375
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	 1	 -	 -	 -	 -	 1
	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 150	 -	 -	 -	 150
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 350	 770	 -	 -	 1,120

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 200	 -	 -	 -	 -	 200
เงินลงทุนสุทธิ		 290	 -	 11	 -	 107	 408
รายได้ค่าบริการค้างรับ		 -	 51	 -	 -	 -	 51
ลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มืแก่บคุคลหรอืกจิการอ่ืน(1)	 172	 -	 1	 3	 -	 176
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 405	 -	 -	 -	 405
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 -	 720	 -	 -	 720

(1)	 ลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืทีค่รบก�าหนดประเภทเม่ือทวงถามเปน็จ�านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินดัช�าระและเปน็ลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืทีร่ะงบัการรบัรูร้ายได	้ทัง้นีร้ะยะ	 
	 เวลาการช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(1)	 ลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืทีค่รบก�าหนดประเภทเม่ือทวงถามเปน็จ�านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินดัช�าระและเปน็ลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืทีร่ะงบัการรบัรูร้ายได	้ทัง้นีร้ะยะ	 
	 เวลาการช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่



Finansa  Public  Company  Limited  :  175

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 -	 -	 -	 -	 7
เงินลงทุนสุทธิ	 108	 -	 11	 -	 -	 119
รายได้ค่าบริการค้างรับ	 -	 7	 -	 -	 -	 7
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 13	 1	 -	 -	 -	 14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	 -	 -	 -	 -	 1
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 150	 -	 -	 -	 150
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 634	 -	 -	 -	 -	 634
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 350	 770	 -	 -	 1,120

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 -	 -	 -	 -	 6
เงินลงทุนสุทธิ	 138	 -	 11	 -	 -	 149
รายได้ค่าบริการค้างรับ	 -	 4	 -	 -	 -	 4
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)	 13	 -	 1	 -	 -	 14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
	 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 14	 -	 -	 -	 -	 14
เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน	 -	 1	 -	 -	 -	 1
หนี้สินทางการเงิน      
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	 -	 405	 -	 -	 -	 405
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย	
	 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 906	 -	 -	 -	 -	 906
หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 -	 720	 -	 -	 720

(1)	 เงินให้กู้ยืมที่ครบก�าหนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้	ทั้งนี้ระยะ
	 เวลาการช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(1)	 เงินให้กู้ยืมที่ครบก�าหนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจ�านวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดช�าระและเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้	ทั้งนี้ระยะ
	 เวลาการช�าระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	คือ	ความเส่ียงที่เกิด
จากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน	ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งไม่ได้							
ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : พัน)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์    
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 2,988	 9,998	 -	 -
หนี้สิน    
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 -	 17	 -	 1,636
สกุลเงินยูโร	 -	 -	 -	 1,000

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	 35.8307	 36.0886
บาท/ยูโร	 37.7577	 39.4388

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
	 ตราสารทุน

	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน	
คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน	ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน	ความผันผวนต่อรายได้
และ/หรอืมูลคา่เงินลงทนุในตราสารทุน	บรษิทัและบรษิทัย่อย
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ ในความ		
ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	ซึง่บรษิทัและ
บริษัทย่อยรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงนิ	จ�านวนเงนิสงูสดุทีเ่กดิจากความเสีย่ง
ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคา

กนัได้อย่างเป็นอิสระ	บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้	

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี

 เงินลงทุน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคิดค�านวณตามหลักเกณฑ์
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	
3.3	ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนดประมาณเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับโดยคิดลดด้วย
อัตราตลาด
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 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

	 มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มืประมาณเทา่กบั
ราคาตามบัญชี	ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแสดงมูลค่าของ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	3.4	และ
ข้อ	3.18

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
	 เกี่ยวข้องกัน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันถือตามราคาตามบัญชี	 เนื่องจาก								
มกี�าหนดช�าระระยะสัน้และ/หรอืคดิดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คยีง
กับอัตราตลาด

 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้ระยะส้ัน/หุ้นกู้ระยะยาว/เงินกู้ยืม
	 ระยะส้ันและเงนิทดรองจา่ยจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

	 มูลค่ายุติธรรมของต๋ัวแลกเงิน	หุ้นกู้ระยะส้ัน	หุ้นกู้ระยะยาว	
เงินกูย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองจา่ยจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี	เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียง
กับอัตราตลาดปัจจุบัน	และ/หรือมีระยะเวลาครบก�าหนด	
ระยะสั้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559		และ	2558		มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินไม่แตกต่าง
จากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส�าคัญ

30. การด�าเนินงานท่ียกเลิกและการจ�าหน่ายเงินลงทุน
 ในบริษัทย่อย

	 ในวันท่ี	23	กรกฎาคม	2557	บริษัทได้ท�าสัญญาซ้ือขายหุ้น
กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุซีไอเอม็บ	ีพรนิซเิพิล	จ�ากดั	
ในการขายหุ้นทั้งหมดจ�านวน	19,999,993	หุ้น	คิดเป็น								
รอ้ยละ	99.99	ของทนุทีช่�าระแลว้ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ	ฟนินัซา่	จ�ากดั	ตอ่มาในวนัที	่22	มกราคม	2558	บรษิทั
ได้รับช�าระค่าหุ้นจ�านวน	178	ล้านบาท	และโอนหุ้นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี	พรินซิเพิล	จ�ากัด	
อยา่งไรกต็าม	บรษิทัไมไ่ดน้�าผลการด�าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่	1	ถึงวันที่	22	มกราคม	2558	มารวมใน
ก�าไรขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2558	เนื่องจากจ�านวนเงินไม่มีสาระส�าคัญ

	 รายละเอยีดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิจาก
การจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	22	มกราคม	
2558	มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

สินทรัพย์ 
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 14,457
	 รายได้ค่าบริการค้างรับ	 11,366
	 ลูกหนี้อื่น	 1,666
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 7,076
	 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	 2,439
	 ค่าความนิยมสุทธิ	 16,141
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	 17,004
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	 6,584
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 239
	 	 รวมสินทรัพย์	 76,972
 
หนี้สิน 
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 10,097
	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	 4,643
	 	 รวมหนี้สิน	 14,740
สินทรัพย์สุทธิที่จ�าหน่าย	 62,232
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 178,000
 หัก	 สินทรัพย์สุทธิที่จ�าหน่าย	 (62,232)
 หัก	 รับรู้หนี้สินที่เคยตัดรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้น	 (53,100)
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 62,668

เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 178,000
 หัก	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จ�าหน่าย	 (14,457)
	 เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 163,543

31. การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงนิของบรษิทัและบริษทัยอ่ยซึง่การวดัมลูคา่ยุตธิรรม
เกิดขึ้นประจ�า	

	 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน		
บางรายการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารวัดมลูคา่ดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	โดยตารางต่อไปนี้
แสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม

ล�าดบัชัน้

มูลค่า

ยุติธรรม

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม

2558

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม

2559

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม

2559

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม

2558

 สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หลักทรัพย์เพื่อการค้า 
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
-	หน่วยลงทุน	 374,406	 285,992	 102,433	 133,521	 ล�าดับ	2	 ค�านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันสิ้นงวด
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการ	 5,767	 3,820	 5,767	 3,820	 ล�าดับ	1	 ค�านวณจากราคาปิด	ณ	วันสิ้นงวดของตลาด
ของตลาดในประเทศ	 	 	 	 	 	 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สัญญาซื้อขายเงินตรา	 376	 3,167	 -	 -	 ล�าดับ	2	 ค�านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	 	 	 	 ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้	ณ	วันสิ้นงวด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล	 11,009	 11,351	 11,009	 11,351	 ล�าดับ	2	 ค�านวณจากกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้วิธีอัตรา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยที่แท้จริง
หน่วยลงทุนในกองทุน	 56,901	 98,696	 -	 -	 ล�าดับ	2	 ค�านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ	 	 	 	 	 	 ณ	วันสิ้นงวด
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	 197,357	 4,411	 1,000	 1,000	 ล�าดับ	3	 ค�านวณจากกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตรา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยตราสารหนี้
 หนี้สินทางการเงิน  
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 -	 36	 -	 -	 ล�าดับ	2	 ค�านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า	 	 	 	 	 	 ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้	ณ	วันสิ้นงวด
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33. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มี
อ�านาจเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560

	 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการรายงานทางการเงนิ	การวดัมูลคา่
ยตุธิรรมตอ้งจดัประเภทเปน็ขอ้มลูระดบั	1	ขอ้มลูระดบั	2	และ
ข้อมูลระดับ	3	ข้ึนอยู่กับระดับของข้อมูลที่น�ามาใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรมที่สามารถสังเกตได้และความมีนัยส�าคัญของข้อมูลที่
น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด	ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

	 •	 ข้อมูลระดับ	1	เป็นราคาเสนอซ้ือขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	
	 	 ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ
	 	 อยา่งเดยีวกนัและกจิการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้	ณ	
	 	 วันที่วัดมูลค่า

	 •	 ขอ้มูลระดบั	2	เปน็ขอ้มูลอืน่ทีส่งัเกตไดไ้มว่า่โดยทาง
	 	 ตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน

	 	 นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ใน
	 	 ข้อมูลระดับ	1	และ

	 •	 ข้อมูลระดับ	3	เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับ
	 	 สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

32. การจัดประเภทรายการใหม่

	 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2558	ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่					
เพือ่ให้สอดคล้องกับงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจากประเภทใหม่

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
รายได้ธุรกิจการลงทุนที่ปรึกษาและการจัดการ	 115,609	 881	 116,490
รายได้ธุรกิจบริหารลูกหนี้	 881	 (881)	 -
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน	
	 ที่ปรึกษาและการจัดการ	 31,405	 2,457	 33,862
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจบริหารลูกหนี้	 2,457	 (2,457)	 -
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF 

DIRECTORS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion
	 We	have	audited	the	consolidated	financial	statements	
of	Finansa	Public	Company	Limited	and	its	subsidiaries	
(the	“Group”)	and	the	separate	financial	statements	of	
Finansa	Public	Company	Limited	(the	“Company”),	which	
comprise	the	consolidated	and	separate	statements	of	
financial	position	as	at	December	31,	2016,	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,	2016,	and	financial	
performance	and	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	Code	
of	Ethic	 for	Professional	Accountants	determined	by				
Federation	of	Accounting	Professions	under	the	Royal	
Patronage	of	His	Majesty	the	King	(the	Code	of	Ethics)	
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.

Revenue recognition - Revenue from securities business

	 Revenue	from	securities	business	is	mostly	derived	
from	financial	advisory	fees	for	which	the	Company	
applied	assumptions	and	used	management’s	judgments	
to	estimate	percentage	of	completion.	Therefore,	the	key	
audit	matter	is	whether	the	revenue	from	financial	advisory	
has	been	accurately	recorded	in	accordance	with	TFRSs.

	 The	accounting	policy	regarding	revenue	recognition	
and	details	of	revenue	from	securities	business	information	
were	disclosed	 in	the	Note	3.1	and	Note	28	to	the					
financial	statements,	respectively.

Key	audit	procedures	included

•	Understanding	the	process	relating	to	recognition	of	
	 revenue	from	securities	business	and	the	design	of	the	
	 related	internal	control	

•	Reviewing	the	design	and	implementation	of	the	internal	
	 controls	relating	to	recognition	of		revenue	from	securities	
	 business

•	Performing	the	operating	effectiveness	testing	over	the	
	 internal	controls	relating	to	recognition	of	revenue	from	
	 securities	business,	and

•	Performing	substantive	testing	as	follows:
	 -	Reviewing	assumptions	and	management’s	judgments	
	 	 to	estimate	percentage	of	completion	and	recalculating	
	 	 the	revenue	from	securities	business	whether	it	has	
	 	 been	recorded	appropriately	and	examining	the	related	
	 	 supporting	documents	of	the	revenue	from	securities	
	 	 business,
	 -	Performing	substantive	analytical	procedures	relating	
	 	 to	the	revenue	from	securities	business.	

Key Audit Matters Audit Responses
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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 Group.

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 Group or to cease operations, or has no realistic  
alternative but to do so.

 Those charged with governance are responsible for 
overseeing	the	Group’s	financial	reporting	process.

Impairment of investment in subsidiaries and goodwill

 The consideration of impairment of investment in 
subsidiaries and goodwill is depended on the manage-
ment’s judgements and assumptions. Therefore, the key 
audit matter is whether the valuation of investment in 
subsidiaries and goodwill and impairment of investment 
in subsidiaries and goodwill has been recognized in 
accordance with TFRSs.

 The accounting policies of investments, goodwill 
and impairment and details of investments in subsidiaries 
and goodwill were disclosed in the Note 3.5, Note 3.8, 
Note	10.2	and	Note	13	to	the	financial	statements,		
respectively. 

Key audit procedures included

•	Understanding	the	process	relating	to	consideration	of	
 impairment of investment in subsidiaries and goodwill 
 and the design of the related internal controls 

•	Reviewing	the	design	and	implementation	of	the	internal	
 controls relating to the consideration of impairment of 
 investment in subsidiaries and goodwill

•	Performing	the	operating	effectiveness	testing	over	the	
 internal controls relating to the consideration of impairment 
 of investment in subsidiaries and goodwill, and

•	Performing	substantive	testing	as	follows:
 - Examining the supporting documents in relation to the 
  management’s consideration of impairment indicators 
  for investment in subsidiaries and goodwill,
 - Evaluating the appropriateness of valuation model and 
  key assumptions that the management used in the 
  estimation of the impairment provision for investment 
  in subsidiaries and goodwill.

Key Audit Matters Audit Responses
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated 
and Separate Financial Statements 

 Our objectives are to obtain reasonable assurance 
about	whether	the	consolidated	and	separate	financial	
statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes our opinion. Reasonable assurance is 
a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with TSAs will always detect 
a material misstatement when it exists. Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected	to	influence	the	economic	decisions	of	users	
taken on the basis of these consolidated and separate 
financial	statements.

 As part of an audit in accordance with TSAs, we 
exercise professional judgement and maintain professional 
skepticism	throughout	the	audit.	We	also:

	 •	 Identify	and	assess	the	risks	of	material	misstatement	
	 	 of	 the	consolidated	and	separate	financial
  statements, whether due to fraud or error, design 
  and perform audit procedures responsive to 
  those risks, and obtain audit evidence that is 
	 	 sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	
  our opinion. The risk of not detecting a material 
  misstatement resulting from fraud is higher than 
  for one resulting from error, as fraud may involve 
  collusion, forgery, intentional omissions,
  misrepresentations, or the override of internal 
  control.

	 •	 Obtain	an	understanding	of	 internal	control				
  relevant to the audit in order to design audit 
  procedures that are 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.

	 •	 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 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	iden-
tify 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 communi-
cate with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on our independence, and 
where applicable, related safeguards.
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 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.

Nisakorn  Songmanee
Certified	Public	Accountant	(Thailand)

Registration No. 5035
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.

