DEFINITION
Finansa (fanaensäe also fi’naensäe)
n. management of money; monetary
support for enterprise; the science of

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

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

ผลการด�ำเนินงาน / Operating Performance
		

2557/2014

Total Income
รายได้รวม
EBITDA
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย/ภาษีเงินได้/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี
Net Profit (Loss)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Earnings (Loss) per Share (Baht)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
Return on Average Total Assets (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
Return on Average Shareholders’ Equity (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
No. of Employees
จ�ำนวนพนักงาน
Total Income per Employee
รายได้รวมต่อพนักงาน
Net Profit (Loss) per Employee
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อพนักงาน

2556/2013

322.6

260.1

467.8

101.8

114.7

77.4

56.4

74.1

(34.0)

0.23

0.32

(0.27)

2.5

3.9

(1.9)

3.5

5.1

(2.7)

122

130

147

2.6

2.0

3.2

0.5

0.6

(0.2)

สถานะทางการเงิน / Financial Position
		

2557/2014

Total Assets
สินทรัพย์รวม
Total Liabilities
หนี้สินรวม
Total Equity
ส่วนของผู้ถือหุ้น
No. of Shares in Issue
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย (หุ้น)
Book Value Per Share
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2556/2013

Type of Revenue
ประเภทรายได้

% of shares held by
FNS
ร้อยละการถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ

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

(ล้านบาท / Baht million)
2555/2012

2,528.1

1,966.5

1,804.3

897.7

361.2

486.7

1,630.4

1,605.3

1,317.6

247,039,600

247,039,600

212,389,443

6.6

6.5

6.2

สัดส่วนรายได้ / Revenue Structure
Operated
by
ด�ำเนินการ
โดย

(ล้านบาท / Baht million)
2555/2012

2557/2014
Revenue
รายได้

2556/2013

(ล้านบาท / Baht million)
2555/2012

%

Revenue
รายได้

%

77.9

24.1

41.3

15.9

10.6

2.3

1.1

0.4

2.7

1.0

3.2

0.7

82.3

25.5

92.0

35.4

289.2

61.8

110.3

34.2

116.9

44.9

154.3

33.0

51.0

15.8

7.2

2.8

10.5

2.2

322.6 100.0

260.1 100.0

Revenue
รายได้

%

467.8 100.0

Finansa Public Company Limited 3

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Securities Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ
และบริการทางการเงินต่างๆ รวมถึง
- การให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
- การจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ
- การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง
และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
- การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
- การจัดท�ำรายงานแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นกลาง
- การปรับโครงสร้างทางการเงินและ
โครงสร้างบริษัท
Finansa Securities, a SEC licensed securities
company and full member of SET. Finansa
Securities offers an extensive range of tailored
financial service and solutions including:
- Financial Advisory
- Project Finance
- Private Placement and Public
Offerings
- Mergers and Acquisitions
- Fairness Opinions
- Corporate and Financial
Restructuring
4
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟินนั ซ่า จ�ำกัด*
Finansa Asset Management Ltd.*
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ให้บริการด้าน
บริหารกองทุนต่างๆ ได้แก่
- กองทุนรวม
- กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนส่วนบุคคล
- กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์
Finansa Asset Management,
a licensed fund management
company, engages in various types of asset
management services:
- Mutual Funds
- Provident Funds
- Private Funds
- Foreign Invested Funds
- Property Funds

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การลงทุนโดยตรง (Private Equity)
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
Finansa Fund Management has
a particular strength in Private
Equity in Thailand and Vietnam.

ฟินันซ่าในภาพรวม / Finansa at a Glance

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
Prospect Development Co., Ltd.
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจการให้เช่า และเช่าซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานหรือ
คลังสินค้าในเขตอุตสาหกรรม
Prospect Development conducts property
leasing and rental business focusing on
factories and warehouses on
industrial estates.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Plc.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นบริษัทร่วมที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มหลักดังนี้
- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ธุรกิจวาณิชธนกิจ
- ธุรกิจตราสารหนี้
- ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Finansia Syrus, a SEC licensed
associated company, offers various types
of services including:
- Securities Brokerage
- Investment Banking
- Bond Trading
- Futures Exchange Trading

* บริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ฟินันซ่า จ�ำกัด ในเดือนมกราคม 2558
* Finansa Completed the sale of its investment in Finansa Asset Management Ltd. in January 2015.

Finansa
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
ประธานกรรมการ  
Chairman
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการ
Director
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
กรรมการ
Director
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5. นายเคนเนธ ลี ไวท์
Mr. Kenneth Lee White
กรรมการ
Director
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Chairman of the Audit Committee and
Independent Director
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Member of the Audit Committee and
Independent Director
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
Mr. Nuttawut Phowborom
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Member of the Audit Committee and
Independent Director
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Statement of the Chairman

The generally accepted view amongst investors going into 2014 was that global equity and bond markets
would face a more challenging year as the U.S. Federal Reserve sought to exit quantitative easing and bring to an
end the period of ultra low U.S. interest rates. In the event, markets were challenged, but not by interest rates
expectations. Long term US Treasury yields actually fell in 2014. The key challenges were the emerging policy
divergence between the Federal Reserve and the central banks in Europe and Japan which contributed to the
significant strength of the US Dollar in foreign exchange markets, and the spectacular decline in oil prices in the
second half of the year. Investors also had to contend with emerging geo-political crises, notably in Ukraine, leading
to sanctions being imposed on Russia, the slowdown in the Chinese economy (with increasing concerns over the
potential threat from China’s unregulated “shadow banking” industry) and widespread declines in commodity prices,
beyond oil. Despite these challenges, US equities took comfort from continued low interest rates and moved higher
in 2014, along with US Treasuries, but equity performances elsewhere in the world varied significantly, both by
country and by sector. The stock markets of Europe, Russia and Australia tended to disappoint while the Nikkei Index
in Japan rallied on quantitative easing by the Bank of Japan. However gains in the Nikkei were more than offset
by foreign exchange losses on the Yen. The winners amongst the major markets in US$ terms included the U.S.
(S&P500 +11% YoY) and China (Shanghai Composite +51%) while the losers included Germany (DAX -10%), the U.K.
(FTSE -9%) and Australia (All Ord. -8%). Sectors which benefited from lower oil prices, such as transportation, surged
while the oil drillers underperformed.
The Thai equity market, meanwhile, performed well against its regional peers in 2014, despite political
developments at home, notably the military coup in May and generally weak agricultural commodity prices which
contributed to dampening economic confidence and growth. The Thai economy is estimated to have expanded just
0.5% in 2014. Despite the sluggish economic backdrop, the SET Index rose 16% in U.S. Dollar terms over the year
against a rise of 5% in the MSCI Asia Index (ex-Japan). However, average daily turnover in the Thai stockmarket
declined 13% YoY to Bt41.5 billion per day and IPO activity, while reasonably stable in terms of number of listings,
was again disappointing from the perspective of an absence of significant issues from large companies entering the
market
Despite subdued conditions in the Thai equity market, Finansa’s overall revenues in 2014 rose 47% YoY to
Bt 210 million, though much of the gain related to one-off items. In terms of core businesses, Finansa Securities
declined 8% YoY impacted by delays in a number of major investment banking mandates, while revenues at
associate company, Finansia Syrus, fell 24% YoY reflecting lower equity trading volumes on the Stock Exchange of
Thailand. Investment gains were recorded in the offshore fund management business, Finansa Fund Management.
In terms of earnings, the group generated a profit of Bt56.4 million in 2014, down from Bt74.1 million in 2013.
A key business development for Finansa during the year was the decision to sell the wholly owned mutual
and provident fund management subsidiary, Finansa Asset Management. Since its acquisition in 2005, this business
has grown in terms of assets and revenue, driven by a significant investment in personnel and systems and the
launches of innovative products which have generated higher management fees. While revenues grew, however
profitability at this unit has always been constrained. The key constraints have been scale and the difficulties in
establishing a distribution capability that could compete with the local, bank-related asset management companies.
The sale of this business to CIMB Principal Asset Management was completed in January 2015 generating a profit of
62 million baht.