BANGKOK
February 24, 2017



184  :  Annual  Report  2016

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, 2016

 ASSETS

CURRENT ASSETS      
 Cash and cash equivalents 4 82,548  200,057   6,709  6,402 
 Temporary investments, net  5 380,173  289,812  108,200  137,341 
 Service income receivables      
  Related parties  27.2 36  3,266 36  2,365 
  Other parties   24,845  47,555  6,994  2,101
  Total service income receivables   24,881  50,821  7,030  4,466 
 Receivables and loans to others, 
  current portion  6, 8 2,312  1,005  1,000 -
 Other receivables  7 45,705  94,559  1,533  6,628 
 Short-term loans and advances 
  to related parties 27.2, 27.3 572  535  1,269  13,797 
 Other current assets  37,718  52,966  18,667  21,722 
  TOTAL CURRENT ASSETS   573,909  689,755   144,408  190,356 
        
NON-CURRENT ASSETS     
 Deposits subject to restrictions 9 615  610  615  610 
 Long-term investments - Available-for-sale       
  securities, net  5 67,910  110,047  11,009  11,351
 Investment in associates 10.1, 10.2 1,260,988  1,095,300  1,081,785  972,850 
 Investment in subsidiaries, net 10.2 - - 1,472,361  1,472,361 
 Long-term investments in related parties 11 80  80  - -
 Other long-term investments- 
  General investments, net 5 7,800  7,800  - -
 Receivables and loans to others, 
  net of current portion 6 201,816  3,406  -  1,000 
	 Premises	and	equipment,	net		 12	 86,770		 87,535		 76,793		 82,086	
 Goodwill, net  13 156,920  156,920  - -
 Leasehold rights, net 14 1,316,430  1,373,610 1,316,430  1,373,610
 Intangible assets, net 15 6,673  3,797  5,434  2,459 
 Deferred tax assets 16 606  467  - -
 Other non-current assets   624  5,437  356  298 
  TOTAL NON-CURRENT ASSETS  3,107,232  2,845,009  3,964,783  3,916,625 
 TOTAL ASSETS   3,681,141  3,534,764  4,109,191  4,106,981

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

 CONSOLIDATED SEPARATE 

 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2016

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

 CONSOLIDATED SEPARATE 

 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS

 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     

CURRENT LIABILITIES      
 Bills of exchange and short-term debentures 17 150,000  405,315  150,000  405,315 
 Short-term loans and advances from 
  related parties  27.2, 27.3 - - 633,500  906,111 
 Long-term debentures, current portion 17 350,000  - 350,000     -
 Corporate income tax payable  1,986 9 - -
 Other current liabilities      
  Accrued bonus   44,851  97,378  7,351  12,807 
  Accrued expenses  3,745  3,791  1,463  3,816 
  Other accounts payable  41,056  40,583  40,206   37,004 
  Others   25.1, 27.2 40,570  70,163  57,973  56,635 
  Total other current liabilities  130,222  211,915  106,993  110,262 
  TOTAL CURRENT LIABILITIES  632,208  617,239  1,240,493  1,421,688 
        
NON-CURRENT LIABILITIES     
 Long-term debentures, net of current portion 17 770,000  720,000 770,000  720,000
 Deposits from customers  70,128 70,316 70,128 70,316
	 Provision	for	post-employment	benefits	 18	 	23,440		 16,352		 16,407		 	12,187
  TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES   863,568  806,668  856,535   802,503 
 TOTAL LIABILITIES  1,495,776  1,423,907  2,097,028  2,224,191

SHAREHOLDERS’ EQUITY     
 Share capital        
  Authorized share capital     
   247,039,600 ordinary shares of Baht 5 each   1,235,198  1,235,198  1,235,198  1,235,198 
  Issued and paid-up share capital      
   247,039,600 ordinary shares of Baht 5 each,            
    fully paid   1,235,198  1,235,198  1,235,198  1,235,198 
 Premium on ordinary shares  208,455  208,455  208,455  208,455 
 Retained earnings       
  Appropriated        
   Legal reserve  19 34,800  26,800  34,800  26,800 
  Unappropriated   1,008,756  915,314  535,478  415,708 
Other components of shareholders’ equity  (301,844) (274,910) (1,768) (3,371) 
  TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY  2,185,365  2,110,857  2,012,163  1,882,790 
 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 3,681,141  3,534,764  4,109,191  4,106,981
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REVENUES

 Revenues from investment, advisory
  and management business 27.1.1 64,744  116,490   199,973   73,532 
 Revenues from securities business  27.1.1 157,988  238,901  - - 
 Revenues from warehouse and
  factory leasing business   187,072  137,388 187,072  137,388 
 Gain on disposal of investment in a 
  subsidiary/associated company 10.1, 30 -  154,327 - - 
	 Gain	on	disposal	of	office	space	 	 -		 109,787	 -		 109,787
 Other income  27.1.1 7,294  187,070  12,985   12,943
  Total Revenues    417,098  943,963 400,030 333,650

COSTS AND EXPENSES      
 Finance costs  27.1.1 57,702  40,835 68,498  45,513
 Investment, advisory and management       
  business costs and expenses  35,257  33,862  14,805 15,279  
 Securities business costs and expenses   82,086  108,771  - - 
 Warehouse and factory leasing business      
  costs and expenses  93,792  67,155 93,792 67,155 
 Servicing and administrative expenses 27.1.1 54,779  88,782  36,165 59,922  
 Loss on disposal of investment in a subsidiary  - - -  30,200
 Directors and managements remuneration  27.4 52,196  102,069  31,299 32,982  
  Total Costs and Expenses  375,812  441,474  244,559  251,051  
 
Share of gain from investments
  in associated companies   96,637  69,029  - - 
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE  137,923  571,518  155,471 82,599 
INCOME TAX EXPENSE 16 (7,242) (8,685)  - - 
NET PROFIT FOR THE YEAR  130,681  562,833  155,471 82,599

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

 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, 2016
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 
	 Items	that	will	be	reclassified	subsequently	to
	 	 profit	or	loss	 	 	 	 	 	 	
  Gain (loss) on remeasuring available-for-sale      
   investments    (22,606) (46,570) 1,603 (1,583) 
	 	 Gain	(loss)	from	translation	of	financial
	 	 	 statement	differences	 	 (4,328)		 40,704		 -								 -							
	 Items	that	will	not	be	reclassified
	 	 subsequently	to	profit	or	loss	 	 	 	 	 	
	 	 Actuarial	loss	on	defined	employee	benefit	plans	 (4,536)	 (2,409)							 (2,998)	 (1,240)	
 OTHER COMPREHENSIVE LOSS       
  FOR THE YEAR, NET OF TAX  (31,470) (8,275) (1,395)  (2,823) 
 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME       

  FOR THE YEAR  99,211  554,558  154,076   79,776 
          
PROFIT ATTRIBUTABLE TO      
 Owners of the Company  130,681  562,833  155,471  82,599 
        130,681  562,833  155,471  82,599 
 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME        

 ATTRIBUTABLE TO

 Owners of the Company  99,211  554,558  154,076  79,776 
        99,211  554,558  154,076  79,776 
 
BASIC EARNINGS ATTRIBUTABLE TO

 OWNERS OF THE COMPANY PER SHARE Baht 0.53  2.28  0.63 0.33 
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF

 ORDINARY SHARES  Shares 247,039,600  247,039,600  247,039,600 247,039,600

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

 CONSOLIDATED SEPARATE 

 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS

Notes	to	the	financial	statements	form	an	integral	part	of	these	financial	statements
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
	 Profit	before	income	tax	expense	 	 137,923		 571,518		 155,471	 82,599	
 Adjustments:       
	 	 Shares	of	profit	from	investment	in	associates	 	 (96,637)	 (69,029)	 -	 -	
  Depreciation and amortization  67,487  56,131  65,617       54,256  
  Amortization of discounts received on investments  190  185  190  185  
  Amortization of discounts paid on bills of exchange  686  2,114 686  2,114  
  Bad debt expense  (58) - - - 
  (Gain) loss on disposal of investment in a subsidiary 30 - (62,668) -  30,200 
  Gain from disposal of an associate  - (91,659) - - 
  Gain from distribution from available-for-sale investments  (18,527) (65,658) - - 
  Unrealized (gain) loss on revaluation of investments  (2,961)  2,339  (1,543) (1,014)  
  Unrealized loss on forward contracts  2,755  6,864 - - 
	 	 Gain	from	disposal	of	fixed	assets	and	intangible	assets	 	 (192)	 (110,281)	 (192)	 (109,906)	
  Gain on sales of memberships  - (168,000) - - 
  (Gain) loss on exchange  2,194 (10,310)  (1,684)  4,580 
	 	 Service	and	interest	costs	on	employees	benefit	 	 2,374		 1,370		 1,222		 1,016		
  Dividends income  (535) (169) (127,523) (169) 
  Finance costs   57,016  38,721  67,812  43,399  
        151,715  101,468 160,056 107,260  
  (Increase) decrease in temporary investments  (87,400) (146,604)  (32,441) (128,600)  
  (Increase) decrease in receivables and loans to others  (199,658)  1,182  - - 
  (Increase) decrease in service income receivables  25,940 (38,549)  (2,564)  1,273 
  (Increase) decrease in other current assets  73,626 (20,731) 16,482  56,401 
  (Increase) decrease in other non-current assets  4,811  61,770 (60)  177 
	 	 Employees	benefits	paid	out	 	 (206)	 (447)	 -	 (284)	
  Increase (decrease) in deposits from customers  (188)  4,964  (188) 4,964  
  Increase (decrease) in other current liabilities  (80,333)  134,689  (767)  14,514  
   Cash received (paid) from operations  (111,693)  97,742  205,400  55,705  
  Interest paid   (57,387) (42,043) (68,386) (42,851) 
  Income tax paid   (18,374) (25,055) (8,334) (8,120) 
   Net cash provided by (used in) operating activities  (187,454)  30,644  128,680 4,734

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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Notes	to	the	financial	statements	form	an	integral	part	of	these	financial	statements

Unit : Thousand Baht

 Notes 2016 2015 2016 2015

CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

 (Increase) decrease in short-term loans and
  advance to related parties  - - 12,528 (12,985)  
 (Increase) decrease in deposits subject to restrictions  (5)  1,689  (5) (6) 
 Cash paid for investment in associates  (108,935) (100,000) (108,935) (536,350) 
 Cash paid for investment in leasehold rights  - (678,495) - (678,495) 
	 Cash	paid	for	acquisition	of	fixed	assets	and	intangible	assets	 	 (13,214)	 (6,018)	 (7,071)	 (3,676)	
	 Proceeds	from	disposal	of	fixed	assets	and	intangible	assets	 	 191		 226,485	 193		 126,025		
 Distribution from investment   36,525  65,658  - - 
 Proceeds from disposal of investment in a subsidiary 30  -  163,543 -  178,000 
 Dividends received   40,414  23,786  127,524  169  
  Net cash provided by (used in) investing activities  (45,024) (303,352) 24,234 (927,318) 
  
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES       
 Cash received on bills of exchange and debenture issued   144,000 364,224 144,000  364,224  
	 Cash	paid	for	liabilities	under	finance	lease	agreements	 	 -	 (21)	 -	 -	
 Increase (decrease) in short-term loans and advances
  from related parties  - - (271,904)  634,772  
 Dividends paid  20 (24,703) (74,110) (24,703) (74,110) 
	 	 Net	cash	provided	by	(used	in)	financing	activities	 	 119,297		 290,093		 (152,607)		 924,886		
Differences on translation of financial statements  (4,328)  40,704  - - 
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (117,509)  58,089  307 2,302 
Cash and cash equivalents as at January 1,  200,057  141,968  6,402  4,100  
Cash and cash equivalents as at December 31, 4 82,548  200,057  6,709 6,402  
Non-cash items:
 Revaluation surplus on investments increase (decrease)  (22,606) (46,570) 1,603 (1,583) 
	 Payable	for	acquisition	of	fixed	assets	and	intangible	assets
  (increase) decrease  (951) 852  (951)  852

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

1. OPERATIONS  AND  GENERAL  INFORMATION

 1.1 The Company’s information

 Finansa Public Company Limited (“the Company”) 
was incorporated as a limited company under Thai law on 
December 7, 1989, registered the change of its status to 
a public limited company on June 19, 2002 and listed on 
the Stock Exchange of Thailand on September 25, 2002.  
Its	registered	office	is	located	at	48/48	TISCO	Tower,	20th 

Floor. North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok. The 
Company operates its business in Thailand and its principal 
activity	is	to	invest	in	and	provide	finance	and	management	
advisory	services	to	its	affiliated	and	related	parties	as	well	
as to provide warehouse and factory leasing business. 
Furthermore, the Company’s subsidiaries also provide  
financial	services,	including	investment	banking,	underwriting,	
selling agent of mutual funds, bond trading as well as 
investment and fund advisory service.
 
 1.2	 The	significant	subsidiaries’	operations 

 Finansa Securities Limited

 Finansa Securities Limited, which is a 100% owned 
subsidiary of the Company, is incorporated as a limited 
company under Thai law and operates in Thailand.                     
By the Company’s Board of Directors’ resolution on April 
24, 2009, the Board of Directors approved the reorgani-
zation of the securities and futures brokerage businesses 
of the group company. According to the business reorga-
nization, the subsidiary has temporarily ceased its securi-
ties and futures brokerage businesses since July 4, 2009. 
The	Stock	Exchange	of	Thailand	and	the	Office	of	the	
Securities and Exchange Commission acknowledged and 
approved the temporary cessation of operations until 
December 31, 2015. 

 Subsequently, FSL entered into an agreement to 
dispose its membership of the Stock Exchange of Thailand, 
membership of Thailand Futures Exchange Public Com-
pany Limited and membership of Thailand Clearing House 
Co., Ltd. to SBI Thai Online Securities Company Limited 
(“SBITO”)	and	already	received	the	first	and	second	in-
stallments of Baht 140 million on October 1, 2015 and 
October 1, 2016, respectively.  In addition, FSL will receive 
the remaining installment of Baht 40 million within 1 year 
after the second installment. 

The subsidiary still maintains its investment banking,     
underwriting, selling agent of mutual fund, bond trading, 
proprietary trading businesses and any other business the 
subsidiary has licenses to operate. 

	 Registered	office	of	the	subsidiary	is	located	at	48/45	
TISCO Tower, 20th  Floor, North Sathorn Road, Silom, 
Bangrak, Bangkok.

 Finansa Fund Management Ltd.

 Finansa Fund Management Ltd., which is a 100% 
owned subsidiary of the Company, is incorporated as an 
exempted company with limited liability in the Cayman 
Islands.  Its principal activity is to provide investment and 
fund	advisory	services	with	specific	expertise	in	Private	
Equity Investment business.  Its registered address is P.O. 
Box 309, Ugland House, South Church Street, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.  

2. BASIS  FOR  PREPARATION  OF  THE  FINANCIAL  
 STATEMENTS

 2.1 Basis of preparation and presentation of  
	 	 financial	statements

	 The	statutory	financial	statements	are	prepared	in	
Thai Baht and in the Thai language in conformity with Thai 
Financial Reporting Standards and accounting practices 
generally accepted in Thailand.

	 The	financial	statements	have	been	prepared	 in	
compliance	with	the	Notification	of	the	Department	of	
Business Development regarding “The Brief Particulars in 
the Financial Statements B.E. 2554” dated September 28, 
2011. 

	 The	financial	statements	have	been	prepared	under	
the historical cost convention except as disclosed in the 
significant	accounting	policies.

 2.2	Basis	for	preparation	of	consolidated	financial	
  statements

	 (a)	 These	consolidated	financial	statements	include	
	 	 the	financial	 statements	of	Finansa	Public						
  Company Limited and the following subsidiaries, 
  which were incorporated in Thailand and overseas:
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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 and fund advisory business
  Finansa (Cambodia) Ltd. 100 100 Cambodia Investment advisory business
  Finansa Hong Kong Limited  100 100 Hong Kong Advisory business

Percentage of shareholding

as at

Country of

registration

December 31,

2016

December 31,

2015

Nature of business

 (b) Material balances and transactions between the 
  Company and its subsidiaries have been eliminated 
	 	 from	the	consolidated	financial	statements.	

	 (c)	 The	financial	statements	of	the	subsidiaries	for	
  the years ended December 31, 2016 and 2015, 
	 	 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 Adoption of new and revised Thai Financial 
  Reporting Standards

 The Federation of Accounting Professions has issued 
the	Notifications	 regarding	Thai	Financial	Reporting							
Standards	(“TFRSs”)	which	are	effective	for	the	financial	
statements for the period beginning on or after January 
1, 2016 onwards as follows:

 Thai Accounting Standards (“TAS”)

 TAS 1 (Revised 2015) Presentation of Financial
       Statements
 TAS 2 (Revised 2015) Inventories
 TAS 7 (Revised 2015) Statement of Cash Flows
 TAS 8 (Revised 2015) Accounting Policies, Changes 
       in Accounting Estimates and 
       Errors
 TAS 10 (Revised 2015) Events after the Reporting 
       Period
 TAS 11 (Revised 2015) Construction Contracts
 TAS 12 (Revised 2015) Income Taxes
 TAS 16 (Revised 2015) Property, Plant and Equipment
 TAS 17 (Revised 2015) Leases
 TAS 18 (Revised 2015) Revenue
	 TAS	19	(Revised	2015)	Employee	Benefits
 TAS 20 (Revised 2015) Accounting for Government 
       Grants and Disclosure of
       Government Assistance
	 TAS	21	(Revised	2015)	The	Effects	of	Changes	 in	
       Foreign Exchange Rate
 TAS 23 (Revised 2015) Borrowing Costs
 TAS 24 (Revised 2015) Related Party Disclosures
 TAS 26 (Revised 2015) Accounting and Reporting by 
	 	 	 	 	 	 	 Retirement	Benefit	Plans
 TAS 27 (Revised 2015) Separate Financial Statements
 TAS 28 (Revised 2015) Investments in Associates 
       and Joint Ventures
 TAS 29 (Revised 2015) F inanc ia l  Repor t i ng  i n
	 	 	 	 	 	 	 Hyperinflationary	Economies
 TAS 33 (Revised 2015) Earnings per Share
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 TAS 34 (Revised 2015) Interim Financial Reporting
 TAS 36 (Revised 2015) Impairment of Assets
 TAS 37 (Revised 2015) Prov is ions ,  Cont ingent
       Liabilities and Contingent 
       Assets
 TAS 38 (Revised 2015) Intangible Assets
 TAS 40 (Revised 2015) Investment Property
 TAS 41    Agriculture

 Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)

 TFRS 2 (Revised 2015) Share-based Payment
 TFRS 3 (Revised 2015) Business Combinations
 TFRS 4 (Revised 2015) Insurance Contracts
 TFRS 5 (Revised 2015) Non-current Assets Held
       for Sale and Discontinued 
       Operations
 TFRS 6 (Revised 2015) Exploration for and Evaluation 
       of Mineral Assets
 TFRS 8 (Revised 2015) Operating Segments
 TFRS 10 (Revised 2015) Conso l idated F inanc ia l
       Statements
 TFRS 11 (Revised 2015) Joint Arrangements
 TFRS 12 (Revised 2015) Disclosure of Interests in Other 
       Entities
 TFRS 13 (Revised 2015) Fair Value Measurement
 
 Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”)

 TSIC 10 (Revised 2015) Government Assistance - No 
	 	 	 	 	 	 	 Specific	Relation	to	Operating	
       Activities
 TSIC 15 (Revised 2015) Operating Leases - Incentives
 TSIC 25 (Revised 2015) Income Taxes - Change in 
       the Tax Status of an Enterprise 
       or its Shareholders
 TSIC 27 (Revised 2015) Evaluating the Substance of 
       Transactions Involving the 
       Legal Form of a Lease
 TSIC 29 (Revised 2015) S e r v i c e  C o n c e s s i o n
       Arrangements : Disclosures
 TSIC 31 (Revised 2015) Revenue - Barter Transactions 
       Involving Advertising Services
 TSIC 32 (Revised 2015) Intangible Assets - Web Site 
       Costs

 Thai Financial Reporting Standard Interpretations 
 (“TFRIC”)

 TFRIC 1 (Revised 2015) Changes in Existing Decom-
       missioning, Restoration and
       Similar Liabilities
 TFRIC 4 (Revised 2015) Determining whether an
       Arrangement contains a Lease
 TFRIC 5 (Revised 2015) Rights to Interests arising from 
       Decommissioning, Restoration 
       and Environmental Rehabili-
       tation Funds
 TFRIC 7 (Revised 2015) Applying the Restatement
       Approach under TAS 29
       (Revised 2015) Financial 
	 	 	 	 	 	 	 Reporting	in	Hyperinflationary	
       Economies
 TFRIC 10 (Revised 2015) Interim Financial Reporting 
       and Impairment
 TFRIC 12 (Revised 2015) S e r v i c e  C o n c e s s i o n
       Arrangements
 TFRIC 13 (Revised 2015) C u s t o m e r  L o y a l t y
       Programmes
 TFRIC 14 (Revised 2015) TAS 19 (Revised 2015) - The 
	 	 	 	 	 	 	 Limit	on	a	Defined	Benefit	
       Asset, Minimum Funding 
       Requirements and their
       Interaction
 TFRIC 15 (Revised 2015) Agreements for the Construc-
       tion of Real Estate
 TFRIC 17 (Revised 2015) Distributions of Non - cash 
       Assets to Owners
 TFRIC 18 (Revised 2015) Transfers of Assets from
       Customers
 TFRIC 20 (Revised 2015) St r ipp ing Costs in  the
       Product ion Phase of a
       Surface Mine
 TFRIC 21    Levies
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 Guideline on Accounting 

 Guideline on Accounting for Insurance Business
regarding Designation of Financial Instruments at Fair 
Value	through	Profit	or	Loss

 Above TFRSs have no material impact on these
financial	statements.

2.4 Thai Financial Reporting Standards announced 
	 in	the	Royal	Gazette	but	not	yet	effective  

 The Federation of Accounting Professions has issued 
the	Notifications	 regarding	Thai	Financial	Reporting							
Standards	(“TFRSs”)	which	are	effective	for	the	financial	
statements for the period beginning on or after January 
1, 2017 onwards, as follow:

 Thai Accounting Standards (“TAS”)

 TAS 1 (Revised 2016) Presentation of Financial
       Statements
 TAS 2 (Revised 2016) Inventories
 TAS 7 (Revised 2016) Statement of Cash Flows
 TAS 8 (Revised 2016) Accounting Policies, Changes 
       in Accounting Estimates and 
       Errors
 TAS 10 (Revised 2016) Events after the Reporting
       Period
 TAS 11 (Revised 2016) Construction Contracts
 TAS 12 (Revised 2016) Income taxes
 TAS 16 (Revised 2016) Property, Plant and Equipment
 TAS 17 (Revised 2016) Leases
 TAS 18 (Revised 2016) Revenue
	 TAS	19	(Revised	2016)	Employee	Benefits
 TAS 20 (Revised 2016) Accounting for Government 
       Grants and Disclosure of
       Government Assistance
	 TAS	21	(Revised	2016)	The	Effects	of	Changes	 in	
       Foreign Exchange Rates
 TAS 23 (Revised 2016) Borrowing Costs
 TAS 24 (Revised 2016) Related Party Disclosures
 TAS 26 (Revised 2016) Accounting and Reporting by 
	 	 	 	 	 	 	 Retirement	Benefit	Plans
 TAS 27 (Revised 2016) Separate Financial Statements
 TAS 28 (Revised 2016) Investment in Associates and 
       Joint Ventures

 TAS 29 (Revised 2016) Financial Reporting in Hyper-
	 	 	 	 	 	 	 inflationary	Economies
 TAS 33 (Revised 2016) Earnings Per Share
 TAS 34 (Revised 2016) Interim Financial Reporting
 TAS 36 (Revised 2016) Impairment of Assets
 TAS 37 (Revised 2016) Prov is ions ,  Cont ingent
       Liabilities and Contingent 
       Assets
 TAS 38 (Revised 2016) Intangible Assets
 TAS 40 (Revised 2016) Investment Property
 TAS 41 (Revised 2016) Agriculture
 TAS 104 (Revised 2016) Accounting for Troubled Debt 
       Restructuring 
 TAS 105 (Revised 2016) Accounting for Investments 
       in Debt and Equity Securities 
 TAS 107 (Revised 2016) F i n anc i a l  I n s t r umen t s
       Disclosure and Presentation

 Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)

 TFRS 2 (Revised 2016) Share-based Payment
 TFRS 3 (Revised 2016) Business Combinations
 TFRS 4 (Revised 2016) Insurance Contracts
 TFRS 5 (Revised 2016) Non-current Assets Held for 
       Sa le and D iscont inued
       Operations
 TFRS 6 (Revised 2016) Exploration for and Evaluation 
       of Mineral Resources
 TFRS 8 (Revised 2016) Operating Segments
 TFRS 10 (Revised 2016) Conso l idated F inanc ia l
       Statements
 TFRS 11 (Revised 2016) Joint Arrangements
 TFRS 12 (Revised 2016) Disclosure of Interests in 
       Other Entities
 TFRS 13 (Revised 2016) Fair Value Measurement

 Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”)

 TSIC 10 (Revised 2016) Government Assistance-No 
	 	 	 	 	 	 	 Specific	Relation	to	Operating	
       Activities
 TSIC 15 (Revised 2016) Operating Leases - Incentives
 TSIC 25 (Revised 2016) Income Taxes - Changes in 
       the Tax Status of and Enter-
       prise or its Shareholders
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 TSIC 27 (Revised 2016) Evaluating the Substance of 
       Transactions in the Legal 
       Form of a Lease
 TSIC 29 (Revised 2016) S e r v i c e  C o n c e s s i o n
       Arrangements: Disclosures
 TSIC 31 (Revised 2016) Revenue-Barter Transactions 
       Involving Advertising Services
 TSIC 32 (Revised 2016) Intangible Assets - Web Site 
       Costs

 Thai Financial Reporting Standard Interpretations 
 (“TFRIC”)

 TFRIC 1 (Revised 2016) Changes in Existing Decom-
       missioning, Restoration and 
       Similar Liabilities
 TFRIC 4 (Revised 2016) Determining whether an
       Arrangement contains a Lease
 TFRIC 5 (Revised 2016) Rights to Interests arising from 
       Decommissioning, Restoration 
       and Environmental Rehabili-
       tation Funds
 TFRIC 7 (Revised 2016) Applying the Restatement
       Approach under TAS 29
       (Revised 2016) Financial
	 	 	 	 	 	 	 Reporting	in	Hyperinflationary	
       Economies
 TFRIC 10 (Revised 2016) Interim Financial Reporting 
       and Impairment
 TFRIC 12 (Revised 2016) S e r v i c e  C o n c e s s i o n
       Arrangements
 TFRIC 13 (Revised 2016) Customer Loyalty Programmes
 TFRIC 14 (Revised 2016) TAS 19 (Revised 2016) - The 
	 	 	 	 	 	 	 Limit	on	a	Defined	Benefit	
       Asset, Minimum Funding 
       Requirements and their
       Interaction
 TFRIC 15 (Revised 2016) Agreements for the Construc-
       tion of Real Estate
 TFRIC 17 (Revised 2016) Distributions of Non-cash 
       Assets to Owners
 TFRIC 18 (Revised 2016) Transfers of Assets from
       Customers

 TFRIC 20 (Revised 2016) St r ipp ing Costs in  the
       Production Phase of a Surface 
       Mine
 TFRIC 21 (Revised 2016) Levies

Guideline of Accounting 

	 Guideline	of	accounting	for	derecognition	of	financial	
assets	and	financial	liabilities

 The Company’s and its subsidiaries’ management 
have assessed the impact of these TFRSs and believe 
that	they	will	not	have	material	 impact	on	the	financial	
statements for the period in which they are initially applied.

3. SIGNIFICANT  ACCOUNTING  POLICIES 

	 The	significant	accounting	policies	are	summarized	
below:
 
 3.1 Revenue and expense recognition

  (a) Commission fees
   Commission fees from selling agent are
   recognized as income on an accrual basis.

  (b) Fees and service income
   Fees and service income are recognized as 
   revenue on an accrual basis with reference 
   to the stage of completion.

  (c) Rental and service income
   Rental and service income are recognized as 
   revenue base on period of rental agreement 
   on a straight line basis.

  (d) Interest and discounts on loans 
   Interest and discounts on loans are recognized 
   on an accrual basis over the term of the loans, 
   based on the amount of principal outstanding. 
   Accrued interests from defaulted loans are 
   not reversed, but will consider providing
   allowance for accrued interest together with the 
   loan principal.

   Interest which was already included in the 
   face value of loans was deferred and taken 
   up as income evenly over the term of loans.
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  (e) Gains (losses) on trading in securities/invest-
   ments

   Gains (losses) on trading in securities/investments 
   are recognized as revenue or expenses on 
   the transaction dates.

  (f) Interest and dividends on investments 
   Interest is recognized as interest accrued 
	 	 	 based	on	the	effective	yield	rate	method.	
   Dividends income is recognized when the 
   right to receive the dividends is established.

  (g) Interest on borrowings
   Interest on borrowings is charged as expense 
   on an accrual basis.

  (h) Expenses
   Expenses are recognized on an accrual basis.
 
 3.2 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash on hand, 
cash at banks and all highly liquid investments with an 
original maturity of three months or less and not subject 
to withdrawal restrictions or pledge/guarantee commitments.
 