8
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

มุมมองที่นักลงทุนส่วนใหญ่เห็นตรงกันเมื่อเข้าสู่ปี 2557 คือตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ของโลกน่าจะเผชิญกับ
ปีท่ีท้าทายมากขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ พยายามยุติมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และยุติการตรึงอัตรา
ดอกเบีย้ ไว้ทรี่ ะดับต�ำ่ มาก ทว่าสิง่ ทีท่ า้ ทายตลาดกลับไม่ใช่เรือ่ งอัตราดอกเบีย้ อย่างทีค่ าดการณ์กนั ซึง่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวได้ปรับตัวลดลงจริงในปี 2557 แต่สิ่งที่ท้าทายหลักๆ ของตลาดคือความไม่สอดคล้องกันของนโยบาย
ระหว่างธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีส่วนท�ำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นมาก
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และราคาน�้ำมันที่ลดลงอย่างมากมายในช่วงครึ่งหลังของปี นักลงทุนยังต้องเผชิญ
กับวิกฤตด้านภูมิศาสตร์การเมือง อาทิเช่น สถานการณ์ในยูเครนซึ่งน�ำไปสู่การคว�่ำบาตรประเทศรัสเซีย เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
(โดยมีความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจ “ธนาคารเงา” นอกกฎหมายของจีน) และการลดลง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากน�้ำมัน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ ตลาดทุนสหรัฐฯ ยังได้ประโยชน์จาก
อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำและค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557 เช่นเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ตลาดทุน
อื่นๆ ทั่วโลกปรับตัวแตกต่างกันไปอย่างมีนัยส�ำคัญตามลักษณะประเทศและภาคธุรกิจ ในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป รัสเซีย และ
ออสเตรเลียค่อนข้างจะซบเซา ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นกลับฟื้นตัวขึ้นตามมาตรการผ่อนคลายด้านการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ก�ำไรจากตลาดหุ้นนิกเกอิได้ถูกหักล้างด้วยการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของค่าเงินเยน
ตลาดหุ้นหลักๆ ที่ประสบความส�ำเร็จคิดมูลค่าเป็นเหรียญสหรัฐ ได้แก่ตลาดสหรัฐฯ (ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
เทียบกับปีก่อนหน้า) และจีน (ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพซิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 51) ส่วนตลาดฯ ที่ซบเซา ได้แก่ เยอรมนี (ดัชนีแดกซ์
ลดลงร้ อ ยละ 10) สหราชอาณาจั ก ร (ดั ช นี เ อฟที เ อสอี ลดลงร้ อ ยละ 9) และออสเตรเลี ย (ดั ช นี อ อลออดิ น ารี ส ์ ลดลง
ร้อยละ 8) ภาคธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากราคาน�้ำมันที่ต�่ำลง เช่น ภาคขนส่ง ที่มีการเติบโตอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจขุดเจาะน�้ำมัน
ประสบความส�ำเร็จน้อยกว่าที่คาด
สภาวะตลาดหุ้นของไทยในปี 2557 ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แม้จะมีเหตุการณ์ทางการเมือง
ในประเทศโดยเฉพาะการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม และราคาสินค้าเกษตรที่ตกลงโดยรวมซึ่งมีส่วนท�ำลายความเชื่อมั่น
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2557 คาดกันว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 แต่แม้สภาวะเศรษฐกิจ
จะค่อนข้างชลอตัว ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เทียบกับการเติบโต
ร้อยละ 5 ของดัชนีเอ็มเอสซีไอเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน
ในตลาดหุ้นไทยลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เท่ากับวันละ 41,500 ล้านบาท และในส่วนของธุรกรรมการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใหม่ตอ่ ประชาชนครัง้ แรก (IPO) แม้จำ� นวนการน�ำบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ค่อนข้างทรงตัว แต่กน็ า่ ผิดหวังในแง่
ที่ไม่มีการท�ำ IPO ของบริษัทใหญ่ๆ เข้าสู่ตลาดฯ
แม้ภาวะตลาดหุ้นไทยจะซบเซา แต่รายรับรวมของฟินันซ่าในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 210 ล้านบาท หรือร้อยละ 47
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลก�ำไรส่วนใหญ่จะมาจากรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ในแง่ของธุรกิจหลัก รายรับของบล.ฟินันซ่าลดลง
ร้อยละ 8 เพราะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในสัญญาว่าจ้างส�ำคัญๆ หลายรายการ ขณะที่รายรับของบล.ฟินันเซีย ไซรัส
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ลดลง ด้านฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนระหว่างประเทศมีก�ำไรจากการลงทุน
ในส่วนของการท�ำก�ำไร กลุ่มฟินันซ่ามีก�ำไร 56.4 ล้านบาทในปี 2557 ลดลงจาก 74.1 ล้านบาทในปี 2556
การพัฒนาทางธุรกิจที่ส�ำคัญของฟินันซ่าในช่วงปีที่ผ่านมา คือการตัดสินใจขายบลจ.ฟินันซ่า บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัท
ถือหุ้นทั้งหมด) ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในประเทศ นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการในปี 2548
บลจ.ฟินันซ่าเติบโตขึ้นทั้งในด้านของสินทรัพย์และรายได้ อันเป็นผลจากการลงทุนด้านบุคลากรและระบบอย่างมาก รวมถึง
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งสร้างรายได้ค่าบริหารกองทุนที่สูงขึ้น แต่แม้รายรับจะเพิ่มขึ้น ผลก�ำไรของหน่วยธุรกิจนี้
กลับไม่เติบโตตาม ข้อจ�ำกัดหลักคือขนาดและความยากในการสร้างศักยภาพในการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
บริษัทจัดการกองทุนในกลุ่มธนาคารในประเทศได้ การขายธุรกิจนี้ให้กับบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แล้วเสร็จในเดือนมกราคม
2558 โดยได้รับก�ำไรทั้งสิ้น 62 ล้านบาท
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2014 also saw material progress at affiliate, Prospect Development Ltd. Prospect completed just over
28,000 sqm of warehousing and factory space in 2014 at the Bangkok Free Trade Zone, bringing the total inventory
to 131,464 sqm. Occupancy at end 2014 was 87%. During the year, Finansa bought 44,020 sqm of completed
factory and warehouse space. Finansa’s decision to own this space reflected both the attractive yields available and
the benefits to the group’s business of having a base of recurring income to complement the less predictable cash
flow profiles of the group’s securities brokerage and advisory businesses.
Going into 2015, many of the factors outlined above which influenced market direction in 2014 remain with
us. The US economy appears to be in much better shape than the economies of Europe and Japan and this implies
that the US$ will remain relatively firm. The U.S. is also committed to normalizing interest rates and most
commentators suggest that rates will rise in the second half of 2015. However, the caveat is that global disinflation
reverses and that Europe and Japan avoid deflation. This is by no means certain. A recent development has been the
election in Greece and the formation of a government promising to end austerity and take a hard line on restructuring
the country’s external debt. The new government is banking on its European partners accepting debt write offs
rather than force Greece to exit the Euro zone and fuel speculation over the ultimate survival of the Euro project.
The consensus view on international equity markets is that 2015 will see greater market volatility as
investors are pulled between the conflicting trends of higher interest rates in the U.S. and global deflation. The sharp
fall in oil prices and the significant strength of the U.S. dollar also creates winners and losers and this in turn will be
a source of diverging performance and volatility. January provided evidence of what may come with the Swiss
National Bank’s surprise decision to remove the ceiling rate against the Euro, which pushed the Euro sharply lower,
and the move in China to curb margin lending on stocks, which led the Shanghai market to its largest daily drop since
2008.
The Finansa Group goes into 2015 as a leaner and more focused entity. Management anticipates a
generally better year with Investment Banking activity picking up as mandates delayed from 2014 are executed.
Meanwhile, Finansia Syrus is making good progress in reducing its dependence on retail equity brokerage and is
looking to further develop its regional capability. 2015 will also see Finansa Group moving forward on two, recently
initiated joint ventures with SBI Holdings Inc., the large and dynamic Japanese financial services group spun out of
Softbank. The joint ventures with SBI are in online brokerage in Thailand and in Private equity in the Southeast Asia
region. Finansa also intends to further strengthen its recurring income base with an additional investment in
completed warehousing space in the Bangkok Free Trade Zone. Improved earnings visibility underpins management‘s
objective of a target Return on Equity for the Group of 15% p.a. over the medium to long term.

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman
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ปี 2557 ยังเป็นปีที่มีความคืบหน้าส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทพรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษทั ในเครือ พรอสเพคได้สร้างคลังสินค้าและโรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนแล้วเสร็จอีกมากกว่า 28,000 ตารางเมตร
ในปีนี้ ท�ำให้มีพื้นที่รวม 131,464 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าเมื่อสิ้นปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 87 ในช่วงปีที่ผ่านมา ฟินันซ่า
ได้ซื้อโรงงานและและคลังสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจ�ำนวน 44,020 ตารางเมตร ซึ่งการตัดสินใจเข้าซื้อพื้นที่ของฟินันซ่า
ได้น�ำผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการเป็นฐานรายได้ที่ต่อเนื่องมาเสริมให้กับรายได้
ของกลุ่มนอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจที่รายได้มีการผันแปรได้มากกว่า
ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดในปี 2557 ดังที่สรุปไปข้างต้น ยังคงมีอิทธิพลอยู่ต่อการก้าว
เข้าสู่ปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดูจะอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นมาก ซึ่งหมายความว่าค่าเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐจะยังค่อนข้างแข็งแกร่ง นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะท�ำอัตราดอกเบี้ยให้กลับเข้าสู่ระดับปกติ และ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 อย่างไรก็ตามข้อควรระวังก็คือ โลกจะ
เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวลดลง (disinflation) และยุโรปกับญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืด แต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดในเรื่องนี้
เหตุการณ์ล่าสุดที่ปรากฏในต้นปี 2558 คือการเลือกตั้งในกรีซ และการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืนยันจะยุตินโยบายรัดเข็มขัดและปรับ
โครงสร้างหนี้ต่างประเทศของประเทศ รัฐบาลใหม่ของกรีซก�ำลังหวังให้พันธมิตรในยุโรปตัดรายการหนี้ค้าง แทนที่จะบีบให้
ประเทศออกจากสมาชิกยูโรโซนและท�ำให้เกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของกลุ่ม
ความเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดทุนต่างประเทศในปี 2558 จะมีความผันผวนสูง เนื่องจากนักลงทุน
จะตกอยู่ในอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ กับภาวะเงินฝืดของโลก การลดลงอย่างมาก
ของราคาน�ำ้ มันและค่าเงินเหรียญสหรัฐทีแ่ ข็งค่ามากก็เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการท�ำก�ำไรและขาดทุน และปัจจจัยเหล่านีจ้ ะเป็นสาเหตุ
แห่งการเปลีย่ นแปลงของผลประกอบการและการผันผวนของตลาด ตัวอย่างของสิง่ ทีอ่ าจจะมาถึงมีให้เห็นแล้วในเดือนมกราคม
เมื่อธนาคารกลางชาติสวิสประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนฟรังก์สวิสกับยูโรอย่างกระทันหัน ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่า
ลงทันที รวมทั้งการเคลื่อนไหวของจีนในการควบคุมการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ท�ำให้ดัชนีตลาดเซี่ยงไฮ้ปิดต�่ำสุดนับตั้งแต่
ปี 2551
กลุ่มบริษัทฟินันซ่าก้าวเข้าสู่ปี 2558 ด้วยโครงสร้างกลุ่มบริษัทที่กระชับและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ฝ่ายบริหาร
คาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีขึ้น ธุรกิจวาณิชธนกิจจะฟื้นตัวโดยธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้า ที่ถูกเลื่อนมาจากปี 2557 จะได้ส�ำเร็จ
ผลในที่สุด ด้านธุรกิจของบล.ฟินันเซีย ไซรัสนั้น ก�ำลังไปได้ดีโดยการลดการพึ่งพารายได้จากธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรายย่อย และมุ่งหน้าพัฒนาความสามารถในการท�ำธุรกิจในระดับภูมิภาคต่อไป ในปี 2558 นักลงทุนยังจะได้เห็นกลุ่ม
ฟินันซ่าก้าวไปข้างหน้าด้วยการจัดตั้งบริษัทใหม่สองบริษัทที่ร่วมทุนกับกลุ่มเอสบีไอโฮลดิงส์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่ใหญ่และเปี่ยมศักยภาพของญี่ปุ่นที่แยกตัวมาจากบริษัทซอฟต์แบงค์ โดยบริษัทหนึ่งจะท�ำธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทย และอีกบริษัทหนึ่งเป็นการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟินันซ่ายังตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของกระแสรายได้ที่ต่อเนื่อง โดยลงทุนเพิ่มใน
พื้นที่คลังสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจะสนับสนุนเป้าหมายของ
ฝ่ายบริหารในเรื่องของการตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มที่ร้อยละ 15 ต่อปีในระยะกลางและระยะยาว

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ
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2014 Operational Review and 2015 Outlook
Asset Management
2014 Review
Combined Asset Management Businesses*
As at or for the years ended 31 December

2014

2013

Baht Million

Baht Million

				 Statements of Financial position			
Assets			
Total current assets
247.5
244.0
Investments
            299.1
307.9
Other assets
              50.3
50.8
Total assets
            596.9
602.7
Liabilities and Equity			
Total liabilities
              30.3
29.1
Equity
566.6
573.6
Total liabilities and equity
596.9
602.7
					 Statements of Comprehensive Income			
Service income
111.8
123.0
Other operating income
8.5
8.1
Total income
            120.3
131.1
Operating expenses
(163.0)
(192.6)
Operating loss
(42.8)
(61.5)
Gains from investments & Forex
72.7
1.5
Interest expense
(0.3)
(0.2)
Share of income from associated companies
-   
2.6
Gain (loss) before tax
29.7
(57.6)
Income tax - Income (expense)
(1.8)
(0.3)
Net profit (loss)
27.9
(57.9)
				
Other comprehensive income (loss)
(31.1)
26.4
Total other comprehensive income (loss)
(3.3)
(31.5)
Return on Average Assets
Return on Average Equity

* Combining the reports from Finansa Fund Management Ltd. and Finansa Asset Management Ltd.
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4.6%
4.9%

(9.6%)
(10.1%)

สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ทบทวนการด�ำเนินงานปี 2557
รวมธุรกิจบริหารสินทรัพย์*
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

ล้านบาท

ล้านบาท

				 งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
247.5
244.0
เงินลงทุน
299.1
307.9
สินทรัพย์อื่น
50.3
50.8
รวมสินทรัพย์
596.9
602.7

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			
รวมหนี้สิน
30.3
29.1
ส่วนของเจ้าของ
566.6
573.6
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
596.9
602.7

					 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้ค่าบริการ
111.8
123.0
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
8.5
8.1
รวมรายได้
120.3
131.1
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
(163.0)
(192.6)
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
(42.8)
(61.5)
ก�ำไรจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
72.7
1.5
ดอกเบี้ยจ่าย
(0.3)
(0.2)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
-   
2.6
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
29.7
(57.6)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
(1.8)
(0.3)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
27.9
(57.9)
				
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
(31.1)
26.4
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
(3.3)
(31.5)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

4.6%
4.9%

(9.6%)
(10.1%)

* รวมงบการเงินของบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
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Asset Management returns to profitability in 2014, though revenues decline
The combined asset management businesses of Finansa Asset Management (FAM), the domestic provident and
mutual fund management company, and Finansa Fund Management (FFM), the offshore fund management company,
reported a Net Profit of Bt27.9 million for 2014 against a loss of Bt57.9 million incurred in 2013. The return to
profitability was due primarily to the proprietary investment gains generated by FFM during the course of the year. In
a challenging environment for raising assets under management, combined revenues fell 9%. At the Operating level,
the asset management business saw a reduction in operating losses due to a 15% decline in operating expenses.