 3.3 Temporary and long-term investments

 The Company and its subsidiaries present the values 
of investments, which are not investments in subsidiaries 
and associated companies, according to their types as 
follows:

  (a) Investments in securities held for trading are 
	 	 	 classified	as	 temporary	 investments	and	
   presented at fair value. Gains or losses arising 
   from changes in the carrying amounts of
   securities are included in the statements of 
	 	 	 profit	or	loss	and	other	comprehensive	income.	

  (b) Investments in available-for-sale securities, 
   both those held as temporary and long-term 
   investments, are determined at fair value. 
   Changes in the carrying amounts of securities 
   are recorded in other components of

   shareho lders ’  equ i t y  th rough o ther
   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.

  (d) Investments in non-marketable equity
   securities, which are treated as general
	 	 	 investments,	are	classified	as	 long-term
   investments and valued at cost less allowance 
   for impairment loss (if any).

	 	 (e)	Investments	in	related	parties	are	classified	
   as long-term investments and valued at cost 
   less allowance for impairment loss (if any). 

 The weighted average method is used for computation 
of the cost of investments.

 In the event the Company and its subsidiaries reclassify 
investments in securities, such investments are adjusted 
to	their	fair	value	as	at	the	reclassification	dates.	Differences	
between the carrying amount of the investments and their 
fair value on those dates are recognized as gains (losses) 
in	the	statements	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	
income	or	recorded	as	a	revaluation	surplus	(deficit)	on	
investments in shareholders’ equity, depending on the type 
of	the	reclassified	investment.

 3.4 Receivables and loans

 Receivables and loans are presented at principal 
balances, excluding accrued interest receivable, less     
allowance for doubtful accounts. Unrecognized deferred 
income and discounts on loans are deducted from the 
principal balances.  
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 Provision additionally set aside is recognized as an 
expense	in	the	statements	of	profit	or	 loss	and	other	
comprehensive income for each relevant year. 

	 Amounts	written	off	as	bad	debts	are	deducted	from	
the allowance for doubtful accounts and if recovery is 
made from bad debts, the recovered amount is added to 
the allowance for doubtful accounts or taken up as income, 
as appropriate.
 
 3.5 Investments in subsidiaries and associated 
  companies

 Consolidated financial statements

 Investments in associated companies except for  
investments which the Company and its subsidiaries intend 
to hold temporarily, as presented in the consolidated   
financial	statements,	are	accounted	for	under	the	equity	
method.

 Separate financial statements

 Investments in subsidiaries and associated companies 
as	presented	in	the	separate	financial	statement	are	pre-
sented at cost less allowance for impairment loss (if any). 
For investments in subsidiaries, which are wholly owned 
by	the	Company	and	have	deficits	on	equities,	such	deficits	
are presented as a part of other current liabilities in the 
separate	statements	of	financial	position.	

 3.6 Premises and equipment/depreciation

 Premises and equipment are stated at cost less 
accumulated depreciation. Depreciation of premises and 
equipment is calculated by reference to their costs on a 
straight-line basis over the estimated useful lives as follows:

	 Office	buildings		 	 	 	 	 25	and	30	years
	 Office	buildings	improvement		 	 5										 years
	 Office	equipment	 	 	 	 	 3	and	5			years
	 Furniture	&	fixtures	 	 	 	 	 5			 	 years
 Vehicles       4 and 5   years

	 Depreciation	is	included	in	statements	of	profit	or	
loss and other comprehensive income and no depreciation 
is provided for assets in progress.
 

 3.7 Leasehold rights

 Leasehold rights are stated at cost less accumulated 
amortization and allowance for devaluation, if any.       
Amortization charge is calculated by the straight-line 
method, based on the lease periods of 23 - 24 years.

 3.8 Intangible assets and amortization

 (a) Goodwill
  The Company’s goodwill is an intangible asset 
	 	 with	 indefinite	useful	 life	occurring	 from	an							
  investment amount in a subsidiary over the 
  subsidiary’s net book value. The Company now 
  tests the impairment of goodwill on an annual 
  basis and allowance for impairment will be    
  provided, (if any).

 (b) Other intangible assets
	 	 Intangible	assets	with	definite	useful	 life	are	
  stated at cost less accumulated amortization.
  - Software amortizations are calculated by   
   reference to their cost on a straight-line basis 
   not exceeds 10 years.
  - Amortization of deferred golf membership fees 
   is made on a straight-line basis over the    
   period of the membership term.

	 Intangible	assets	with	indefinite	useful	life	are	tested	
for impairment annually and any provisions made for    
impairment are recorded as expenses in the statements 
of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	income.
 
 3.9 Long-term lease agreements

 (a) Operating lease agreements
  Leases in which substantially all risks and rewards 
  of ownership of assets remain with the lessor 
  are accounted for as operating lease. Rentals 
  applicable to such operating leases are charged 
	 	 to	the	statements	of	profit	or	 loss	and	other	
  comprehensive income on a straight-line basis 
  over the lease term.
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 (b) Financial lease agreements 
  Leases of assets for which substantially all the 
  risks and rewards of ownership are transferred 
	 	 to	the	Company	are	classified	as	finance	leases.	
  Finance leases are capitalized at the lower of the 
  fair value of the leased property or the present 
  value of the minimum lease payments. The   
	 	 outstanding	rental	obligations,	net	of	finance	
  charges, are recorded as long-term liabilities, 
  while the interest element is charged to the 
	 	 statements	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	
  income over the lease periods. The assets     
	 	 acquired	under	the	finance	lease	are	depreciated	
  over the useful lives of the leased assets.

 3.10 Provisions

	 Provisions	are	recognized	in	the	statement	of	financial	
position when the Company and its subsidiaries have a 
present obligation as a result of a past event and, it is 
probable	 that	an	outflow	of	 resources	embodying											
economic	benefits	will	be	required	to	settle	the	obligation	
and a reliable estimate of the amount of the obligation can 
be made. 
 
 3.11 Related parties

 Related parties comprise enterprises or individuals 
that control or are controlled by the Company and its 
subsidiaries, whether directly or indirectly, or which are 
under common control with the Company and its subsidiaries.

 In addition, related parties include associated        
companies	and	individuals	which	have	significant	influence	
over the Company and its subsidiaries, key management 
personnel,	and	directors	and	officers	with	authority	in	the	
planning and direction of the Company and its subsidiaries 
operations, together with close members of the families 
of such persons and companies which are controlled or 
influenced	by	them,	whether	directly	or	indirectly.
 
 3.12 Foreign currency transactions

 Transactions during the year denominated in foreign 
currencies are translated into Baht at the rates of exchange 
on the transaction dates. Monetary assets and liabilities 
at the end of the year denominated in foreign currencies 

are translated into Baht at the exchange rates announced 
by the Bank of Thailand on that date.

 All foreign exchange gains or losses are recognized 
as	income	or	expense	in	the	statements	of	profit	or	loss	
and other comprehensive income.

	 The	financial	statements	of	foreign	subsidiaries	are	
translated into Baht using the reference exchange rate 
established by the Bank of Thailand at the end of the year 
for the translation of foreign assets and liabilities, the  
historical exchange rate for the translation of foreign  
shareholders’ equity and the average exchange rate for 
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	state-
ments of foreign subsidiaries are recognized in other 
comprehensive income and presented as translation of 
financial	statements	differences	in	other	components	of	
shareholders’ equity.
 
 3.13	 Derivative	financial	instruments

 The Company initially recognizes derivatives as assets 
or liabilities at fair value on the date on which a derivative 
contract is entered into and is subsequently remeasured 
at	fair	value	on	the	financial	position	date.		Gains	or	losses	
arising from changes in fair value on derivatives which are 
not designated as hedging are immediately recognized in 
the	statements	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	
income.
 
 3.14 Impairment of assets

 The Company and its subsidiaries assess at each 
reporting date whether there is an indication that an asset 
may be impaired. If any such indication exists, the Com-
pany 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.
 



200  :  Annual  Report  2016

 3.15	 Employee	benefits

 Salary, wages, bonuses and contributions to the 
social security fund and provident fund are recognized as 
expenses when incurred.

	 Post-employment	benefits	obligation

 The Company and its subsidiaries calculated the 
post-employment	benefits	obligation	under	the	Thai	Labor	
Protection Act based on actuarial assumptions at the end 
of reporting period using Projected Unit Credit Method, 
which is estimated based on the present value of expected 
cash	flows	of	benefits	to	be	paid	in	the	future	taken	into	
account the actuarial assumptions, including salaries, 
turnover rate, years of service and other factors. Discount 
rate	used	 to	calculate	 the	post-employment	benefit								
obligations is based on yield rate of government bond.

	 The	expenses	 for	 the	defined	benefit	plan	are								
recognized as personnel expenses in the statements of 
profit	or	loss	and	other	comprehensive	income.		

 The actuarial gains (losses) prior to 2015 are recognized 
as	gain	or	loss	in	the	statements	of	profit	or	 loss	and	
other comprehensive income.

 The actuarial gains (losses) for the year 2015 onward 
are recognized as other comprehensive income (loss) in 
the	statements	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	
income.
 
 3.16 Taxation

 Income tax expenses (income) represent the sum of 
the tax currently payable and deferred tax.

 (a) Current tax
  The tax currently payable is based on taxable 
	 	 profit	for	the	year.	Taxable	profit	differs	from	
	 	 profit	as	reported	in	the	statements	of	profit	or	
  loss and other comprehensive income because 
  it excludes items of income or expense that are 
  taxable or deductible in other years and it further 
  excludes items that are never taxable or deductible. 
  The liability for current tax is calculated using tax 
  rates that have been enacted or substantively 
	 	 enacted	at	the	statement	of	financial	position	
  date.

 (b) Deferred tax
	 	 Deferred	tax	is	recognized	on	temporary	differences	
  between the carrying amounts of assets and 
	 	 liabilities	 in	 the	financial	statements	and	the	
  corresponding tax basis used in the computation 
	 	 of	taxable	profit	(tax	base).	Deferred	tax	liabilities	
  are generally recognized for all taxable temporary 
	 	 differences,	and	deferred	tax	assets	are	generally	
	 	 recognized	for	 temporary	differences	to	the	
	 	 extent	that	it	is	probable	that	taxable	profits	will	
  be available against which those temporary  
	 	 differences	can	be	utilized.	The	carrying	amount	
  of deferred tax assets is reviewed at each statement 
	 	 of	financial	position	date.	Deferred	tax	asset	shall	
  be reduced to the extent that utilized taxable 
	 	 profits	are	decreased.	Any	such	reduction	shall	
  be reversed to the extent that it becomes probable 
	 	 that	sufficient	taxable	profit	will	be	available	to	
  allow total or part of the asset to be recovered. 

  Deferred tax assets and liabilities are measured 
  at the tax rates that are expected to apply to 
  the period when the asset is realized or the liability 
  is settled, based on tax rates that have been 
  enacted or substantively enacted at the statement 
	 	 of	financial	position	date.

	 	 Deferred	tax	assets	and	liabilities	are	offset	when	
	 	 there	is	a	legally	enforceable	right	to	set	off	the	
  recognized amounts and the Company and 
  subsidiaries intend to settle on a net basis or to 
  realize the asset and settle the liability simultaneously.

	 	 Income	tax	expense	or	income	related	to	profit		
	 	 or	loss	is	presented	in	the	statement	of	profit	or	
  loss and other comprehensive income. For current 
  income taxes and deferred taxes related to items 
  recognized directly in shareholders’ equity in the 
	 	 same	or	different	year,	they	will	be	recognized	
  directly in shareholders’ equity.
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 3.17 Earning per share

 Earning per share as presented in the statements of 
profit	or	loss	and	other	comprehensive	income	is	basic	
earning per share, which is determined by dividing net 
profit	by	the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	
issued during the years.
 
 3.18 Critical accounting estimates and assumptions 
	 	 	 used	that	are	significant	to	the	financial	
   statements

	 Preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	
Thai Financial Reporting Standards requires the Company 
and its subsidiaries’ management to make estimates and 
assumptions	in	certain	circumstances,	affecting	amounts	
of assets, liabilities and related notes of contingent assets 
and	liabilities	at	the	date	of	financial	statement	and	reported	
amounts of revenues and expenses during the year       
reported. Although the management’s estimation is       
reasonably determined given recent circumstances,        
actual	results	could	differ	from	these	estimates.

	 Significant	sources	of	estimation	uncertainty	are	as	
follows:

 (a) Fair value 
  The fair value of marketable securities is based 
  on the latest bid price on the last working day 
  of the year as quoted on the Stock Exchange 
  of Thailand. The fair values of government bonds, 
  state enterprise bonds and private sector debt 
  securities are determined based on the yield 
  rates quoted by the Thai Bond Market Association 
	 	 or	other	financial	institutions,	as	appropriate.	The	
  fair value of investment units is determined from 
  their net asset value.

	 	 For	the	fair	value	of	financial	instrument	disclosures,	
  considerable judgment is necessarily required in 
  estimation of fair value. Accordingly, the estimated 
  fair value presented herein is not necessarily 
  indicative of the amount that could be realized 
	 	 in	a	current	market	exchange.	The	use	of	different	
  market assumpt ions and/or est imat ion
	 	 methodologies	may	have	a	material	effect	on	the	
  estimated fair value.

 (b) Allowance for doubtful accounts 
  - The Company and its subsidiaries excluding 
   securities business subsidiary

   Allowance for doubtful accounts is provided 
   based on expected uncollectible amount based 
   on a review of defaulted payment period and 
	 	 	 assessment	of	the	current	financial	position,	
   taking into consideration the recovery risk and 
   the value of collateral of each debtor. 

  - Securities business subsidiary
   A subsidiary has provided an allowance for 
   doubtful accounts in accordance with the 
	 	 	 Notification	No.	Kor	Thor.	33/2543	of	the	Office	
   of the Securities and Exchange Commission, 
   dated August 25, 2000, which was amended 
	 	 	 by	the	Notification	No.	Kor	Thor.	5/2544		
   dated February 15, 2001.

 (c) Goodwill
  Determining whether goodwill is impaired requires 
  an estimation of the value in use of the cash-
  generating units to which goodwill has been
   allocated. The value in use calculation requires 
  the Company’s management to estimate the 
	 	 future	cash	flows	expected	to	arise	from	the	
  cash-generating unit and a suitable discount 
  rate in order to calculate present value where the 
	 	 actual	future	cash	flows	are	less	than	expected,
  a material impairment loss may arise.