Assets under management grow 2.4% in 2014
The accompanying table shows the breakdown in assets under management. Overall, assets under management
grew 2.4% in 2014 to Bt35.6 billion. Within the onshore fund business, mutual fund assets, including foreign invested
funds and index and money market funds grew 2.8% while provident fund assets grew 1.9%. The modest growth in
assets reflected the decision taken by Finansa Plc. management in late 2013 to sell the Finansa Asset Management
business. Talks with potential buyers required that FAM not undertake any new fund initiatives but focus on maintaining
the existing businesses. The exception was rolling over “Term Funds” which are short duration fixed income funds.
These funds attracted increased investor interest when rolled which contributed to the overall rise in assets under
management. Maintaining provident fund clients following the announcement that FAM would be acquired by Malaysian
group CIMB was a challenge in itself, but this was largely successful. On the offshore fund side, the plan to raise an
offshore ASEAN Private Equity Fund in partnership with asset management companies on Vietnam and Indonesia was
abandoned mid-year as it became clear that the environment for raising first time private equity funds was simply too
difficult and the risk of failure was too high to justify the ongoing expense of this exercise both in terms of marketing
costs and the costs of legal documentation.
Funds Under Management
Onshore Funds
Finansa Asset Management
• Provident Funds
• Mutual Funds
• Finansa Global Allocation Fund
• Finansa Global Commodities Fund
• Finansa Energy and Petrochemical
Index Fund
• Finansa Fixed Income Fund
• Finansa Value Plus Fund
• Finansa Dividend Equity Fund
• Finansa Enhanced Equity Fund
• TRINITY Freehold and Leasehold
Property Fund
				

Fund Type

Structure

Launch

Assets
2014
2013

%
Change

		
THBm
%
14,328
14,067
2%
3,731
2,491
50%
33
31
6%
106
166
-36%

Provident
Mutual
Foreign Invested Fund
Foreign Invested Fund

Open
Open
Open
Open

1969
2004
2005
2007

Index Fund
Mutual
Money Market
Equity Fund
Equity Fund

Open
Open
Open
Open
Open

2008
2008
2010
2013
2013

9,453
3,641
1,599
538
723

10,004
3,683
1,882
467
576

-6%
-1%
-15%
15%
26%

Property Fund
Total Onshore Funds

Close

2013

1,475
35,627

1,420
34,787

4%
2.4%

Offshore Funds						
Finansa Fund Management
-   
-   
				
Combined Onshore Funds and Offshore Funds
				
(THB million)
		
35,627
34,787
2.4%
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ธุรกิจบริหารสินทรัพย์กลับมาท�ำก�ำไรอีกครั้งในปี 2557 แม้ว่ารายรับจะลดลง
ผลประกอบการรวมของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟินนั ซ่า จ�ำกัด (บลจ.ฟินนั ซ่า) ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจบริหารกองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในประเทศ และบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (ฟินันซ่า ฟันด์
แมเนจเม้นท์) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศ มีผลประกอบการก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีในปี 2557 จ�ำนวน
27.9 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจ�ำนวน 57.9 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งการที่บริษัทสามารถกลับมาท�ำก�ำไรได้อีกครั้งเป็นผล
จากก�ำไรที่ได้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ (proprietary investment) ของฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่า
รายได้รวมของบริษัทจะลดลงร้อยละ 9 ในสภาวะที่ต้องแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ผลขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงานขั้นต้นของธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีจ�ำนวนลดลง ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานที่ลดลงร้อยละ 15

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในปี 2557
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม โดยรวมแล้วมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในปี 2557 เป็น 35,600 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจกองทุนภายในประเทศ สินทรัพย์กองทุนรวม
รวมถึงกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมตลาดเงินมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.8 ขณะทีส่ นิ ทรัพย์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.9 การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของมูลค่าสินทรัพย์เป็นผลจากการตัดสินใจ
ในช่วงปลายปี 2556 ของบมจ. ฟินันซ่า ที่จะขายธุรกิจบลจ.ฟินันซ่า โดยระหว่างการเจรจากับผู้ที่สนใจซื้อกิจการ บลจ.ฟินันซ่า
ไม่สามารถเสนอขายกองทุนใหม่ๆ ได้ ยกเว้นเฉพาะกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกองทุนประเภทที่ต่ออายุได้เมื่อครบก�ำหนด
โดยมี ลั ก ษณะเป็ น Term Funds ซึ่ ง เป็ น กองทุ น ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น กองทุ น ประเภทนี้ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจาก
นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีส่วนท�ำให้มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การรักษาฐานลูกค้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเอาไว้ภายหลังการประกาศว่ากลุ่มบริษัทซีไอเอ็มบีของมาเลเซียจะเข้ามาซื้อกิจการบลจ.ฟินันซ่าถือเป็นเรื่องท้าทาย
แต่บริษัทก็ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ในส่วนของกองทุนระหว่างประเทศ แผนการออกกองทุนกิจการเงินร่วมลงทุน
(Private Equity) ในตลาดอาเซียนร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ในเวียดนามและอินโดนีเซียถูกยกเลิกในช่วงกลางปี หลังจาก
เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากที่จะระดมทุนเพื่อก่อตั้งกองทุนแบบ Private Equity ในสภาวะการณ์ขณะนั้น และมีความเสี่ยง
ที่จะไม่ประสบความส�ำเร็จสูงจนไม่คุ้มค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานที่มีอยู่ต่อเนื่อง ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย
กองทุนภายใต้การบริหาร

ประเภทกองทุน

กองทุนในประเทศ
บลจ. ฟินันซ่า
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนรวม
กองทุนรวม
• กองทุนฟินันซ่า โกลบอล อโลเคชั่น
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
• กองทุนฟินันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี้ส์ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
• กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
กองทุนรวมดัชนี
• กองทุนเปิดตราสารหนี้
กองทุนรวม
• กองทุนเปิดฟินันซ่า เพิ่มพูนทรัพย์
กองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นปันผล
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• กองทุนเปิดฟินันซ่า SET เพิ่มพูนปันผล กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าตรีนิตี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
					

รูปแบบกองทุน ปีที่จัดตั้ง

เปลีย่ นแปลง
มูลค่า
ร้อยละ
2557
2556
%
ล้านบาท
		
14,328
14,067
2%
3,731
2,491
50%
33
31
6%
106
166
-36%

กองทุนเปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเปิด

2512
2547
2548
2550

กองทุนเปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเปิด

2551
2551
2553
2556
2556

9,453
3,641
1,599
538
723

10,004
3,683
1,882
467
576

-6%
-1%
-15%
15%
26%

กองทุนปิด
2556
รวมกองทุนในประเทศ

1,475
35,627

1,420
34,787

4%
2.4%

กองทุนต่างประเทศ						
บจ. ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์
				
รวมกองทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ
				
(ล้านบาท)			
35,627
34,787
2.4%
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Decision taken to sell Finansa Asset Management
Since the FAM business was acquired in 2004, there has been significant progress in growing assets under
management and diversifying the product offerings to enhance overall revenues. The business has developed
professionally with significant investment in people and systems to improve service, risk management, governance
and overall performance. Despite these advances, the business has been unable to achieve profitability. Costs have
invariably risen to match or exceed revenues. The key challenge to ultimate profitability has been developing a
significant distribution capability for mutual funds. Without this capability, FAM was always at a disadvantage to the
asset management firms associated with the Thai commercial banks. With FAM appearing destined to remain a small
player in a crowded market, management took the view that a sale or merger of the business was necessary to give
it the scale to compete with the current market leaders in this industry. In the event, FAM entered into talks with CIMB
in Q2 2014 and these talks led to an offer which closed on 22 January 2015. A closing was expected in 2014,
however the process was delayed by the need to secure Bank Negara approval for the transaction. The initial sales
consideration was a c.50% premium to net asset value and ongoing selling agent fees for three years.

Regional Private Equity tie up with SBI Holdings of Japan
Following the decision to close down the ASEAN Alliance initiative, Finansa management started talks with
Japanese financial services group, SBI Holdings, on a possible joint Private Equity (PE) initiative for the Mekong region.
The Finansa group has two existing relationships with SBI Holdings through associated company Finansia Syrus
Securities. These include a joint venture in Thailand for online securities brokerage and a common interest as
shareholders in the Cambodian securities company SBI Royal Securities. SBI Holdings has existing PE relationships
for China and other emerging markets and was looking for a partner in this business to cover Thailand, Vietnam,
Cambodia, Laos and Myanmar. In the event, we agreed to work together through jointly investing in PE transactions
in the region on a case by case basis. We have formed a joint management company, SBI Finansa Private Equity
Partners. The intention is to undertake between three and five investments with an aggregate commitment of up to
US$50 million that will form the basis of a track record for the launch of a jointly managed fund attracting outside
investors. A Joint venture agreement with SBI Holdings was signed on 12 February 2015.

Asset Management: 2015 Outlook
The sale of Finansa Asset Management has been completed
As indicated above, the sale of Finansa Asset Management to CIMB Principal Asset Management was
completed on 22 January 2015.