 (d) Deferred tax assets
  The Company recognizes deferred tax assets for 
	 	 deductible	temporary	differences	and	unused	tax	
  losses to the extent that it is probable that    
	 	 taxable	profit	will	be	available	against	which	the	
	 	 temporary	differences	and	losses	can	be	utilized.	
  The Company’s management uses judgements 
  based upon the likely timing and level of estimate 
	 	 future	taxable	profits	to	determine	the	amount	
  of deferred tax assets that can be recognized.
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Cash  20 20 5 5
Deposits	at	financial	institutions	 82,528	 200,037	 6,704	 6,397
Total cash and cash equivalents 82,548 200,057 6,709 6,402

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 As at As at As at As at 

 December 31, December 31, December 31, December 31,

 2016 2015 2016 2015

4. CASH  AND  CASH  EQUIVALENTS

5. INVESTMENTS

 5.1	Classified	by	investment	type
	 	 As	at	December	31,	2016	and	2015,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	classified	their	investments	as	
follows: 

Temporary investments      
Trading securities
Domestic marketable equity securities
 Investment units 371,816 374,406 284,606 285,992
Add Allowance for revaluation 2,590 - 1,386 -
Total trading securities, net 374,406 374,406 285,992 285,992
Available-for-sale securities      
Domestic marketable equity securities 7,949 5,767 7,759 3,820
Add Allowance for revaluation (2,182) - (3,939) -
Total available-for-sale securities, net 5,767 5,767 3,820 3,820
Total temporary investments, net 380,173 380,173 289,812 289,812
       
Long-term investments
Available-for-sale securities
Government bond 10,595 11,009 10,784 11,351
Investment units in foreign funds 129,410 56,901 146,994 98,696
Total  140,005 67,910 157,778 110,047
Add Allowance for revaluation  (72,095) - (47,731) -
Total available-for-sale securities, net 67,910 67,910 110,047 110,047
General investments
Domestic non-marketable equity securities 7,800  7,800
Overseas non-marketable equity securities 26,873  27,066
Total  34,673  34,866
Less Allowance for impairment (26,873)  (27,066)
Total general investment, net 7,800  7,800
Total long-term investments, net 75,710  117,847
Total investments, net 455,883  407,659  

 As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Cost/Carrying value Fair value Cost/Carrying value Fair value

Consoildated financial statements
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Temporary investments      
Trading securities
Domestic marketable equity securities
 Investment units 102,295 102,433 133,258 133,521
Add Allowance for revaluation 138 - 263 -
Total trading securities, net 102,433 102,433 133,521 133,521
Available-for-sale securities      
Domestic marketable equity securities 7,949 5,767 7,759 3,820
Add Allowance for revaluation (2,182) - (3,939) -
Total available-for-sale securities, net 5,767 5,767 3,820 3,820
Total temporary investments, net 108,200 108,200 137,341 137,341
       
Long-term investments
Available-for-sale securities
Government bond 10,595 11,009 10,784 11,351
Add Allowance for revaluation  414 - 567 -
Total available-for-sale securities, net 11,009 11,009 11,351 11,351
Total long-term investments, net 11,009 11,009 11,351 11,351
Total investments, net 119,209  148,692  

 As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Cost/Carrying value Fair value Cost/Carrying value Fair value

Separate financial statements

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
had pledged investments in government bond amounting 
to Baht 11.01 million and Baht 11.35 million, respectively, 
to secure bank overdrafts limit with a commercial bank.

 Within 1 - 5 Over  Within 1 - 5 Over

 1 year years 5 years 
Total

 1 year years 5 years 
Total

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements

 As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

 Remaining periods Remaining periods

Available-for-sale securities
Government bond - 10,595 - 10,595 - 10,784 - 10,784
Total  - 10,595 - 10,595 - 10,784 - 10,784
Add Allowance for revaluation - 414 - 414 - 567 - 567
Total available-for-sale securities, net - 11,009 - 11,009 - 11,351 - 11,351
Total investments in debt securities, net - 11,009 - 11,009 - 11,351 - 11,351

 5.2	Debt	securities	classified	by	remaining	period	
  to maturity

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
and its subsidiaries had investments in debt securities, 
except	those	held	as	trading	securities,	classified	by	re-
maining periods to maturity as follows:
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Receivables and loans to others (see Note 6.2) 375,271 175,612 14,000 14,000
Less Allowance for doubtful accounts      
  (see Note 8) (171,143) (171,201) (13,000) (13,000)
Receivables and loans to others, net 204,128 4,411 1,000 1,000
Less Current portion (2,312) (1,005) (1,000)  -
Receivables and loans to others,       
 net of current portion  201,816 3,406 - 1,000

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

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:

 On December 14, 2016, a subsidiary has entered 
into an agreement to provide a loan amounting to Baht 
237 million to a company with a convertible option to 

exchange into common shares of the company. The loan 
has a maturity for 5 years. On December 31, 2016, the 
Company has loan balance amounting to Baht 200 million.
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Loan management business receivables    
Loans  137,510 137,827
Hire-purchase receivables 1,181 1,181
Total receivables and loans  138,691 139,008
Less Unearned income (81) (81)
Total receivables and loans 138,610 138,927
Less Allowance for doubtful accounts (135,458) (135,516)
Total loan management business receivables, net 3,152 3,411
   
Securities business receivables   
Other receivables 22,685 22,685
Less Allowance for doubtful accounts (see Note 6.3) (22,685) (22,685)
Total securities business receivables, net -  -
   
Other loans   
Bills of exchange 13,000 13,000
Loans  200,976 1,000
Total other loans  213,976 14,000
Less Allowance for doubtful accounts (13,000) (13,000)
Total other loans, net 200,976 1,000
Total receivables and loans to others, net 204,128 4,411

As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

	 6.1	Classified	by	loan	type

 Securities business receivables as of December 31, 2016 and 2015 comprise other receivables including overdue 
receivables from securities business.

As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Separate financial statements

Other loans
Bills of exchange 13,000 13,000
Loans  1,000 1,000
Total other loans  14,000 14,000
Less Allowance for doubtful accounts (13,000) (13,000)
Total other loans, net 1,000 1,000
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As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

Receivables and loans to others       
At call (including defaulted contracts) 171,766 171,823 13,000 13,000
Not over 1 year 1,000 46 1,000  -
Over 1 year 202,505 3,743 - 1,000
Total receivables and loans to others 375,271 175,612 14,000 14,000

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Doubtful 22,685 22,685 - 22,685 22,685 - 
Total  22,685 22,685 - 22,685 22,685 -

Classification
Debt

Balances

Allowance for

doubtful accounts

set up by the

subsidiary

Allowance for

doubtful accounts

in excess of the

SEC requirement

Debt

Balances

Allowance for

doubtful accounts

set up by the

subsidiary

Allowance for

doubtful accounts

in excess of the

SEC requirement

	 6.2	Classified	by	the	remaining	period	of	the	contract

 6.3	Securities	business	receivables	classified	in	
	 	 accordance	with	the	Notification	of	the	Office	
  of the Securities and Exchange Commission

 As at December 31, 2016 and 2015, a subsidiary 
engaging	in	securities	business	had	classified	securities	
business	receivables	in	accordance	with	the	Notification	

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

 As at December 31, 2016 and 2015, the subsidiary has securities business receivables of approximately Baht 
22.68 million, of which income recognition on an accrual basis are ceased.
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As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

Deposit receivables - 4,940 - 4,940
Other receivables  45,705 89,619 1,533 1,688
Total  45,705 94,559 1,533 6,628

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

Balance-beginning of the years 171,201 171,201 13,000 13,000
Less Allowance for doubtful accounts
	 (Written	off)	 (58)	 -	 -	 -
Balance - end of the years 171,143 171,201 13,000 13,000

7. OTHER  RECEIVABLES

 Other receivables as at December 31, 2016 and 2015 are as follows:

8. ALLOWANCE  FOR  DOUBTFUL  ACCOUNTS

9. DEPOSITS  SUBJECT  TO  RESTRICTIONS

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
had pledged bank deposits amounting to Baht 0.62 million 
and Baht 0.61 million, respectively to secure bank         
guarantee issued by the bank on behalf of the Company.

10. INVESTMENTS  IN  SUBSIDIARIES  AND  ASSOCIATES

 10.1 Investments in associates in the consolidated 
	 	 	 financial	statements	

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
and its subsidiaries had investments in the following entities 
and funds which are associated companies and accounted 
for	under	equity	method	 in	the	consolidated	financial	
statements.
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Associated companies

Finansia Syrus Securities Plc. Securities business Thailand 29.29 29.29 536,350 536,350 687,583 641,967
M.K. Real Estate Development Plc. Land and building 
   development Thailand 9.78 7.15 545,435 436,500 572,539 452,465
     
Subsidiaries’ associated companies 

Siam Investment Partners, L.P.(1) General Partner Cayman 
   of a fund Islands 50 50 4,180 4,210 728 733 
FSS International Investment
 Advisory Securities Company Investment 
 Limited(2) Advisory Thailand 3.75 3.75 300 300 138 135
Total investments in associate companies     1,086,265 977,360 1,260,988 1,095,300

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Percentage of  

Shareholding
Cost

Carrying value under 

equity method

Company name Nature of

business
Country

As at

December 31,

2016

As at

December 31,

2015

As at

December 31,

2016

As at

December 31,

2015

As at

December 31,

2016

As at

December 31,

2015

(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.

Prospect Development Co., Ltd. 

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

M.K. Real Estate Development Public Company Limited

 On October 27, 2015, the Company received 
70,975,608 shares of M.K. Real Estate Development 
Public Company Limited (“MK”), or 7.15%. During 2016, 
the Company acquired additional MK shares, resulting in 
a total shareholding of 96,975,608 shares or 9.78%.  

 Investment in MK is considered as investment in 
associated company since the Company can exercise 
significant	 influence	 in	the	policy-making	through	the	
Company’s representative sitting in Board of Directors.

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

 Finansa Securities Ltd. (“Finansa Securities”), a 100% 
own subsidiary of the Company, held 170,269,978 shares 
or 29.29% in Finansia Syrus Securities Public Company 
Limited (“Finansia Syrus”). 
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 In December 2015, the Company purchased all  
Finansia Syrus 170,269,978 shares or 29.29% from its 
subsidiary at Baht 3.15 per share, totally Baht 536.35 
million.		There	is	no	impact	to	the	consolidated	financial	
statements as the purpose is to restructure the Finansa 
group’s assets.  

 10.2 Investments in subsidiaries and associates 
	 	 	 in	the	separate	financial	statements

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
had investments in the following subsidiaries and associates 
which are accounted for under the cost method in the 
separate	financial	statements.

Subsidiaries

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

Associated companies

M.K. Real Estate Development  Land and building          
 Plc.  Development Thailand 992,010 992,010 9.78 7.15 545,435 436,500 17,744 -
Finansia Syrus Securities Plc. Securities  Thailand 930,245 930,245 29.29 29.29 536,350 536,350 22,135 -
Investment in associated companies       1,081,785 972,850 39,879 -
Total investment in subsidiaries and associated companies      2,554,146 2,445,211

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Company name Nature of

business

Country

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015
2016 2015

Paid-up share 

capital

Percentage of 

shareholding

Dividends

received

Carrying value under 

cost method

For the years 

ended

December 31,
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As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Siam Investment Fund II, L.P.(1) Fund Cayman Islands 5.87(2) 5.87(2) 20,929 21,079
Less Allowance for impairment     (20,849) (20,999) 
Long-term investment in related parties, net     80 80

 Percentage of shareholding Investments under cost method

Company name CountryNature of

business

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Cost

 December 31, 2015 154,864 65,596 22,193 5,465 - 248,118
 Additions/transfer in - 939 228 5,356 37 6,560
 Disposals/transfer out - (380) - (1,153) (37) (1,570)
 December 31, 2016 154,864 66,155 22,421 9,668 - 253,108

Accumulated depreciation

 December 31, 2015 (88,671) (52,052) (16,534) (3,326) - (160,583)
 Depreciation (915) (4,306) (1,811) (256) - (7,288)
 Disposals/transfer out - 380 - 1,153 - 1,533
 December 31, 2016 (89,586) (55,978) (18,345) (2,429) - (166,338)

Net book value

 December 31, 2016 65,278 10,177 4,076 7,239 - 86,770
 December 31, 2015 66,193 13,544 5,659 2,139 - 87,535

Building and

building

improvement

Office

equipment

Furniture

and fixture
Vehicle

Assets

in progress
Total

11. LONG-TERM  INVESTMENTS  IN  RELATED  PARTIES

(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. PREMISES  AND  EQUIPMENT,  NET
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Cost

 December 31, 2014 259,744 73,054 33,354 6,090 - 372,242
 Additions/transfer in - 1,503 335 1,709 250 3,797
 Disposals/transfer out (104,880) (8,961) (11,496) (2,334) (250) (127,921)
 December 31, 2015 154,864 65,596 22,193 5,465 - 248,118

Accumulated depreciation

 December 31, 2014 (142,856) (56,010) (25,847) (5,453) - (230,166)
 Depreciation (4,654) (4,911) (2,122) (196) - (11,883)
 Disposals/transfer out 58,839 8,869 11,435 2,323 - 81,466
 December 31, 2015 (88,671) (52,052) (16,534) (3,326) - (160,583)

Net book value

 December 31, 2015 66,193 13,544 5,659 2,139 - 87,535
 December 31, 2014 116,888 17,044 7,507 637 - 142,076

Depreciation for the years ended

 December 31, 2016      7,288
 December 31, 2015      11,883

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Building and

building

improvement

Office

equipment

Furniture

and fixture
Vehicle

Assets

in progress
Total

Cost

 December 31, 2015 154,864 53,607 12,335 1,553 - 222,359
 Additions/transfer in - 255 171 - - 426
 Disposals/transfer out - (380) - (1,153) - (1,533)
 December 31, 2016 154,864 53,482 12,506 400 - 221,252

Accumulated depreciation

 December 31, 2015 (88,672) (42,286) (8,160) (1,155) - (140,273)
 Depreciation (914) (3,437) (1,290) (78) - (5,719)
 Disposals/transfer out - 380 - 1,153 - 1,533
 December 31, 2016 (89,586) (45,343) (9,450) (80) - (144,459)

Net book value

 December 31, 2016 65,278 8,139 3,056 320 - 76,793
 December 31, 2015 66,192 11,321 4,175 398 - 82,086

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Building and

building

improvement

Office

equipment

Furniture

and fixture
Vehicle

Assets

in progress
Total
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Cost

 December 31, 2014 259,744 57,059 17,829 1,945 - 336,577
 Additions/transfer in - 1,071 34 400 - 1,505
 Disposals/transfer out (104,880) (4,523) (5,528) (792) - (115,723)
 December 31, 2015 154,864 53,607 12,335 1,553 - 222,359
         
Accumulated depreciation

 December 31, 2014 (142,857) (42,705) (12,045) (1,945) - (199,552)
 Depreciation (4,654) (4,064) (1,604) (2) - (10,324)
 Disposals/transfer out 58,839 4,483 5,489 792 - 69,603
 December 31, 2015 (88,672) (42,286) (8,160) (1,155) - (140,273)

Net book value

 December 31, 2015 66,192 11,321 4,175 398 - 82,086
 December 31, 2014 116,887 14,354 5,784 - - 137,025

Depreciation for the years ended 

 December 31, 2016      5,719
 December 31, 2015      10,324

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

Building and

building

improvement

Office

equipment

Furniture

and fixture
Vehicle

Assets

in progress
Total

 As at December 31, 2016 and 2015, the original 
costs of fully-depreciated equipment that is still in use were 
Baht 73.49 million and Baht 73.94 million, respectively (the 
Company only: Baht 56.52 million and Baht 57.22 million, 
respectively).