Future rests with offshore fund management
As also indicated above, Finansa signed a Joint Venture agreement with SBI Holdings of Japan on 12
February 2015 to undertake Private Equity investments in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. The first
investment candidate, based in Thailand, has been identified and a detailed investment review is underway. As part
of the Joint Venture arrangements, Finansa will arrange to hire an analyst in each of Ho Chi Minh City and Yangon to
support the investment process. Also, SBI is seconding one staff member from Tokyo to join the investment team in
Bangkok.
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การตัดสินใจขายบลจ.ฟินันซ่า
นับตั้งแต่เข้าซื้อ บลจ.ฟินันซ่า ในปี 2547 ได้มีความคืบหน้าอย่างมากในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร และ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงรายรับโดยรวม ธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยมีการลงทุน
ด้านบุคลากรและระบบเพื่อพัฒนาบริการ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ และผลการด�ำเนินงานโดยรวม
อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงไม่สามารถท�ำก�ำไรได้แม้จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมักจะมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จนเท่ากับหรือมากกว่า
รายรับเสมอ ปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การท�ำก�ำไรในท้ายที่สุดคือการพัฒนาศักยภาพการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เมื่อปราศจากความสามารถนี้ บลจ.ฟินันซ่ามักเสียเปรียบบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่นที่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
หลังจากเล็งเห็นว่าบลจ.ฟินันซ่าจะยังคงเป็นบริษัทเล็กๆ ในตลาดการแข่งขันสูง ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องขาย
หรื อ ควบรวมกิ จ การเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถแข่ ง ขั น กั บ ผู ้ น� ำ ตลาดในอุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด้ ในช่ ว งไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
บลจ.ฟินันซ่าได้เริ่มการเจรจากับกลุ่มซีไอเอ็มบี อันน�ำไปสู่การซื้อขายกิจการที่เสร็จสิ้นในวันที่ 22 มกราคม 2558 ทั้งนี้
กระบวนการซือ้ ขายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2557 ล่าช้าออกไปเนือ่ งจากซีไอเอ็มบีตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากธนาคารกลางประเทศ
มาเลเซีย (Bank Negara) ก่อน ส�ำหรับราคาขายนั้น เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ประมาณร้อยละ 50
พร้อมได้รับค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนอีกจ�ำนวนหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

การลงทุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคร่วมกับบริษัทเอสบีไอโฮลดิงส์ ของญี่ปุ่น
หลังการตัดสินใจยุติการริเริ่มกองทุนกลุ่มพันธมิตรอาเซียน ฝ่ายผู้บริหารของฟินันซ่าได้เริ่มเจรจากับเอสบีไอโฮลดิงส์
ซึง่ เป็นกลุม่ บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการเงินของญีป่ นุ่ เกีย่ วกับความเป็นไปได้ในการลงทุนรูปแบบ Private Equity ร่วมกันในภูมภิ าค
ลุ่มน�้ำโขง ซึ่งกลุ่มบริษัทฟินันซ่ามีความสัมพันธ์กับเอสบีไอโฮลดิงส์อยู่แล้วผ่านบล. ฟินันเซีย ไซรัส โดยการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท
ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในประเทศไทย และร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท SBI Royal Securities Plc.
ของประเทศกัมพูชา เอสบีไอโฮลดิงส์มีประสบการณ์ในการลงทุนรูปแบบ Private Equity ในประเทศจีนและตลาดเกิดใหม่อื่นๆ
อยู่แล้ว และก�ำลังมองหาพันธมิตรเพื่อท�ำธุรกิจด้านนี้ให้ครอบคลุมประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งทั้งสอง
บริษัทได้ตกลงที่จะลงทุนรูปแบบ Private Equity ในภูมิภาคร่วมกันเป็นกรณีๆ ไป โดยก่อตั้งบริษัท SBI Finansa Private Equity
Partners โดยมีแผนที่จะลงทุนให้ได้ 3-5 บริษัท และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการลงทุนเหล่านี้
จะเป็นผลงานเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกส�ำหรับการเสนอขายกองทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลง
การร่วมทุนกับเอสบีไอโฮลดิงส์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ : แนวโน้มปี 2558
การขายบลจ. ฟินันซ่า แล้วเสร็จ
2558

ดังที่ได้ระบุไปข้างต้น การซื้อขายบลจ.ฟินันซ่าให้กับซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้ส�ำเร็จลุล่วงไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม

อนาคตขึ้นอยู่กับการบริหารกองทุนต่างประเทศ
ดังที่ได้ระบุไปข้างต้น ฟินันซ่าได้ลงนามข้อตกลงการร่วมทุนกับเอสบีไอโฮลดิงส์ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2558 เพื่อด�ำเนินการลงทุนรูปแบบ Private Equity ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า การลงทุนรายการแรก
ซึ่งจะมีฐานอยู่ในประเทศไทยได้เริ่มเจรจาแล้ว และก�ำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในรายละเอียด ข้อตกลงร่วมทุน
ข้อหนึ่งระบุให้ฟินันซ่าด�ำเนินการจ้างนักวิเคราะห์ในโฮจิมินห์ ซิตี้และย่างกุ้งเพื่อสนับสนุนกระบวนการลงทุน ขณะที่เอสบีไอ
จะส่งเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจากโตเกียวมาร่วมทีมลงทุนในกรุงเทพ
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Investment Banking
2014 Review
Finansa Securities Limited
As at or for the years ended 31 December

2014

2013

Baht Million

Baht Million

					 Statements of Financial position		
Assets					
Cash and cash equivalents
          12.8
6.8
Investments - net
        143.9
136.4
Investment in an associate
        625.7
        625.4
Other assets           
65.6             80.7
Total assets
        848.0
849.3
Liabilities and Equity			
Other liabilities
24.9
23.0
Total liabilities
24.9
23.0
Equity         
823.1
826.3
Total liabilities and equity
848.0
849.3

					 Statements of Comprehensive Income		
Brokerage fees
35.1
30.1
Fees and services income          
67.0
          79.9
Gain (loss) on trading in securities
2.3
2.8
Interest, dividend and other income
5.3
6.2
Total income          
109.7
119.0
Total expenses      
(114.1)
(114.0)
Gain (loss) before income tax
          (4.4)
5.0
Income tax
1.2
(1.7)
Net profit (loss)
(3.2)
3.3
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss)
(3.2)
3.3
Return on Average Assets
Return on Average Equity
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(0.4%)
(0.4%)

0.4%
0.4%

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ทบทวนเหตุการณ์ปี 2557
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จ�ำกัด

2557

2556

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

					 งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12.8
6.8
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
143.9
136.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
        625.7
        625.4
สินทรัพย์อื่น
65.6             80.7
รวมสินทรัพย์
        848.0
849.3

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			
หนี้สินอื่น
24.9
23.0
รวมหนี้สิน
24.9
23.0
ส่วนของเจ้าของ
823.1
826.3
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
848.0
849.3

					 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ค่านายหน้า
35.1
30.1
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
67.0
79.9
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
2.3
2.8
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรายได้อื่น
5.3
6.2
รวมรายได้
109.7
119.0
รวมค่าใช้จ่าย
(114.1)
(114.0)
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(4.4)
5.0
ภาษีเงินได้
1.2
(1.7)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(3.2)
3.3
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
(3.2)
3.3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

(0.4%)
(0.4%)

0.4%
0.4%
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A flat year for FSL with slippage in the timing of major transactions
Against the backdrop of a “flat” economy and significant political change, 2014 proved both a challenging
and disappointing year for Investment Banking. Management of Finansa Securities had been anticipating a recovery
in revenue in 2014 after a lackluster 2013. In the event, the timing of a number of major transactions anticipated for
2014 slipped into 2015 as decisions were deferred. The company reported a 9.3% decline in Total Income in 2014
and a loss of Bt3.2 million for the year versus a profit of Bt3.3 million for 2013. The major contributor to revenue in
2014 was FSL’s advisory role in PTT Exploration and Production’s acquisition of oil and gas fields in Indonesia and
Thailand from Hess Corporation with an aggregate transaction size of USD1,650 million.  

2015 Outlook
Promising year ahead
As mentioned earlier, various transactions were carried over into 2015. Together with new mandates that
are being targeted for 2015, this year’s prospects for Finansa Securities are particularly encouraging. Amongst the
major deals postponed were a significant M&A transaction and the Initial Public Offerings of Global Power Synergy Plc.
and Aksorn Charoentat Co., Ltd. These two IPOs are now scheduled for 3Q2015. The timing of another large IPO,
Star Petroleum Refinery Co., Ltd., remains uncertain. The amalgamation of Bangkok Expressway Plc. (BECL) and
Bangkok Metro Plc. (BMCL) achieved a major milestone in January 2015 with the release of the corporate restructuring
plan which will see BECL and BMCL merge, with the support of CK Group, and the transfer of CK Group’s stake in
Xayaburi Power to CK Power, together with a rights offering by CK Power Plc. The corporate restructuring is
expected to be completed by the third quarter of 2015. Finansa Securities is an advisor to all four companies involved
in the restructuring.
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รายได้ส�ำหรับปีที่ยังคงลดลง จากธุรกรรมส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าการคาดการณ์
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส�ำคัญในปี 2557 จึงนับเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่ท้าทายและไม่เป็นไปตามคาดส�ำหรับธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยที่ฝ่ายบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าตั้งเป้าว่าในปี 2557
รายได้ของบริษัทน่าจะฟื้นตัวจากระดับของปี 2556 นั้น ปรากฏว่าธุรกรรมส�ำคัญที่คาดว่าจะส�ำเร็จภายในปี 2557 ได้ถูกเลื่อน
ออกไปจนถึงปี 2558 เนื่องจากมีการชะลอการตัดสินใจ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 9.3 และขาดทุน 3.2 ล้านบาท
ในปี 2557 เทียบกับผลก�ำไร 3.3 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทในปี 2557 มาจากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่
บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ�ำกัด ในการเข้าซือ้ กิจการขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติของในเครือ Hess Corporation
ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวม 1,650 ล้านเหรียญสหรัฐ

แนวโน้มปี 2558
แนวโน้มสดใสในปีหน้า
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เนื่องจากมีหลายธุรกรรมล่าช้าและต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558 ประกอบกับมีธุรกรรมใหม่ที่คาดว่า
จะส�ำเร็จภายในปี 2558 นี้ด้วย ท�ำให้แนวโน้มของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าในปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยหนึ่งในธุรกรรมที่ได้
ถูกเลื่อนมานั้น ได้แก่ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ�ำกัด ซึ่งก�ำหนดการใหม่คาดว่าจะด�ำเนินการ IPO ส�ำเร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี
2558 นี้ นอกจากนี้ ยังมีการท�ำ  IPO ขนาดใหญ่อีกธุรกรรมหนึ่ง คือ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (SPRC)
ซึ่งก�ำหนดการ IPO ของบริษัทนี้ยังไม่มีความชัดเจน ในขณะที่การควบบริษัทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ BECL และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BMCL มีความคืบหน้าและผ่านขั้นตอนการด�ำเนินการส�ำคัญ
ไปเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัท ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CK ซึ่งประกอบด้วยการควบบริษัทระหว่าง BECL และ BMCL นี้ การขายหุ้นในบริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์
จ�ำกัด ที่ CK ถืออยู่ให้กับบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของซีเค
พาวเวอร์ (Rights Offering) ด้วย โดยคาดว่าแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสนี้ 3 ของปี
2558 ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ฟนิ นั ซ่าได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
ครั้งนี้ทั้งหมดจ�ำนวน 4 บริษัท
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Securities Brokerage
(Finansia Syrus Securities Pcl is a SEC licensed brokerage firm providing a range of financial services including brokerage, bond
dealing and futures exchange trading. As at 31 December 2014, Finansa Securities Ltd, a wholly owned subsidiary of Finansa Plc. was
the largest shareholder in Finansia Syrus Pcl with a 25.26% stake.)

2014 Review
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
As at or for the years ended 31 December

2014

2013

Baht Million

Baht Million

					 Statements of Financial position		
Assets					
Cash and cash equivalents
996.1
1,037.8
Receivables from Clearing House
60.6
194.1
Securities and derivatives business receivables - net
     2,468.6
     2,421.4
Investments - net
          14.6
          47.9
Investment in an associate and a joint venture
302.0
Other assets         
296.2
334.3
Total assets
4,138.1  
4,035.5
Liabilities and Equity			
Payables to Clearing House
412.4
90.8
Securities and derivatives business payables
1,148.1
     1,575.1
Other liabilities
381.1
403.3
Total liabilities
1,941.6
2,069.2
Equity of the owners
2,196.3
1,966.0
Non-controlling interests
0.2
0.3
Total liabilities and equity
4,138.1
4,035.5
					 Statements of Comprehensive Income			
Brokerage fees
1,472.7
1,880.5
Fees and services income
140.9
88.9
Gain on trading in securities
100.2
206.4
Interest, dividend and other income
127.0
259.0
Total income
1,840.8
2,434.8
Total expenses
  (1,539.6)
(1,906.6)
Profit before income tax
301.2
528.2
Income tax
(71.5)
(123.9)
Non-contolling interests
0.1
(4.4)
Net profit of the Company
229.8
399.9
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Other comprehensive income (loss)
Total other comprehensive income (loss)

15.2
244.9

(15.7)
388.6

Return on Average Assets
Return on Average Equity

5.6%
11.0%

9.7%
22.2%
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ดำ� เนินธุรกิจการให้บริการทางการเงิน อันประกอบไปด้วย ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจตราสารหนี้ และธุรกิจซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นบล.ฟินันเซีย ไซรัส
มากที่สุดที่ร้อยละ 25.26)

ทบทวนเหตุการณ์ปี 2557
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

2557

2556

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

					 งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
996.1
1,037.8
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
60.6
194.1
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
     2,468.6
     2,421.4
เงินลงทุนสุทธิ
          14.6
          47.9
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
302.0
สินทรัพย์อื่น         
296.2
334.3
รวมสินทรัพย์
4,138.1  
4,035.5

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
412.4
90.8
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1,148.1
     1,575.1
หนี้สินอื่น
381.1
403.3
รวมหนี้สิน
1,941.6
2,069.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
2,196.3
1,966.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.2
0.3
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
4,138.1
4,035.5

					 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
ค่านายหน้า
1,472.7
1,880.5
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
140.9
88.9
ก�ำไรจากเงินลงทุน
100.2
206.4
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรายได้อื่น
127.0
259.0
รวมรายได้
1,840.8
2,434.8
รวมค่าใช้จ่าย
  (1,539.6)
(1,906.6)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
301.2
528.2
ภาษีเงินได้
(71.5)
(123.9)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.1
(4.4)
ก�ำไรสุทธิของบริษัท
229.8
399.9
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

15.2
244.9

(15.7)
388.6

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

5.6%
11.0%

9.7%
22.2%
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Revenue and earnings decline in 2014
Finansia Syrus Pcl (FSS) reported a 24% decline on Total Income in 2014 to Bt1,841 million, with Brokerage
Fees falling 22% YoY to Bt1,473 million and Gains on Trading Securities falling 51% YoY to Bt100 million. Fees and
Services Income (primarily from investment banking) rose 58% YoY to Bt141 million. While Total Expenses declined
19% YoY to Bt1,540 million, the % decline did not match the % decline in Total Income resulting in the company’s
Net Profit dropping 43% YoY to Bt230 million.

Market ranking slips one place as foreign institutions increase share of SET turnover
The 22% decline YoY in brokerage income compared to a 10% decline in average daily turnover for equities
on the SET to Bt37.7 billion. The shortfall in the performance of FSS’ brokerage income was primarily due to loss of
around 100 sales staff to new competitors in the industry. In terms of market share, FSS saw this decline from 5.88%
in 2013 to 5.24% in 2014, resulting in its overall marking slipping one place from third to fourth. The market share
slipped in the first half of the year, as can be seen in the accompanying chart, but recovered in the second half of
the year, reaching 5.48% in Q4 2014. One factor that has affected FSS’ market share historically has been the share
of overall equity volumes relating to foreign investors. FSS’ client base is primarily domestic and retail. For 2014, there
was little impact as foreign investors accounted for 21% of overall equity volume on the SET against 22% in 2013.
One encouraging development is that FSS’ average commission rate was unchanged in 2014 at o.12%, having been
on a declining trend for several years.
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รายรับและก�ำไรลดลงในปี 2557
ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) หรือบล.ฟินันเซีย ไซรัส มีรายได้รวม 1,841 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 22 อยู่ท่ี 1,473 ล้านบาท และมีก�ำไร
จากหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นจ�ำนวน 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (ส่วนใหญ่มาจาก
วาณิชธนกิจ) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58 เป็นเงิน 141 ล้านบาท ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยรวมลดลงร้อยละ 19 จากปี 2556 เหลือ 1,540 ล้านบาท
ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงไม่เท่ากับสัดส่วนการลดลงของรายได้รวม ท�ำให้ผลก�ำไรสุทธิของบริษัทลดลงเหลือ 230 ล้านบาท
หรือร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อันดับในตลาดลดลงหนึ่งต�ำแหน่งจากการที่สถาบันการเงินต่างประเทศมีส่วนแบ่งอัตราการซื้อขายหมุนเวียนใน
ตลท. เพิ่มขึ้น
ขณะที่รายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 22 อัตราการซื้อขายหมุนเวียนเฉลี่ยรายวัน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงร้อยละ 10 เป็น 37,700 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ท�ำให้บล.ฟินันเซีย ไซรัส มีรายรับค่าธรรมเนียม
ซื้อขายลดลงคือการสูญเสียเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายราว 100 คนให้กับบริษัทคู่แข่งที่เปิดใหม่ ในแง่ของส่วนแบ่งตลาดบล.ฟินันเซีย
ไซรัส มีส่วนแบ่งลดลงจากร้อยละ 5.88 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.24 ในปี 2557 เป็นผลให้อันดับในตลาดลดลงหนึ่งต�ำแหน่ง
จากอันดับที่ 3 เป็นอันดับที่ 4 จากแผนภูมปิ ระกอบจะเห็นว่าส่วนแบ่งตลาดลดลงในช่วงครึง่ แรกของปีกอ่ นจะฟืน้ ตัวในช่วงครึง่ หลัง
จนเป็นร้อยละ 5.48 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของบล.ฟินนั เซีย ไซรัส มาโดยตลอด
คือสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นลูกค้าในประเทศและ
รายย่อย ในปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากเพราะนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เทียบกับร้อยละ 22 ในปี 2556 พัฒนาการที่ดีขึ้นคือการที่อัตราค่านายหน้าเฉลี่ย
ของบล.ฟินันเซีย ไซรัส ในปี 2557 ยังคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.12 หลังจากมีแนวโน้มลดลงมาหลายปี
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Increased contribution from foreign institutional trades
FSS increased its foreign institutional trading volumes in 2014 by 56% to Bt188 billion, however this remains
a relatively small share of the overall equity business. The % that foreign institutional trade represents of FSS’ total
trade rose from 7.9% to 15.1%

No. of total staff decreases as branch numbers reduced
As at 31 December 2014, FSS employed 797 staff, down from 909 at end 2013. As indicated above, around
100 sale staff moved to new competitors in the industry. Related to this, the total number of branches reduced from
41 to 36. The number of branches in Bangkok was reduced from 21 to 17 during the course of the year.

Strong contribution in 2014 from IB
As indicted above, fee income was boosted by gains in investment banking. During 2014, FSS completed
a number of IPO mandates including a role as Lead Underwriter and Financial Advisor to the Bt3 billion offering by
Muangthai Leasing Pcl, the Bt592 million offering by Thai Agro Energy Pcl, and the Bt500 million offering by Forth
Smart Service Pcl..

Acquired a 20% stake in SBI Royal Securities
Early in the year, FSS completed the acquisition of a 20% stake in the Cambodian brokerage firm, SBI
Royal Securities. The Cambodian stock market remains small and relatively underdeveloped, however FSS sees the
stake as one step in a broader strategy of developing a regional capability in parallel with the official launch of the
ASEAN Economic Community at end 2015.  

Setting up Online JV with SBI Holdings
In Q3 2014, FSS committed to taking a 45% stake in a new joint venture company, SBI Thai Online
Securities Ltd, in a partnership with Japanese group SBI Holdings (SBIH), which will hold a 55% stake. SBIH is a
pioneering financial services company in Japan that has established itself as the leading online securities brokerage
business in Japan and is now leveraging this position to create a financial “eco-system” incorporating complementary
financial services. SBIH has actively promoted the investment business in emerging countries in Asia with high growth
potential by forming alliances with prominent local partners. SBIH is headquartered in Tokyo and is headed by CEO,
Mr. Yoshitaka Kitao. The group currently has c.5,000 employees and is listed on the Tokyo Stock Exchange (Code: 8473)
with a market capitalization of c.US$2.5bn. The new JV company will have separate staff, management, offices and
branding to reflect the distinct and different characteristics of the pure online brokerage business model.

2015 Outlook
Extending the platform regionally while enhancing productivity and risk management
The key objectives in 2015 are to reduce business risk and sustain and improve overall profitability. FSS
remains heavily dependent on the retail segment of the Thai equity brokerage business and while FSS is a strong
competitor in this segment, this dependence is a source of earnings volatility. Product diversification and improvements
in the size and profile of the customer base aid revenue and earnings stability, however more of the company’s
resources are now being directed to enhancing the business platform. The initiatives taken in 2014 in regard to
Cambodia and online brokerage will be extended in 2015, focused on creating a more regional profile. Thailand is well
placed within the ASEAN Economic Community to become a financial centre and gateway for “continental” ASEAN,
comprising Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. In addition to developing the business platform, FSS
remains committed to strengthening internal efficiencies and controls to underpin productivity improvements.
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การซื้อขายหลักทรัพย์ของสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 188,000 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 56 อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ทั้งนี้ การซื้อขายของลูกค้า
สถาบันต่างประเทศของบล.ฟินันเซีย ไซรัส เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.9 เป็น 15.1

จ�ำนวนพนักงานลดลงตามสาขาที่ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บล.ฟินันเซีย ไซรัส มีพนักงาน 797 คน ลดลงจาก 909 คนเมื่อสิ้นปี 2556 ดังที่ระบุไว้
ข้างต้น มีพนักงานประมาณ 100 คนย้ายไปท�ำงานกับบริษัทคู่แข่งที่เปิดใหม่ นอกจากนี้จ�ำนวนสาขาทั้งหมดของบริษัทลดลง
จาก 41 เป็น 36 สาขา โดยสาขาในกรุงเทพลดลงจาก 21 เหลือ 17 สาขา ในช่วงปีที่ผ่านมา

ธุรกิจวาณิชธนกิจมีบทบาทส�ำคัญในปี 2557
ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรายได้คา่ ธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ ด้วยผลก�ำไรจากธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยในช่วงปี 2557 บล.ฟินนั เซีย ไซรัส
ประกอบธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนในครัง้ แรก (IPO) ส�ำเร็จหลายรายการ และยังรับหน้าทีผ่ จู้ ดั การการจัดจ�ำหน่าย
และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายรวมถึงต�ำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับการระดมทุนมูลค่า 3,000 ล้านบาท ของบริษัท
เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่า 592 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) และ 500 ล้านบาท
ให้กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