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
had	mortgaged	office	condominium	units	with	net	book	
value of Baht 65.28 million and Baht 66.19 million to 
secure a working capital credit facility of Baht 150 million 
from	a	local	financial	institution	(see	Note	24).
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13. GOODWILL,  NET

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

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, 2015 - - (127,753) (127,753)
 Provision for loss on impairment - - - -  
 December 31, 2016 - - (127,753) (127,753)

Goodwill, net

 December 31, 2016 111,564 45,356 - 156,920
 December 31, 2015 111,564 45,356 - 156,920

Finansa

Securities Limited

Finansa Fund

Management Limited

Finansa Capital 

Limited
Total

14. LEASEHOLD  RIGHTS,  NET

(Unit : Thousand Baht)

Cost:
 Land leasehold rights 1,415,875 - - 1,415,875
  Total  1,415,875 - - 1,415,875
Accumulated amortization      
 Land leasehold rights (42,265) (57,180) - (99,445)
  Total  (42,265) (57,180) - (99,445)
Leasehold rights - net 1,373,610   1,316,430

Consolidated and Separate financial statements

For the year ended December 31, 2016

Balance as at

December 31, 2015
Additions Disposals

Balance as at

December 31, 2016
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Cost:
 Land leasehold rights 708,194 707,681 - 1,415,875
  Total  708,194 707,681 - 1,415,875
Accumulated amortization:      
 Land leasehold rights (1,006) (41,259) - (42,265)
  Total  (1,006) (41,259) - (42,265)
Leasehold rights - net 707,188   1,373,610

Amortization for the years ended
 December 31, 2016    57,180
 December 31, 2015    41,259

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements

For the year ended December 31, 2015

Balance as at

December 31, 2014
Additions Disposals

Balance as at

December 31, 2015

15. INTANGIBLE  ASSETS,  NET

 Intangible assets as at December 31, 2016 and 2015 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

 Cost Accumulated amortization

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2016

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2016

Balance 

as at 

December 31, 

2016

AdditionsAdditions DisposalsDisposals Impairment

- Computer software 85,975 9,816 (6,439) 89,352 (58,995) (2,851) 2,362 (59,484) (24,066) 5,802
- Golf membership 2,653 156 - 2,809 (1,770) (168) - (1,938) - 871
 Total 88,628 9,972 (6,439) 92,161 (60,765) (3,019) 2,362 (61,422) (24,066) 6,673

- Computer software 85,038 3,323 (2,386) 85,975 (58,598) (2,769) 2,372 (58,995) (24,066) 2,914
- Derivative trading License 12,000 - (12,000) - - - - - - -
- Golf membership 2,533 120 - 2,653 (1,550) (220) - (1,770) - 883
 Total 99,571 3,443 (14,386) 88,628 (60,148) (2,989) 2,372 (60,765) (24,066) 3,797

Amortization for the years ended
 December 31, 2016          3,019
 December 31, 2015          2,989

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

 Cost Accumulated amortization

Balance 

as at 

December 31, 

2014

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2014

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2015

AdditionsAdditions DisposalsDisposals Impairment
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(Unit : Thousand Baht)

 Cost Accumulated amortization

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 

as at 

December 31, 

2016

Balance 

as at 

December 31, 

2016

Balance 

as at 

December 31, 

2016

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Impairment

Separate financial statements

- Computer software 84,196 9,771 (6,440) 87,527 (57,763) (2,688) 2,362 (58,089) (24,066) 5,372
- Golf membership 613 - - 613 (521) (30) - (551) - 62
 Total 84,809 9,771 (6,440) 88,140 (58,284) (2,718) 2,362 (58,640) (24,066) 5,434

(Unit : Thousand Baht)

 Cost Accumulated amortization

Balance 

as at 

December 31, 

2014

Additions AdditionsDisposals Disposals

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2015

Balance 

as at 

December 31, 

2014

Impairment

Separate financial statements

- Computer software 83,480 3,023 (2,307) 84,196 (57,428) (2,642) 2,307 (57,763) (24,066) 2,367
- Golf membership 613 - - 613 (490) (31) - (521) - 92
 Total 84,093 3,023 (2,307) 84,809 (57,918) (2,673) 2,307 (58,284) (24,066) 2,459

Amortization for the years ended          

 December 31, 2016          2,718
 December 31, 2015          2,673

16. DEFERRED  TAX  ASSETS  AND  INCOME  TAX

 Deferred tax assets, net are as follows: 

(Unit : Thousand Baht)

As at 

December 31, 2016

As at 

December 31, 2015

Consolidated financial statements

Deferred tax assets  1,117 696
Less Deferred tax liabilities  (511) (229)
Deferred tax assets, net 606 467
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Unused tax losses  84 230 84 230
Temporary	differences		 575	 571	 542	 538

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

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

Deferred tax assets
Provision	for	post-employment	benefits	 696	 37	 384	 1,117
 Total 696 37 384 1,117

Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments (225) (266) - (491)
Liabilities	under	finance	lease	agreements	 (4)	 (16)	 -	 (20)
 Total (229) (282) - (511)
Deferred tax asset, net 467 (245) 384 606

(Unit : Thousand Baht)

Recognized in

statements of

profit or loss

As at

January 1, 2016

Recognized in

other comprehensive

income

As at

December 31, 2016

(Unit : Thousand Baht)

Deferred tax assets
Unused tax losses  977 (977) -
Provision	for	post-employment	benefits	 449	 247	 696
 Total  1,426 (730) 696

Deferred tax liabilities    
Allowance for revaluation of investments (397) 172 (225)
Liabilities	under	finance	lease	agreements	 (42)	 38	 (4)
Total  (439) 210 (229)
Deferred tax asset, net 987 (520) 467

As at

January 1,

2015

Recognized in

statements of profit 

or loss and other 

comprehensive 

income

As at

December 31,

2015

	 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,	2016	and	2015	are	as	follows:
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	 Income	tax	in	the	consolidated	financial	statements	for	the	years	ended	December	31,	2016	and	2015	are	as	
follows:

(Unit : Thousand Baht)

Deferred tax expenses (245) (520)
Current tax for the years - expenses (6,997) (8,165)
Income tax expenses (7,242) (8,685)

Consolidated financial statements

For the years ended December 31,

 2016 2015

 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, 2016 and 2015, respectively.

17. BILLS  OF  EXCHANGE  AND  DEBENTURES

 17.1  Bills of exchange and short-term debentures

 As at December 31, 2016 and 2015, bills of exchange 
and short-term debentures issued by the Company which 
are charged interest at the rates with reference to the 
Money Market rate are summarized as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Bills of exchange - 212,000 - 212,000
Less Discounts  - (685) - (685)
Bills of exchange, net - 211,315 - 211,315
Short-term debentures 150,000 194,000 150,000 194,000
 Total  150,000 405,315 150,000 405,315

 Consolidated financial statements Separate financial statements

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2015

 17.2 Long-term debentures

 As at December 31, 2016 and 2015, long-term 
debentures issued by the Company which are charged 

interest at the rates with reference to the Money Market 
rate are summarized as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Long-term debentures
 Mature in 2017 350,000 350,000
 Mature in 2018 240,000 240,000
 Mature in 2020 130,000 130,000
 Mature in 2021 400,000 -
  Total 1,120,000 720,000

Consolidated and Separate financial statements

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015
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18. PROVISION  FOR  POST-EMPLOYMENT  BENEFITS

 The Company and its subsidiaries operate post-
employment	benefits	plans	under	the	Thai	Labor	Protec-
tion	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, 2016 and 2015 are as follows:

Current service cost 1,842 1,011 939 746
Interest on obligation 532 359 283 270
 Total   2,374 1,370 1,222 1,016

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

 For the years ended December 31, For the years ended December 31,

 2016 2015 2016 2015

	 Movements	in	the	present	value	of	the	defined	benefit	obligation	for	the	years	ended	December	31,	2016	and	
2015 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Defined	benefit	obligation	brought	forward			 16,352	 13,020	 12,187	 10,215
Current service cost 1,842 1,011 939 746
Interest cost 532 359 283 270
Actuarial	loss	on	defined	employee	 	 	 	 	 	
	 benefit	plan	recognized	in	other	comprehensive	income	 	 	 	 	 	
	 -	From	change	in	financial	assumptions	 1,181	 638	 693	 330
 - From change in demographic assumptions 3,739 1,771 2,305 910
Less	 Employee	benefits	paid	out		 (206)	 (447)	 -	 (284)
Defined	benefit	obligation	carried	forward		 23,440	 16,352	 16,407	 12,187

 Consolidated financial statements Separate financial statements

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

	 The	principle	actuarial	assumptions	used	to	calculate	the	obligations	under	the	defined	benefit	are	as	follows:

Financial assumptions
 Discount rate 2.33% - 3.15% 2.32% - 2.82% 2.33% 2.32%
 Expected rate of salary increase 5% 5% 5% 5%
 Employees’ turnover rate   0.00% - 19.16% 4.00% - 22.73% 6.83% 8.30%
 Retirement age 55 years 55 years 55 years 55 years

 Consolidated financial statements Separate financial statements

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015

As at

December 31, 2016

As at

December 31, 2015
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	 Significant	actuarial	assumptions	-	Impact	on	increase	/	(decrease)	in	present	value	of	defined	benefit	obligation

Discount rate - 1% increase (814) (702) (555) (492)
Discount rate - 1% decrease 873 756 592 527
Salary incremental rates - 1% increase 844 729 571 508
Salary incremental rates - 1% decrease (804) (692) (546) (484)
Employee’s turnover rate - 1% increase (937) (818) (614) (552)
Employee’s turnover rate - 1% decrease 991 870 645 584

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31,

2016 20162015 2015

As at December 31,

19. 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 2016, the Company transferred a portion of Baht 
8	million	from	its	net	profit	 for	the	year	2016	to	 legal				
reserve. As at December 31, 2016, the Company had 
legal reserve of Baht 34.80 million.  

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

20. DIVIDENDS

 On April 25, 2016, the ordinary shareholders’ meet-
ing passed a resolution to pay dividends for the year 2015 
at Baht 0.10 per share totally of Baht 24.70 million. The 
Company paid such dividends on May 19, 2016.

 On September 30, 2015, the Board of Directors’ 
meeting approved the interim dividend payment at Baht 
0.20 per share totally Baht 49.41 million and the legal 
reserve allocation of Baht 3 million.  The dividend was paid 
on October 27, 2015. 

 On April 28, 2015, the ordinary shareholders’ meeting 
passed resolutions to pay dividends for the year 2014     

at Baht 0.10 per share totally of Baht 24.70 million.  The 
Company paid dividend on May 25, 2015.

21. 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 subsi- 
diaries 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 accor-
dance with the funds’ rules. For 2016 and 2015, the 
Company and its subsidiaries contributed Baht 4.94 million 
and Baht 4.73 million, respectively (the Company only : 
Baht 2.11 million and Baht 1.83 million, respectively) to 
the funds.

22. 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.

23. EXPENSES  BY  NATURE

	 Significant	expenses	by	nature	for	the	years	ended	
December 31, 2016 and 2015 are as follows:
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(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

Finance costs 57,702 40,835 68,498 45,513
Personnel expenses 91,099 118,482 14,805 16,519
Depreciation and amortization 67,487 56,131 65,617 54,256
Other premises and equipment expenses 25,845 20,887 23,625 18,517
Taxes and duties 3,018 9,228 2,727 9,141
Directors and management remuneration   52,196 102,069 31,299 32,982
Fees and services expenses 44,114 43,050 25,427 23,732
Loss on disposal of investment in a subsidiary - - - 30,200

For the years ended December 31, For the years ended December 31,

 2016 2015 2016 2015

24. ENCUMBRANCE  OF  ASSETS

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
has	mortgaged	office	condominium	units	with	net	book	
value of Baht 65.28 million and Baht 66.19 million to 
secure working capital credit facility of Baht 150 million 
from	a	local	financial	institution	(see	Note	12).

 As at December 31, 2016, the Company has pledged 
investment in common shares of its associated company 
with total market value of Baht 154.44 million to secure 
working capital credit facility of Baht 100 million from a 
local	financial	institution	(December	31,	2015	:	Nil).

25. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES

 25.1 Commitments on guarantee agreements 
   and other contracts

 As at December 31, 2016 and 2015, a subsidiary 
engaging	in	loan	management	business	had	significant	

commitments on guarantee agreements totally Baht 40 
million. It is also recognized provisions of approximately 
Baht 13.36 million as a part of “other current liabilities” in 
the	statements	of	financial	position	with	 respect	 to									
outstanding letters of guarantee issued to a debtor, which 
was	non-performing	as	at	 the	statement	of	financial					
position date. The subsidiary’s management estimated 
such provision from the outstanding guarantees and the       
possibility of claims that might be called against the Com-
pany	from	the	beneficiaries	of	such	letter	of	guarantee.

 25.2 Foreign currency forward contracts

 As at December 31, 2016 and 2015, a foreign sub-
sidiary entered into foreign currency forward contracts with 
a maturity of less than 1 year for the purpose of currencies 
hedging	and	generating	gains	in	the	financial	market.	The	
details are as follows:

 As at December 31, 2016 As at December 31, 2015

USD 2,000,000 1,387,732 4,000,000 -
Thai Baht 50,000,000 71,630,000 - 142,600,000

Amount per contract Amount per contract

 Bought Sold Bought Sold
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 As at December 31, 2016, the subsidiary had unrealized 
gain on fair value of foreign currency forward contracts 
amounting to Baht 0.38 million. Derivative assets and    
liabilities are presented as part of other current assets and 
other current liabilities, respectively (As at December 31, 
2015: unrealized gain on fair value of foreign currency 
forward contracts amounting to Baht 3.13 million).

 25.3 Other commitments
 Finansa Fund Management

 On February 12, 2015, subsidiary has entered into 
a new joint venture agreement with another investor to set 
up SBI Finansa Private Equity Partners (“SFPEP”). SFPEP 
has incorporated in the Cayman Islands and has been 
established to provide advisory services to its shareholders 
on private equity style investments in the South East Asia 
region. However, on September 29, 2016, the shareholders’ 
meeting determined that SFPEP was no longer required 
and no capital has been called by SFPEF.

 25.4 Contingencies

 As at December 31, 2015, there was 1 Civil            
proceeding case brought against a subsidiary of Baht 5.91 
million in the ordinary course of the subsidiary’s business. 
At present, the civil court and appeal court ruled in favour 
of	the	subsidiary	by	dismissing	the	lawsuit	but	the	plaintiff	
filed	an	appeal	on	the	Supreme	Court.	Subsequently,	the	
Supreme Court ruled in favour of the subsidiary by dis-
missing	the	lawsuit.	As	a	result,	the	case	does	not	affect	
the	subsidiary’s	financial	position	or	result	of	operations	
as at December 31, 2016.

26. BANK  GUARANTEES

 As at December 31, 2016 and 2015, there were 
outstanding bank guarantees of Baht 0.29 million and Baht 
0.61 million, respectively issued by banks on behalf of the 
Company in the normal course of business.