การซื้อหุ้นร้อยละ 20 ของ SBI Royal Securities
ในช่วงต้นปี 2557 บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้ลงทุนเป็นมูลค่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนบริษัท SBI Royal Securities
ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา แม้ว่าตลาดหุ้นของประเทศกัมพูชาจะยังเล็กและยังไม่ค่อยพัฒนา แต่บล.ฟินันเซีย
ไซรัส มองเห็นว่าการลงทุนนี้เป็นก้าวหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558

ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนธุรกิจออนไลน์กับเอสบีไอโฮลดิงส์
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บล.ฟินันเซีย ไซรัส เข้าถือหุ้นร้อยละ 45 ในบริษัทร่วมทุน SBI Thai Online
Securities Ltd. ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอสบีไอโฮลดิงส์ (เอสบีไอเอช) ของญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 เอสบีไอเอช
เป็นบริษัทผู้บุกเบิกบริการทางการเงินในญี่ปุ่น ที่ได้พัฒนาจนเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ชั้นน�ำ  และก�ำลัง
ใช้จุดแข็งนี้มาสร้าง “ระบบนิเวศ” ที่รวมบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ที่ผ่านมาเอสบีไอเอชกระตือรือร้นในการ
สนับสนุนธุรกิจการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
เอสบีไอเอชมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวภายใต้การบริหารของมร.โยชิทากะ คิทาโอะ ประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบัน
กลุ่มเอสบีไอเอชมีพนักงานประมาณ 5,000 คนและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (รหัส 8473) ด้วยมูลค่ารวมตาม
ราคาตลาด 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่จะแยกทีมงาน ฝ่ายบริหาร ส�ำนักงาน และตราผลิตภัณฑ์
จากบริษัทเดิม เพื่อสะท้อนบุคลิกที่ชัดเจนและแตกต่างของโมเดลธุรกิจที่เน้นซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์เพียงอย่างเดียว

แนวโน้มปี 2558
ขยายฐานธุรกิจในระดับภูมิภาคพร้อมพัฒนาศักยภาพและการบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายส�ำคัญของปี 2558 คือการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและคงสถานะและปรับปรุงภาพรวมการท�ำก�ำไรของ
บริษัท ผลการด�ำเนินงานของบล.ฟินันเซีย ไซรัส ขึ้นอยู่กับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าบริษัท
จะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดนี้ การพึ่งพาดังกล่าวก็น�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนของรายรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
และพัฒนาขนาดและกลุ่มของฐานลูกค้าช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านรายรับและผลก�ำไร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทรัพยากรของ
บริษัทถูกทุ่มเทไปเพื่อการขยายฐานธุรกิจมากขึ้น การลงทุนในกัมพูชาและการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่เริ่มขึ้นในปี 2557
จะขยายต่อไปในปี 2558 โดยเน้นที่การสร้างผลงานระดับภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเทศไทยอยู่ในต�ำแหน่งที่ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเป็นประตูสู่ประเทศ “ภาคพื้น” อาเซียน
อันประกอบด้วยประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ทั้งนี้ นอกเหนือจากการขยายฐานธุรกิจแล้ว บล.ฟินันเซีย
ไซรัส ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและการควบคุมภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรโดยรวม
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Warehouse Development and Leasing:
(Prospect Development Co. Ltd. (Prospect) is a 36.38% owned, associated company with the objective of becoming one of
Thailand’s leading industrial estate developers. Prospect is currently developing the Bangkok Free Trade Zone (BTFZ). )

2014 Review and 2015 Outlook
Prospect Development Co., Ltd.

2014

2013

Baht Million

Baht Million

					 Statements of Financial position		
Assets 			
Cash and cash equivalents          
42.0
Short-term loans
55.6
Rental, service and other receivables
299.9
Leasehold rights deposit
68.4
Leasehold rights - net
1,082.4
Premises and equipment - net
774.1
Other assets
13.7
Total assets
2,336.1

40.4
55.6
531.2
68.4
1,216.5
1,176.1
13.2
3,101.4

Liabilities and Shareholders’ Equity
Borrowings
Other liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

1,844.4
291.3
2,135.7
965.7
3,101.4

As at or for the years ended 31 December

1,153.7
243.6
1,397.3
938.8
2,336.1

					 Statements of Income			
Rental and service income
220.3
173.4
Other income
72.8
260.2
Total income
293.1
433.6
Total costs and expenses
(171.8)
(156.3)
Loss before finance costs
121.3
277.3
Finance costs
(148.3)
(150.0)
Net loss
(27.0)
127.3
Return on Average Assets
Return on Average Shareholders’ Equity
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(1.0%)
(2.8%)

4.3%
14.1%

ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอาคารคลังสินค้า :
(บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (พรอสเพค) ถือหุ้นโดยบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 36.38 ของทุนจดทะเบียน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม ปัจจุบนั พรอสเพคก�ำลังพัฒนาโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน)

ทบทวนเหตุการณ์ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2557

2556

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

					 งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ 			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          
42.0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
55.6
ลูกหนี้ค่าเช่า ค่าบริการ และลูกหนี้อื่น
299.9
เงินมัดจ�ำสิทธิการเช่า
68.4
สิทธิการเช่า - สุทธิ
1,082.4
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
774.1
สินทรัพย์อื่น
13.7
รวมสินทรัพย์
2,336.1

40.4
55.6
531.2
68.4
1,216.5
1,176.1
13.2
3,101.4

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,844.4
291.3
2,135.7
965.7
3,101.4

1,153.7
243.6
1,397.3
938.8
2,336.1

					 งบก�ำไรขาดทุน			
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
220.3
173.4
รายได้อื่น
72.8
260.2
รวมรายได้
293.1
433.6
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
(171.8)
(156.3)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
121.3
277.3
ต้นทุนทางการเงิน
(148.3)
(150.0)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(27.0)
127.3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

(1.0%)
(2.8%)

4.3%
14.1%
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28,098 sqm of completed space added in 2014
2014 saw progress in construction of both standard and built-to-order warehousing and factory space. In
total, 28,098 sqm of warehousing and factory space were added during the year, bringing the total completed space
to 131,464 sqm.  

Current occupancy at 87%
New leases covering 22,239 sqm of space were signed in 2014. Amongst the new customers are a French
logistics service provider, Delfingen Siam, a German auto parts / fastening manufacturer, Facil, and a U.S. animal food
supplement manufacturer, Alltech Biotechnology. The current occupancy of the BFTZ is now 86%.

Ongoing development of site infrastructure
In 2014, Prospect continued to develop the road infrastructure inside the project, completing an additional
12,155 sqm of road area.

FNS acquired 44,020 sqm warehouse/factory space
On 19 December 2014, FNS leased a total of 44,020 sqm warehouse/factory space for a period of 25 years
for a total of Bt704 million. This transaction generated net earnings of Bt61.3 million for 2014.

Adding 50,000 sqm of lettable area in 2015
Looking at the year ahead, management is planning to add a further 50,000 sqm of warehousing and
factory space in 2015, bringing the total to 138,000 sqm. (net of FNS’ holdings). The sales target for 2015 is to lease
an equivalent amount. Building up the inventory of warehousing and factory space is a crucial element in the 2015
business plan as having space that is ready and available for potential customers underpins the marketing effort.

A second, major access road to be completed in 2015
2015 will also see the completion of a new stretch of road linking the BFTZ to Bang Na Km19. The current
access to the site is from Bang Na Km23 and a second major access route will further boost the attractions of the
site. The new access road has been approved by the local municipality and a budget has been allocated.

Sales at Industrial Estates expected to rise in 2015
The average occupancy rate of all industrial estates in Thailand in 2014 is estimated to have been 85-90%,
with growth estimated at around 3% from the previous year, despite political changes that were expected to impact
the confidence of Thai and foreign investors. The average asking price for land in industrial estate in 2014 was more
or less unchanged from 2013. Management believes that Thailand still ranks as a preferred choice among foreign
investors, especially Japanese investors due to generally good facilities and an increasingly efficient logistics
infrastructure. The Industrial Estate Authority of Thailand expects that industrial land sales in 2015 will rise to 4,500 rai,
up from 3,900 rai in 2014.

Clear path for crossing over into profit
The issue for Prospect in terms of financial performance is that being in the early stages of development
and being in possession of a large, leased land bank, the company is incurring losses on a reported basis that reduce
as warehousing is completed and rented. Basically, the company is amortising the cost of the undeveloped land bank
against the sales revenue from the developed land. Under current projections, the company will move into profit when
the inventory of leased, completed warehousing exceeds 200,000 sqm against the 131,464 sqm of completed space
at end 2014. This is expected to be achieved by end 2016. Once a critical mass of rented space has been reached,
Prospect will become an important source of sustainable cash flow and earnings for the group.
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พัฒนาพื้นที่อาคารแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 28,098 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2557
		ในปี 2557 โครงการได้พัฒนาคลังสินค้าและโรงงานพร้อมให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก 28,098 ตารางเมตร ณ สิ้นปี 2557
โครงการมีคลังสินค้าและโรงงานพร้อมให้เช่ารวมทั้งหมด 131,464 ตารางเมตร

อัตราการเช่าสูงถึงร้อยละ 87
ในปี 2557 ลูกค้าได้ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงาน 22,239 ตารางเมตร ลูกค้าใหม่ที่ท�ำสัญญา อาทิเช่น
บริษัท เดลฟินเก้น สยาม จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส ประกอบกิจการบริการทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัท
ฟาซิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ประกอบกิจการโรงงานชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์  และ บริษัท ออลเทค
ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบกิจการโรงงานอาหารเสริมสัตว์ ทั้งนี้ โดยรวม
มีอัตราการเช่าสูงถึงร้อยละ 86

พัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการ
ในปี 2557 พรอสเพคได้เน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและถนนสายรองภายในโครงการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
12,155 ตารางเมตร

ฟินันซ่าซื้อสิทธิการเช่า
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ฟินันซ่าได้ซื้อสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานโดยมีพื้นที่รวม 44,020
ตารางเมตร โดยมีระยะเวลา 25 ปี มูลค่ากว่า 704 ล้านบาท ท�ำให้พรอสเพครับรู้ก�ำไรประมาณ 61.3 ล้านบาทในปี 2557

แผนงานการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานในปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 พรอสเพคมีแผนงานทีจ่ ะพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเพิม่ อีก 50,000 ตารางเมตร ท�ำให้โครงการ
จะมีคลังสินค้าและโรงงานพร้อมให้เช่ารวมทั้งสิ้นกว่า 138,000 ตารางเมตร (พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่ที่ขายสิทธิการเช่าอาคาร
ให้แก่ฟินันซ่า) โดยมีแผนที่จะเช่าพื้นที่ให้ได้ในจ�ำนวนเดียวกัน การพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าแบบพร้อมเข้าอยู่
เป็นส่วนส�ำคัญของแบบพัฒนาธุรกิจ ในปี 2558 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการท�ำการตลาดที่ต่อเนื่องของบริษัท

ถนนทางเข้าหลักสายที่ 2 จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558
ปัจจุบนั ถนนบางนาตราด กม. 23 เป็นถนนทางเข้าหลักของโครงการ และภายในปี พ.ศ. 2558 ถนนบางนาตราด กม. 19
ซึ่งจะเป็นทางเข้าหลักสายที่ 2 ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และนับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านท�ำเลที่ตั้ง
ของโครงการอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการภายในปี 2558 เนื่องจากถนนดังกล่าวได้รับการอนุมัติและจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาจากหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการแล้ว  

การขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2558
ในปี 2557 อัตราการเช่าเฉลี่ยของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 85-90 ซึ่งมีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทย
และต่างชาติ ราคาขายที่ดินปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเป็นตัวเลือกหลักของ
นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ และมีการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่รองรับระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะ
สามารถขายที่ดินได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ไร่ ในปี 2558 จาก 3,900 ไร่ ในปี 2557

การพลิกกลับมาท�ำก�ำไร
กล่าวถึงผลประกอบการด้านการเงินของพรอสเพคนั้น นับได้ว่าอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนา และการเข้าถือครอง
สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่ พรอสเพคจึงมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในงบการเงิน ซึ่งการขาดทุนจะค่อยๆ
ลดลงเมือ่ คลังสินค้าและโรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีการปล่อยเช่าพืน้ ทีไ่ ด้ ภายใต้การประมาณการในปัจจุบนั บริษทั
จะสามารถกลับมาท�ำก�ำไรได้เมื่อมีพื้นที่ให้เช่าได้เกิน 200,000 ตารางเมตร ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 มีพื้นที่เช่าแล้วเสร็จ 131,464
ตารางเมตร โดยการประมาณการน่าจะบรรลุตามเป้าหมายได้ในปี 2559 เมื่อสามารถพัฒนาพื้นที่เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
ได้ถึงที่ก�ำหนดไว้ จะท�ำให้พรอสเพคเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทต่อไป
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Report on the Board of Directors’ Responsibility towards the Financial
Statements 2014
The Board of Directors is responsible for the supervision of financial statements preparation of the
Company and its subsidiaries to be disclosed to the investors in a timely manner and the accounting data are
presenting with accuracy and transparency. The financial reports of the Company and its subsidiaries are prepared in
accordance with generally accepted accounting principles in Thailand by applying appropriate accounting policies
consistently. Moreover, sufficient important information is disclosed in the notes to the financial statements.
The Board of Directors has empowered the Audit Committee and the Certified Public Accountants to
freely review the internal control system and the accuracy of the financial reporting. The opinion of the Audit Committee
on such matters is presented in the Report of the Audit Committee in the annual report.
Based on the Company’s internal control system supervised by the Audit Committee and the external
auditor’s reports, the Board of Directors believes that the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries present complete, in all material aspects, the financial position, the results of operations and cash flows
for the year ended 2014 and also in conformity with generally accepted accounting principles.

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman

(Mr. Vorasit Pokachaiyapat)
Managing Director
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
ประจ�ำปี 2557
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแลการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ
ผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จัด
ท�ำขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ส�ำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
จากระบบควบคุมภายในภายใต้การก�ำกับดูแลและสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ
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Audit Committee’s Report for the year 2014

The Audit Committee of Finansa Public Company Limited comprises of 3 independent non-executive
directors, namely, Mr. Vitthya Vejjajiva as the Chairman of Audit Committee, Mr. Akarat Na Ranong and Mr. Nuttawut
Phowborom as Audit Committee members.  
In the year 2014, the Audit Committee held 4 meetings. Mr. Vitthya Vejjajiva and Mr. Akarat Na Ranong
attended 4 meetings and Mr. Nuttawut Phowborom attended 2 meetings. The following major issues were considered
in accordance with the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors.
1. Reviewed the quarterly financial statements as well as the annual financial statements and consolidated
financial statements of the Company and its subsidiaries including the accuracy and completeness of
information disclosed in the notes to financial statements. In 2014, the audit committee had 4
non-management meeting with an auditor.
2. Reviewed the internal control systems and the auditing reports performed by the independent Internal
Auditor in accordance with the approved annual audit plan.
3. Reviewed the Company’s operations in order to ensure compliance with the securities law, rules and
regulations of the Stock Exchange of Thailand or any law concerning the Company’s business.
4. Considered the Company’s information disclosure about the transactions stipulated by law, connected
transactions, related party transactions, including the transactions which may cause conflict of interest.
5. Recommended to the Board of Directors for shareholders’ meeting approval of the appointment of the
independent auditors of the Company for the year 2014.
6. Recommended to the Board of Directors for shareholders’ meeting approval of the proposed
appointment of 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 for the year 2015.
The Audit Committee is of the opinion that the Company has an internal control system which is
satisfactory that the Company’s operation is in compliance with relevant laws and regulations, and that the financial
statements of the Company were prepared and presented with accurate and sufficient material information in
accordance with generally accepted accounting principles. The financial statements of the Company were reviewed
and audited by certified auditors whom the Audit Committee considered to be qualified and appropriate auditors for
the Company.
		
On behalf of the Audit Committee

(Mr. Vitthya Vejajiva)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการ
อิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน คือ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านคือ นายวิทยา เวชชาชีวะ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และ นายณัฐวุฒิ
เภาโบรมย์ กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน
4 ครั้ง
2. พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปีของผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ
ระหว่างกัน ตลอดจนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ
นางสาวนิสากร ทรงมณี เลขทะเบียน 5035 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีน่ า่ พอใจ เพียงพอให้การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
มีความเพียงพอในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิทยา เวชชาชีวะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
We have audited the consolidated financial statements of Finansa Public Company Limited and its
subsidiaries and the separate financial statements of Finansa Public Company Limited, which comprise the
consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2014, and the related consolidated
and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

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

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion
In our opinion, the aforementioned consolidated and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of Finansa Public Company Limited and its subsidiaries and of Finansa Public
Company Limited as at December 31, 2014, and financial performance and cash flows for the year then ended in
accordance with Thai Financial Reporting Standards.

BANGKOK
February 27, 2015
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Nisakorn Songmanee
Certified Public Accountant (Thailand) Registration No. 5035
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการเพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

นิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

Notes
ASSETS
CURRENT ASSETS						
Cash and cash equivalents
4
127,511
130,025
4,100
17,444
Temporary investments, net
5
145,547
248,600
9,469
120,232
Service income receivables						
		 Related parties		
27.2
5,483
5,263
4,239
		 Other parties			
6,789
43,976
475
		 Total service income receivables		
12,272
43,976
5,738
4,239
Receivables and loans to others,
		 current portion		
6, 8
997
2,744
Other Receivables		
7
63,999
16,875
61,803
812
Short-term loans and advances
		 to related parties
27.2, 27.3
390
332
812
3,759
Assets classified as held for sale
10.2, 30
76,972
208,200
Other current assets		
35,999
138,896
14,827
114,115
		Total Current Assets		
463,687
581,448
304,949
260,601
								
NON-CURRENT ASSETS					
Deposits subject to restrictions
9
2,298
6,619
604
596
Long-term investments - Available-for-sale
		 securities, net		
5
141,721
161,168
11,378
Investment in associates
10.1, 10.2
858,165
812,938
436,500
436,500
Investment in subsidiaries, net
10.2
1,472,361
1,680,561
Long-term investments in related parties
11
73
73
Other long-term investments
		 - General investments, net
5
7,800
8,100
Receivables and loans to others,
net of current portion
6, 8
4,596
17,002
1,000
1,000
Premises and equipment, net
12
142,076
138,552
137,025
133,343
Goodwill, net		
13
156,920
173,061
Leasehold rights, net
14
707,188
707,188
Intangible assets, net
15
15,357
33,447
2,109
3,019
Deferred tax assets
16
987
8,176
Other non-current assets 		
27,207
25,930
474
183
		Total Non-Current Assets		
2,064,388
1,385,066
2,768,639
2,255,202
TOTAL ASSETS			
2,528,075
1,966,514
3,073,588
2,515,803

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2557
2556
2557
2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
127,511
130,025
4,100
17,444
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ  
5
145,547
248,600
9,469
120,232
รายได้ค่าบริการค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2
5,483
5,263
4,239
กิจการอื่น
6,789
43,976
475
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ
12,272
43,976
5,738
4,239
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
- ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6, 8
997
2,744
ลูกหนี้อื่น
7
63,999
16,875
61,803
812
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2, 27.3
390
332
812
3,759
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
10.2, 30
76,972
208,200
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
35,999
138,896
14,827
114,115
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
463,687
581,448
304,949
260,601
									
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
9
2,298
6,619
604
596
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
5
141,721
161,168
11,378
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
10.1, 10.2
858,165
812,938
436,500
436,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
10.2
1,472,361
1,680,561
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11
73
73
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
5
7,800
8,100
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6, 8
4,596
17,002
1,000
1,000
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
12
142,076
138,552
137,025
133,343
ค่าความนิยมสุทธิ
13
156,920
173,061
สิทธิการเช่าสุทธิ
14
707,188
-   
707,188
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
15
15,357
33,447
2,109
3,019
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16
987
8,176
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
27,207
25,930
474
183
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
2,064,388
1,385,066
2,768,639
2,255,202
รวมสินทรัพย์
2,528,075
1,966,514
3,073,588
2,515,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

Notes

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY					
CURRENT LIABILITIES						
Bills of exchange and short-term debentures 17, 27.2, 27.3
359,000
250,000
408,976
309,875
Liabilities under finance lease agreement,
		 current portion			
21
125
Short-term loans and advances from
		 related parties		
27.2, 27.3
266,757
218,278
Liabilities directly associated with assets 						
classified as held for sale
30
14,740
-    
Other current liabilities						
		 Accrued bonus			
17,245
19,934
1,962
1,963
Accrued expenses
436
9,143
1,255
737
		 Other accounts payable		
39,379
38,972
39,810
37,509
		 Others			
25.1, 25.3, 27.2
67,660
28,365
81,324
42,982
		 Total other current liabilities		
124,720
96,414
124,351
83,191
		Total Current Liabilities		
498,481
346,539
800,084
611,344
								
NON-CURRENT LIABILITIES					
Long-term debentures
17
350,000
350,000
Liabilities under finance lease agreements,
net of current portion
-    
21
Deposits from customers
36,165
36,165
Provision for post-employment benefits
18
13,020
14,670
10,215
8,782
		Total Non-Current Liabilities		
399,185
14,691
396,380
8,782
TOTAL LIABILITIES		
897,666
361,230
1,196,464
620,126
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
17, 27.2, 27.3
359,000
250,000
408,976
309,875
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
21
125
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2, 27.3
-    
266,757
218,278
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
30
14,740
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
โบนัสค้างจ่าย
17,245
19,934
1,962
1,963
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
436
9,143
1,255
737
เจ้าหนี้อื่น
39,379
38,972
39,810
37,509
อื่น ๆ
25.1, 25.3, 27.2
67,660
28,365
81,324
42,982
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
124,720
96,414
124,351
83,191
		รวมหนี้สินหมุนเวียน		
498,481
346,539
800,084
611,344
									