27. RELATED  PARTY  TRANSACTIONS

 The Company has extensive transactions and          
relationships with its subsidiaries and related companies. 
Accordingly,	the	accompanying	financial	statements	may	
not necessary be indicative of the conditions that would 
have existed or the results of operations that would have 
occurred	had	the	Company	operated	without	such	affilia-
tions.

 27.1	 Significant	business	transactions	incurred	
   during the years

	 During	the	years,	the	Company	had	significant	busi-
ness transactions with its related parties which have been 
concluded on commercial terms and bases agreed upon 
in the ordinary courses of businesses between the Company 
and those parties. Below is a summary of those transactions.

   27.1.1 Amounts of related party transactions 
incurred during the years ended December 31, 2016 and 
2015 were as follows:
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Revenues	from	financial,	investment
 advisory businesses 
  Management fee and service income 
   Finansa Securities Limited Subsidiary - - 17,600 16,510 
   Finansa Capital Limited Subsidiary - - 800 800  
   Finansa Fund Management Ltd. Subsidiary - - 8,000 8,000 see Note 27.1.2
   Prospect Development Co., Ltd. Common director 8,667 8,000 8,667 8,000
   M.K. Real Estate Development Plc. Associate 1,125 -   1,125 -  
      9,792 8,000 36,192 33,310
  Dividend income
   Finansa Securities Limited Subsidiary - - 87,500 -
   Finansia Syrus Securities Plc. Associate - - 22,135 - As paid to other shareholders
   M.K. Real Estate Development Plc. Associate - - 17,744 -
      - - 127,379 -
Revenues from securities business 
 Management fee and service income 
  Prospect Development Co., Ltd. Common director - 6,059 - - As agreed by both parties
      - 6,059 - -  
Other income
 Interest income          
  Prospect Development Co., Ltd. Common director  - 337 - 337 7.50% per annum
      - 337 - 337  
 Rental income          
  Finansa Securities Limited Subsidiary - - 5,048 5,112 
  Finansa Capital Limited Subsidiary - - 138 137 Market prices 
  Prospect Development Co., Ltd. Common director  2,807 2,811 2,807 2,811  
      2,807 2,811 7,993 8,060
Finance costs
 Finansa Securities Limited Subsidiary - - 7,707 1,215 1.50% per annum
          (2015: 1.50%-2.00% per annum)
 Finansa Capital Limited Subsidiary - - 2,563 2,820 1.50% per annum
          (2015: 1.50%-2.00% per annum)
 Finansa Fund Management Ltd. Subsidiary - - 528 666 0.50%-1.00% per annum
      - - 10,798 4,701
Property management fee and other expenses
 Prospect Development Co., Ltd. Common director 20,324 14,955 20,324 14,955 see Note 27.1.3 
      20,324 14,955 20,324 14,955
Selling agent/underwriting fee
 Finansa Securities Limited Subsidiary - - 4,068 3,678 As agreed by both parties
 Finansia Syrus Securities Plc. Associate 109 3,257 109 257 As agreed by both parties
      109 3,257 4,177 3,935

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial
statements

For the years ended

December 31,

For the years ended

December 31,

 Relationship 2016 2015 2016 2015 Pricing policies
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   27.1.2 The Company has entered into service 
agreements with its subsidiaries and an associated      
company. These contracts require the Company to provide 
services, including management, marketing, and other 
business operation support, to the subsidiaries and an 

associated company. The Company charged service fees 
as agreed by both parties based on estimated time spent 
and cost incurred for each subsidiary plus margin. Service 
fees for the years ended December 31, 2016 and 2015 
are as follows.

(Unit : Thousand Baht)

 2016 2015

Company Name Period of contract Period of contractAnnual Fee Annual Fee

Finansa Securities Limited 1 January - 31 December 2016 16,000 1 January - 31 December 2015 15,000
Finansa Capital Limited 1 January - 31 December 2016 800 1 January - 31 December 2015 800
Finansa Fund Management Ltd. 1 January - 31 December 2016 8,000 1 January - 31 December 2015 8,000
Prospect Development Co., Ltd. 1 January - 30 April 2016 8,000 1 January - 31 December 2015 8,000
     1 May 2016 - 30 April 2017 9,000

   27.1.3 The Company has entered into a 
property management service agreement with Prospect 
Development Co., Ltd. to manage the Company’s ware-
house and factory buildings for lease. The fee is determined 
based	on	rental	and	service	fee	income	and	profit	from	
leasing operation of the Company.

   27.1.4  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.

   27.1.5  The Company has entered into a 
service agreement with its associated company of which 
the Company will provide information technology services 
to	the	associate	and	its	affiliates.	The	Company	charged	
service fee as agreed by both parties at Baht 250,000 per 
month.
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Service income receivables
  Prospect Development Co., Ltd. 36 3,266 36 2,140
  Finansa Hong Kong Limited - - - 225
     36 3,266 36 2,365
Other receivables
  Finansia Syrus Securities Plc. 282 286 - -
  Prospect Development Co., Ltd. 10 4,940 10 4,940
     292 5,226 10 4,940
Short-term loans and advances to related parties  
  Finansa Fund Management Ltd. - - 1,237 12,865
  Finansa Hong Kong Limited - - - 795
  Siam Investment Fund II, L.P. 540 398 - -
  SBI Finansa Private Equity Partners - 137 - 137
  Related persons 32 - 32 -
     572 535 1,269 13,797
Short-term loans and advances from related parties 
  Finansa Securities Limited - - 462,000 635,000
  Finansa Capital Limited - - 171,500 172,000
  Finansa Fund Management Ltd. - - - 99,111
     - - 633,500 906,111
Other current liabilities      
 Accrued interest payables
  Finansa Securities Limited - - 1,633 443
  Finansa Capital Limited - - 682 721
  Finansa Fund Management Ltd. - - - 3,016
 Fee and service payables
  Prospect Development Co., Ltd. 3,990 3,909 3,990 3,909
 Rental deposit       
  Finansa Securities Limited - - 1,044 1,044
  Finansa Capital Limited - - 26 26
  Prospect Development Co., Ltd. 589 589 589 589
     4,579 4,498 7,964 9,748

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

As at

December 31, 

2015

 27.2 Outstanding balances at the statements of 
	 	 	 financial	position	dates

 The outstanding balances of transactions between 
the Company and its subsidiaries with their related parties 

as at December 31, 2016 and 2015 can be summarized 
as follows:
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 27.3 Movements of intercompany loans and borrowings

   27.3.1 Short-term loans and advances to related parties

   During the year ended December 31, 2016, the Company and its subsidiaries had movements of short-term 
loans and advances to related parties as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Siam Investment Fund II, L.P. 398 145 - (3) 540
SBI Finansa Private Equity Partners 137 1,133 (1,270) - -
Related persons - 6,939 (6,907) - 32
 535 8,217 (8,177) (3) 572

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

Increase Decrease
Effect from

exchange rate

As at

December 31, 

2016

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

As at

December 31, 

2015

Increase Decrease
Effect from

exchange rate

Finansa Fund Management Ltd. 12,865 16,296 (27,924) - 1,237
Finansa Hong Kong Limited  795 - (795) - -
SBI Finansa Private Equity Partners 137 1,133 (1,270) - -
Related persons - 6,939 (6,907) - 32
 13,797 24,368 (36,896) - 1,269

   27.3.2 Borrowings

   During the year ended December 31, 2016, the Company had movements of borrowings from related 
parties as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements

As at

December 31, 

2015

As at

December 31, 

2016

Increase Decrease

Short-term loans and advances
 from related parties
Finansa Securities Limited 635,000 27,000 (200,000) - 462,000 
Finansa Capital Limited 172,000 1,000 (1,500) - 171,500
Finansa Fund Management Ltd. 99,111 - (97,275) (1,836) -
  906,111 28,000 (298,775) (1,836) 633,500

Amortization

of premium 

(discount)/

exchange rate
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 27.4 Directors and management remuneration

 Directors and management remuneration for the years ended December 31, 2016 and 2015 consist of the following: 

Short-term management remuneration 50,718 101,236 30,387 32,257
Long-term management remuneration 1,478 833 912 725
     52,196 102,069 31,299 32,982

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

For the years ended

December 31,

2016 2015 2016 2015

For the years ended

December 31,

 In addition, for the years ended December 31, 2016 
and 2015, a subsidiary had paid for advisory fee to     
managements, totaling Baht 3.81 million and Baht 3.71 
million, respectively. Such cost is presented as part of 
investment, advisory and management business costs in 
the	consolidated	statement	of	profit	or	 loss	and	other	
comprehensive income.

28. 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, 2016 and 
2015 were presented by business segment as follows:

Revenue from external customers 64,744 157,988 187,072 - 409,804 
Inter - segment revenues 29,491 11,638 - (41,129) - 
Total revenues 94,235 169,626 187,072 (41,129) 409,804 
Segment income 50,274 82,531 93,280 (27,416) 198,669 
Unallocated income and expenses:
 Other income     7,294
 Servicing and administrative expenses     (106,975)
	 Share	of	profit	in	associated	companies	 96,637	 	 	 	 96,637
 Finance costs      (57,702)
 Income tax expense     (7,242)
Net	profit	 	 	 	 	 130,681

(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2016

Investment,

advisory and

management

business

Securities

business

Warehouse

and factory

leasing

business

Elimination of

inter-segment

revenues

Consolidated

financial

statements
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Revenue from external customers 116,490 238,901 137,388 - 492,779 
Inter - segment revenues 28,796 4,982 - (33,778) - 
Total revenues 145,286 243,883 137,388 (33,778) 492,779 
Segment income 102,721 129,999 70,233 (19,962) 282,991 
Unallocated income and expenses:
 Other income     187,070
 Servicing and administrative expenses     (190,851)
 Gain on disposal of a subsidiary/associated company     154,327
	 Gain	on	dicposal	of	office	space	 	 	 	 	 109,787
	 Share	of	profit	in	associated	companies	 33,912	 35,117	 	 	 69,029
 Finance costs      (40,835)
 Income tax expense     (8,685)
Net	profit	 	 	 	 	 562,833

(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2015

Investment,

advisory and

management

business

Securities

business

Warehouse

and factory

leasing

business

Elimination of

inter-segment

revenues

Consolidated

financial

statements

 Transfer prices between the Company and its
subsidiaries	are	set	out	 in	Note	27	 to	 the	financial									
statements.  

 Asset and liability information of the Company and 
its subsidiaries as at December 31, 2016 and 2015 pre-
sented by business segment are as follows:

Assets
 Receivables and loans to others 204,128 - - - 204,128 
 Investments, net 3,155,428 280,072 - (1,718,549) 1,716,951 
 Premises and equipment, net 76,793 9,977 - - 86,770 
 Leasehold rights, net - - 1,316,430 - 1,316,430
 Intangible assets 5,434 1,239 - - 6,673
 Other assets 259,976 569,836 1,570 (481,193) 350,189
Total assets 3,701,759 861,124 1,318,000 (2,199,742) 3,681,141

Total liabilities 2,089,504 50,534 81,318 (725,580) 1,495,776

(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2016

Investment,

advisory and

management

business

Securities

business

Warehouse

and factory

leasing

business

Eliminations Consolidation
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Assets
 Receivables and loans to others 4,411 - - - 4,411 
 Investments, net 3,171,395 160,571 - (1,828,927) 1,503,039 
 Premises and equipment, net 82,086 5,449 - - 87,535 
 Leasehold rights, net - - 1,373,610 - 1,373,610
 Intangible assets 2,459 1,338 - - 3,797
 Other assets 514,753 807,613 8,303 (768,297) 562,372
Total assets 3,775,104 974,971 1,381,913 (2,597,224) 3,534,764

Total liabilities 2,253,048 101,415 82,415 (1,012,971) 1,423,907

(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2015

Investment,

advisory and

management

business

Securities

business

Warehouse

and factory

leasing

business

Eliminations Consolidation

29. FINANCIAL  INSTRUMENTS

	 A	financial	instrument	is	any	contract	that	gives	rise	
to	both	financial	assets	of	one	enterprise	and	financial		
liabilities or equity instrument of another enterprise at the 
same time.  

 29.1 Financial risk management

	 The	Company’s	and	its	subsidiaries’	financial	instru-
ments,	as	defined	under	Thai	Accounting	Standard	No.	
107 “Financial Instruments: Presentation and Disclosure”, 
principally	presented	in	statement	of	financial	position	
comprise cash and cash equivalents, investments, receivables 
and loans to others, loans and advances to related parties, 
service income receivables, deposits subject to restrictions, 
bills of exchange, short-term debentures, long-term       
debentures and short-term loans and advances from  
related	parties.	The	financial	risks	associated	with	these	
financial	 instruments	and	how	they	are	managed	 is									
described below. 

 Credit risk

 The Company and its subsidiaries are exposed to 
credit risk with respect to (a) lending and loans, (b) investments 
in debt securities and (c) credit terms given to customers. 
The Company and its subsidiaries therefore manage and 
control the risk by having in place lending and investment 
policies, credit control procedures and credit term policies. 
The Company and its subsidiaries therefore expect such 
risk to be at a manageable level. 

 The maximum exposure to credit risk is limited to 
the carrying amounts of the outstanding balances of those 
transactions	as	stated	in	the	statement	of	financial	position.	
In addition, a subsidiary has credit-related risk, which 
relates to commitments incurred as a result of guarantees. 
As at December 31, 2016 and 2015, the subsidiary had 
commitments from letter of guarantees totaling Baht 40 
million and a provision for liabilities of approximately Baht 
13.36 million was recorded by the subsidiary based on an 
estimation of losses for letter of guarantee as described 
in Note 25.1.

 Interest rate risk

	 Interest	rate	risk	in	the	financial	statements	arises	
from the potential change in interest rates which may have 
an	adverse	effect	on	the	net	interest	earnings	in	the	current	
and future reporting period. Interest rate risk arises from 
the structure and characteristics of the Company and its 
subsidiaries’ assets, liabilities and shareholders’ equity, 
and in the mismatch in repricing dates of their assets and 
liabilities.

 The Company and its subsidiaries have a policy to 
use various derivative transactions to manage their assets 
and liabilities position in order to manage interest rate 
exposure.
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 The following table presents the Company and its 
subsidiaries’	financial	assets	and	financial	liabilities	repricing	
profile,	counting	from	the	earlier	of	contractual	repricing	
date or maturity date, as at December 31, 2016 and 2015:

(Unit : Million Baht)

Financial assets
Cash and cash equivalents 54 - 29 83
Investments, net  - 11 445 456
Service income receivables - - 25 25
Receivables and loans to others(1) 2 373 - 375
Short-term loans and advances to erlated parties - - 1 1
Deposits subject to restrictions - 1 - 1

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures  - 150 - 150
Long-term debentures - 1,120 - 1,120

Consolidated financial statement

Outstanding balances of financial instruments

As at December 31, 2016

Description
Floating

interest rate

Fixed

interest rate

Non-interest

Bearing
Total

(1)	 Baht	172	million	of	the	total	receivables	and	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	are	receivables	and	loans	to	others	of	which	income	recognition	is	ceased.

(1)	 Baht	172	million	of	the	total	receivables	and	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	are	receivables	and	loans	to	others	of	which	income	recognition	is	ceased.

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement

Outstanding balances of financial instruments

As at December 31, 2015

Description
Floating

interest rate

Fixed

interest rate

Non-interest

Bearing
Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 190 - 10 200
Investments, net  - 11 397 408
Service income receivables - - 51 51
Receivables and loans to others(1) 3 173 - 176
Deposits subject to restrictions - 1 - 1

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures  - 405 - 405
Long-term debentures - 720 - 720



230  :  Annual  Report  2016

Outstanding balances of financial instruments

As at December 31, 2016

Description
Floating

interest rate

Fixed

interest rate

Non-interest

Bearing
Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 4 - 3 7
Investments, net  - 11 108 119
Service income receivables - - 7 7
Loans to others(1) - 14 - 14
Short-term loans and advances to related parties - - 1 1
Deposits subject to restrictions - 1 - 1

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 150 - 150
Short-term loans and advances from related parties - 634 - 634
Long-term debentures - 1,120 - 1,120

(Unit: Million Baht)

Separate financial statement

(1) Baht	13	million	of	the	total	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	is	loan	to	other	of	which	income	recognition	is	ceased.

(1) Baht	13	million	of	the	total	loans	to	others	carrying	fixed	interest	rates	is	loan	to	other	of	which	income	recognition	is	ceased.

Outstanding balances of financial instruments

As at December 31, 2015

Description
Floating

interest rate

Fixed

interest rate

Non-interest

Bearing
Total

(Unit: Million Baht)

Separate financial statement

Financial assets
Cash and cash equivalents 3 - 3 6
Investments, net  - 11 138 149
Service income receivables - - 4 4
Loans to others(1) - 14 - 14
Short-term loans and advances to related parties - - 14 14
Deposits subject to restrictions - 1 - 1

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 405 - 405
Short-term loans and advances from related parties - 906 - 906
Long-term debentures - 720 - 720
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	 As	at	December	31,	2016	and	2015,	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)

Financial assets         
Investments, net  - - 11 - - 11 5.375
Receivable and loans to others(1) 172 1 200 - - 373 2.00-10.75
Deposits subject to restrictions - 1 - - - 1 1.30

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 150 - - - 150 3.50
Long-term debentures - 350 770 - - 1,120 4.95-5.30

Consolidated financial statement

As at December 31, 2016

Remaining periods to repricing dates or

maturity dates

Description At call
Within

1 year
1-5 years

Over 5 

years

No

maturity
Total

Interest rate

(%)

No

maturity
Total

Interest rate

(%)

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement

As at December 31, 2015

Remaining periods to repricing dates or

maturity dates

Description At call
Within

1 year
1-5 years

Over 5 

years

Financial assets
Investments, net  - - 11 - - 11 5.375
Receivable and loans to others(1) 172 - 1 - - 173 4.50-11.50
Deposits subject to restrictions - 1 - - - 1 1.30

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 405 - - - 405 3.70-4.10
Long-term debentures - - 720 - - 720 5.00-5.30

(1) The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income 
 recognition is ceased.

(1) The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income 
 recognition is ceased.
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement

As at December 31, 2016

Remaining periods to repricing dates or

maturity dates

Description At call
Within

1 year
1-5 years

Over 5 

years

Financial assets
Investments, net  - - 11 - - 11 5.375
Loans to others(1) 13 1 - - - 14 3.00-10.00
Deposits subject to restrictions - 1 - - - 1 1.30

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 150 - - - 150 3.50
Short-term loan and advance from
 related parties 634 - - - - 634 1.50
Long-term debentures - 350 770 - - 1,120 4.95-5.30

No

maturity
Total

Interest rate

(%)

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement

As at December 31, 2015

Remaining periods to repricing dates or

maturity dates

Description At call
Within

1 year
1-5 years

Over 5 

years

Financial assets
Investments, net  - - 11 - - 11 5.375
Loans to others(1) 13 - 1 - - 14 3.00-10.00
Deposits subject to restrictions - 1 - - - 1 1.30

Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures - 405 - - - 405 3.70-4.10
Short-term loan and advance from
 related parties 906 - - - - 906 0.50-1.50
Long-term debentures - - 720 - - 720 5.00-5.30

No

maturity
Total

Interest rate

(%)

(1) The loans to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loan to other of which income recognition is ceased.

(1) The loans to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loan to other of which income recognition is ceased.
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(Unit : Million Baht)

As at December 31, 2016

Description At call
Within

1 year
1-5 years Over 5 years

No

maturity
Total

Financial assets
Cash and cash equivalents 83 - - - - 83
Investments, net 380 - 11 - 65 456
Service income receivables - 25 - - - 25
Receivables and loans to others(1) 172 1 200 2 - 375
Short-term loans and advances to
 related parties 1 - - - - 1
Deposits subject to restrictions  - 1 - - - 1

Financial liabilities 
Bills of exchange and short-term debentures - 150 - - - 150
Long-term debentures - 350 770 - - 1,120

Consolidated financial statement

(Unit : Million Baht)

As at December 31, 2015

Description At call
Within

1 year
1-5 years Over 5 years

No

maturity Total

Consolidated financial statement

Financial assets
Cash and cash equivalents 200 - - - - 200
Investments, net 290 - 11 - 107 408
Service income receivables - 51 - - - 51
Receivables and loans to others(1) 172 - 1 3 - 176
Deposits subject to restrictions  - 1 - - - 1

Financial liabilities 
Bills of exchange and short-term debentures - 405 - - - 405
Long-term debentures - - 720 - - 720

 Liquidity risk

 Liquidity risk is the risk that the Company and its 
subsidiaries	might	be	unable	to	liquidate	financial	assets	
and/or	procure	sufficient	funds	to	discharge	obligations	in	
a	timely	manner,	resulting	in	a	financial	loss.

	 The	periods	to	the	maturity	dates	of	financial	instru-
ments held as of December 31, 2016 and 2015, counting 
from	the	statements	of	financial	position	date,	are	as	
follows:

(1) The 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) The receivables and loans which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased.  Therefore, the term of loan repayment depends 
 upon the result of debt restructuring.
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(Unit : Million Baht)

As at December 31, 2016

Description At call
Within

1 year
1-5 years Over 5 years

No

maturity
Total

Separate financial statement

Financial assets
Cash and cash equivalents 7 - - - - 7
Investments, net 108 - 11 - - 119
Service income receivables - 7 - - - 7
Loans to others(1) 13 1 - - - 14
Short-term loans and advances to
 related parties 1 - - - - 1 
Deposits subject to restrictions  - 1 - - - 1

Financial liabilities 
Bills of exchange and short-term debentures - 150 - - - 150
Short-term loan and advance
 from related parties 634 - - - - 634
Long-term debentures - 350 770 - - 1,120

(Unit : Million Baht)

As at December 31, 2015

Description At call
Within

1 year
1-5 years Over 5 years

No

maturity
Total

Separate financial statement

Financial assets
Cash and cash equivalents 6 - - - - 6
Investments, net 138 - 11 - - 149
Service income receivables - 4 - - - 4
Loans to others(1) 13 - 1 - - 14
Short-term loans and advances to
 related parties 14 - - - - 14 
Deposits subject to restrictions  - 1 - - - 1

Financial liabilities 
Bills of exchange and short-term debentures - 405 - - - 405
Short-term loan and advance
 from related parties 906 - - - - 906
Long-term debentures - - 720 - - 720

(1) The 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) The loans to others which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the 
 result of debt restructuring.
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 Foreign exchange risk

 Foreign exchange risk is the risk arising from changes 
in foreign exchange rates which may result in changes in 
the	value	of	financial	instruments,	fluctuations	in	revenues	
or	value	of	financial	assets	and	liabilities.

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company 
and its subsidiaries had foreign currency-denominated 
assets and liabilities, which had not been hedged against 
foreign exchange risk, as follows:

(Unit: Thousand)

Asset
US dollars 2,988 9,998 - -

Liabilities
US dollars - 17 - 1,636
Euros - - - 1,000

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at 

December 31, 2016

As at 

December 31, 2015

As at 

December 31, 2016

As at 

December 31, 2015

As at 

December 31, 2016

As at 

December 31, 2015

Baht/US dollar 35.8307 36.0886

Baht/Euro 37.7577 39.4388

 As at December 31, 2016 and 2015, average foreign exchange rates are summarized below:

 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.

 29.2	 Fair	value	of	financial	instruments

 Fair value represents the amount for which an asset 
could be exchanged or a liability settled between         
knowledgeable and willing parties in an arm’s length 
transaction. The Company and its subsidiaries have       
estimated	the	fair	value	of	financial	instruments	as	follows:

 Cash and cash equivalents

 The fair value of cash and cash equivalents are    
estimated equal to their carrying value.

 Investments

 The fair values of the investments are calculated 
based	on	criteria	as	described	in	Note	3.3	to	the	financial	
statements, except the fair value of held-to-maturity debt 
securities which are estimated to be the present value of 
cash to be received by the Company and its subsidiaries, 
discounted by the market interest rate.
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 Receivables and loans to others 

 The fair values of receivables and loans to others are 
considered to approximate their respective carrying values 
as discussed in Notes 3.4 and 3.18.

 Short-term loans and advances to related parties

 The fair values of short-term loans and advances to 
related parties are considered to approximate their respective 
carrying values since they have short maturities and/or 
charge interest rates approximate the current market  
interest rates.

 Bills of exchange/short-term debentures/
 long-term debentures/ short-term loans and
 advances from related parties

 The fair values of bills of exchange, short-term      
debentures, long-term debentures and short-term loans 
and advances from related parties are considered to   
approximate their respective carrying values since their 
interest rates approximate the current market interest rates 
and/or their maturities are short.

 As at December 31, 2016 and 2015, the fair values 
of	financial	assets	and	liabilities	are	not	significantly	different	
from carrying amounts.

30. DISCONTINUED  OPERATIONS  AND  DISPOSAL  
 OF  INVESTMENT  IN  A  SUBSIDIARY 

 On July 23, 2014, the Company entered into a Share 
Purchase Agreement with CIMB-Principal Asset Management 
Company Limited to sell its entire 19,999,993 shares, 
representing 99.99% of total paid-up share capital of  
Finansa Asset Management Limited. Subsequently, on 
January 22, 2015, the Company already received consideration 
amounting to Baht 178 million and transferred shares to 
CIMB-Principal Asset Management Company Limited. 
However, the Company did not include the performance 
of such subsidiary from January 1 to 22, 2015 in the 
profit	and	loss	from	discontinued	operation	for	the	year	
ended December 31, 2015 due to the amount is immaterial.

 Book value of assets and liabilities disposed related 
to the investment in a subsidiary as at January 22, 2015 
are as follows:
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	 Net	cash	inflow	on	disposal	of	investment	in	a	subsidiary

(Unit: Thousand Baht)

As at

January 22, 2015

Consideration received in cash from disposal of investment in a subsidiary 178,000
Less Cash and cash equivalents balances disposed of (14,457)
Net	cash	inflow	on	disposal	of	investment	in	a	subsidiary		 163,543

ASSETS 
 Cash and cash equivalents  14,457
 Service income receivables  11,366
 Other receivables  1,666
 Other current assets  7,076
 Premises and equipment, net  2,439
 Goodwill, net  16,141
 Intangible assets, net  17,004
 Deferred tax assets, net  6,584
 Other non-current assets  239
   Total assets  76,972
 
LIABILITIES 
 Other current liabilities  10,097
	 Provision	for	post-employment	benefits	 	 4,643
   Total liabilities  14,740
Disposal assets, net  62,232
Gain on disposal of investment in a subsidiary
 Consideration received in cash from disposal of investment in a subsidiary 178,000
 Less Net assets disposed of  (62,232)
 Less Increase in recognized liabilities previously eliminated  (53,100)
 Gain on disposal of investment in a subsidiary  62,668

(Unit: Thousand Baht)

As at

January 22, 2015
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31. 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.

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements

As at

December 31,

2016

As at

December 31,

2016

As at

December 31,

2015

As at

December 31,

2015

Fair value

hierarchy

Valuation technique (s)

and key input (s)

Fair value (Thousand Baht)

 Financial assets
Current assets
Trading Securities
Domestic marketable equity
securities
- Investment units 374,406 285,992 102,433 133,521 Level 2 Net asset value at the end  
        of the reporting period
Available-for-sale securities         
Domestic marketable 5,767 3,820 5,767 3,820 Level 1 Closing price from the Stock  
equity securities      Exchange of Thailand at the  
        end of the reporting period
Foreign currency forward contracts 376 3,167 - - Level 2 Estimated based on forward  
        exchange rates from
        observable forward exchange  
        rates at the end of the   
        reporting period
Non-current assets         
Available-for-sale securities
Government	bond	 11,009	 11,351	 11,009	 11,351	 Level	2	 Discounted	cash	flows	from		
	 	 	 	 	 	 	 	 the	effective	interest	rate		
        method
Investment units in foreign funds 56,901 98,696 - - Level 2 Net asset value at the end  
        of the reporting period
Loans	to	others	 197,357	 4,411	 1,000	 1,000	 Level	3	 Discounted	cash	flows	from		
        the corporate bond yield
 Financial liabilities          
Foreign currency forward contracts - 36 - - Level 2 Estimated based on forward  
        exchange rates from observable  
        forward exchange rates at  
        the end of the reporting period
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33. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS

	 The	financial	statements	have	been	approved	for	
issue by the authorized directors on February 24, 2017.

	 For	financial	reporting	purposes,	fair	value	measure-
ments are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the 
degree to which the inputs to the fair value measurements 
are	observable	and	the	significance	of	the	inputs	to	the	
fair value measurement in its entirely, which are described 
as follows:

	 •	 Level	1	inputs	are	quoted	prices	(unadjusted)	in	
  active markets for identical assets or liabilities 
  that the entity can access at the measurement date;

	 •	 Level	2	 inputs	are	 inputs,	other	than	quoted	
  prices included within Level 1, that are observable 
  for the asset or liability, either directly or indirectly; 
  and

	 •	 Level	3	inputs	are	unobservable	inputs	for	the	
  asset or liability.

32. RECLASSIFICATIONS

	 Statements	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	
income for the year ended December 31, 2015 have been 
reclassified	to	conform	to	the	classifications	used	in	state-
ments	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	income	
for the year ended December 31, 2016 as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statement

For the year ended December 31, 2015

Before

reclassification After

reclassification

Reclassification

Statement	of	profit	or	loss	and	other	comprehensive	income
Revenues from investment, advisory, management business 115,609 881 116,490
Revenues from loan management business 881 (881) -
Investment, advisory and management business costs
 and expenses 31,405 2,457 33,862
Loan management business costs and expenses 2,457 (2,457)  -
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