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หุ้นกู้ระยะยาว
17
350,000
-     350,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
-    
21
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
36,165
-    
36,165
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
18
13,020
14,670
10,215
8,782
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
399,185
14,691
396,380
8,782
รวมหนี้สิน				
897,666
361,230
1,196,464
620,126
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL STATEMENTS
Notes
2014
2013
2014
2013
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)					
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
24
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
Premium on ordinary shares
24
208,455
208,455
208,455
208,455
Retained earnings							
		 Appropriated 							
			 Legal reserve		
19, 24
22,600
22,600
22,600
22,600
		 Unappropriated		
24
433,200
376,770
412,659
429,375
Other components of shareholders’ equity
(269,044)
(237,739)
(1,788)
49
Total Shareholders’ Equity		
1,630,409
1,605,284
1,877,124
1,895,677
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
2,528,075
1,966,514
3,073,588
2,515,803

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ช�ำระครบแล้ว
24
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
24
208,455
208,455
208,455
208,455
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
19, 24
22,600
22,600
22,600
22,600
ยังไม่ได้จัดสรร
24
433,200
376,770
412,659
429,375
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(269,044)
(237,739)
(1,788)
49
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
1,630,409
1,605,284
1,877,124
1,895,677
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,528,075
1,966,514
3,073,588
2,515,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

Notes

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

CONTINUING OPERATIONS						
REVENUES								
Revenues from investment, advisory
		 and management business
27.1.1
77,952
41,301
48,022
482,960
Revenues from loan management business
1,102
2,736
-      
-      
Revenues from securities business
27.1.1
82,295
91,981
-   
-      
Other income		
27.1.1
48,085
6,426
48,161
17,838
		Total Revenues		
209,434
142,444
96,183
500,798
									
COSTS AND EXPENSES						
Finance costs		
27.1.1
17,768
13,002
23,363
26,280
Investment, advisory and management 						
business costs and expenses
33,073
38,612
14,467
13,404
Loan management business costs and expenses
2,318
2,220
-      
-      
Securities business costs and expenses
65,749
61,069
-      
-      
Reversal of doubtful accounts
8
(2,428)
-      
-      
-      
Servicing and administrative expenses
27.1.1
76,524
88,438
53,688
54,539
Reversal of impairment of investment
10.2
-      
-      
-       (66,636)
Directors and managements remuneration
27.4
32,281
32,448
21,381
21,236
		Total Costs and Expenses		
225,285
235,789
112,899
48,823
Share of gain from investments
in associated companies 		
48,643
153,484
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE		
32,792
60,139
(16,716)
451,975
INCOME TAX INCOME (EXPENSE)
16
1,240
(1,719)
-      
-      
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR FROM					
CONTINUING OPERATIONS
34,032
58,420
(16,716)
451,975
DISCONTINUED OPERATIONS				
PROFIT FOR THE YEAR FROM 						
DISCONTINUED OPERATIONS
31
22,398
15,640
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
56,430
74,060
(16,716)
451,975
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

การด�ำเนินงานต่อเนื่อง					
รายได้									
รายได้จากธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและการจัดการ
27.1.1
77,952
41,301
48,022
482,960
รายได้ธุรกิจบริหารลูกหนี้
1,102
2,736
-     
-     
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
27.1.1
82,295
91,981
-    
-     
รายได้อื่น
27.1.1
48,085
6,426
48,161
17,838
		รวมรายได้			
209,434
142,444
96,183
500,798

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนทางการเงิน
27.1.1
17,768
13,002
23,363
26,280
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
33,073
38,612
14,467
13,404
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจบริหารลูกหนี้
2,318
2,220
-      
-     
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
65,749
61,069
-     
-     
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
8
(2,428)
-     
-     
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
27.1.1
76,524
88,438
53,688
54,539
โอนกลับด้อยค่าเงินลงทุน
10.2
-     
-     
-      (66,636)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
27.4
32,281
32,448
21,381
21,236
		รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
225,285
235,789
112,899
48,823
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
48,643
153,484
-     
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
32,792
60,139
(16,716)
451,975
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
16
1,240
(1,719)
-     
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
34,032
58,420
(16,716)
451,975
									
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก						
ก�ำไรส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
31
22,398
15,640
-     
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
56,430
74,060
(16,716)
451,975
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

Notes

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2014
2013

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Gains (losses) on remeasuring available-for-sale
investments
(33,300)
28,088
(1,837)
(62)
Gains from translation of
financial statement differences
1,995
24,924
-      
-      
Share of other comprehensive loss
from investments in associated company
-       (3,963)
-    
-      
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE YEAR, NET OF TAX
(31,305)
49,049
(1,837)
(62)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 					
FOR THE YEAR
25,125
123,109
(18,553)
451,913
									
PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO						
Owners of the Company
56,430
74,060
(16,716)
451,975
56,430
74,060
(16,716)
451,975
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 						
ATTRIBUTABLE TO						
Owners of the Company
25,125
123,109
(18,553)
451,913
25,125
123,109
(18,553)
451,913
									
BASIC EARNINGS (LOSS) ATTRIBUTABLE 							
TO OWNERS OF THE COMPANY PER SHARE Baht
0.23
0.32
(0.07)
1.93
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF 							
ORDINARY SHARES
24 Shares 247,039,600 233,844,061 247,039,600 233,844,061
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2557
2556
2557
2556
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(33,300)
28,088
(1,837)
(62)
ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ด�ำเนินงานในต่างประเทศ
1,995
24,924
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
-     
(3,963)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
(31,305)
49,049
(1,837)
(62)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
25,125
123,109
(18,553)
451,913
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
56,430
74,060
(16,716)
56,430
74,060
(16,716)

451,975
451,975

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
25,125
123,109
(18,553)
451,913
25,125
123,109
(18,553)
451,913
									
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
0.23
0.32
(0.07)
1.93
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
24 หุ้น 247,039,600 233,844,061 247,039,600 233,844,061
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Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

Beginning balance, January 1, 2013
1,061,947
1,035,005
Increase of share capital - ordinary shares
24
173,251
(8,663)
Transfer of premium on ordinary shares
and legal reserve to reduce deficit
24
-       (817,887)
Legal reserve
19
-      
-      
Total comprehensive income for the year
-      
-      
Ending balance, December 31, 2013
1,235,198
208,455
									
Beginning balance, January 1, 2014
1,235,198
208,455
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
-      
Ending balance, December 31, 2014
1,235,198
208,455

Notes
3,509
(294,379)
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-       24,924
3,509
(269,455)
3,509
(269,455)
-      
1,995
3,509
(267,460)

-      
-      
28,088
28,207
28,207
(33,300)
(5,093)

Translation
of financial
statement
differences

119
-      

Revaluation Unrealized gain
Premium
surplus
on dilution of
(discount) on
paid-up
(deficit)
investment
share capital ordinary shares on investments in an associate

22,600
-      
22,600

(69,304)
22,600
-      
22,600

376,770
56,430
433,200

887,191
(22,600)
70,097
376,770

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

-      
-      
123,109
1,605,284

69,304
(557,918)
1,317,587
-      
-       164,588

Unappropriated
(deficit)

Total

Unit : Thousand Baht

Retained earnings (deficit)
Legal reserve

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Other components of shareholders’ equity

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,317,587
164,588
123,109
1,605,284
1,605,284
25,125
1,630,409

887,191
(22,600)
70,097
376,770
376,770
56,430
433,200

รวม

หน่วย : พันบาท

(557,918)
-

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุน)

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
1,061,947
1,035,005
119
3,509
(294,379)
69,304
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
24
173,251
(8,663)
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและทุนส�ำรอง
ตามกฎหมายไปลดยอดขาดทุนสะสม
24
(817,887)
(69,304)
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
19
22,600
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
28,088
24,924
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1,235,198
208,455
28,207
3,509
(269,455)
22,600
														
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
1,235,198
208,455
28,207
3,509
(269,455)
22,600
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(33,300)
1,995
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,235,198
208,455
(5,093)
3,509
(267,460)
22,600

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

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

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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Premium
(discount) on
ordinary shares

Retained earnings (deficit)
Unappropriated
Legal reserve
(deficit)

Total

Unit : Thousand Baht

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

Beginning balance, January 1, 2013
1,061,947
1,035,005
111
69,304
(887,191)
1,279,176
Increase of share capital - ordinary shares
24
173,251
(8,663)
-      
-      
-      
164,588
Transfer of premium on ordinary shares
and legal reserve to reduce deficit
24
-      
(817,887)
-      
(69,304)
887,191
-      
Legal reserve
19
-      
-      
-      
22,600
(22,600)
-      
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
-      
(62)
-      
451,975
451,913
Ending balance, December 31, 2013		
1,235,198
208,455
49
22,600
429,375
1,895,677
														
Beginning balance, January 1, 2014		
1,235,198
208,455
49
22,600
429,375
1,895,677
Total comprehensive loss for the year
-      
-      
(1,837)
-      
(16,716)
(18,553)
Ending balance, December 31, 2014
1,235,198
208,455
(1,788)
22,600
412,659
1,877,124

Notes

Issued and
paid-up
share capital

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

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า)
มูลค่า
หุ้นสามัญ

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
1,061,947
1,035,005
111
69,304
(887,191)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
24
173,251
(8,663)
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ไปลดยอดขาดทุนสะสม
24
(817,887)
(69,304)
887,191
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
19
22,600
(22,600)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(62)
451,975
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
1,235,198
208,455
49
22,600
429,375
													
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
1,235,198
208,455
49
22,600
429,375
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(1,837)
(16,716)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,235,198
208,455
(1,788)
22,600
412,659

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น-ส่วนเกินทุน
(ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

451,913
1,895,677

1,279,176
164,588

รวม

หน่วย : พันบาท

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

		

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014

2013

SEPARATE
FINANCIAL STATEMES
2014

2013

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES						
Profit (loss) before income tax expense
57,035
76,049
(16,716)
451,975
Adjustments:							
Shares of profit from investments in associated companies (48,643)
(153,484)
		 Depreciation and amortization		
26,729
24,418
18,995
17,123
Amortization of discounts received on investments
290
153
242
153
Amortization of discounts paid on bills of exchange
1,065
1,971
3,833
Reversal of doubtful accounts
(2,428)
Reversal of impairment of investments
-      (66,636)
Gain from disposal of an associate
(22,042)
(312,187)
Gain from distribution from long-term investments
(65,855)
(3,230)
-     
(2,492)
Unrealized (gains) losses on revaluation of investments
2,951
(1,923)
1,670
(1,481)
Unrealized gains on forward contracts
(9,849)
(Gains) losses on disposal of fixed assets and intangible assets (1,371)
452
(1,027)
(21)
(Gains) losses on exchange
566
494
(5,255)
7,795
Service and interest costs on employees benefit
2,524
2,724
1,035
1,009
Actuarial (gain) loss on defined employee benefit plan
1,352
(881)
398
(65)
Dividends income
(62)
(62)
(117,700)
		 Finance costs			
17,768
11,937
21,392
22,447
(18,993)
(64,268)
22,643
3,753
		 Decrease in temporary investments		
97,506
7,399
104,300
3,600
		 Decrease in receivables and loans to others		
16,580
1,636
(Increase) decrease in service income receivables
20,338
36,309
(1,499)
(4,014)
Increase in other current assets
(34,553)
(104,813)
(60,027)
(97,951)
(Increase) decrease in other non-current assets
(1,515)
21
(291)
Employees benefits paid out
(883)
(2,647)
(116)
Increase in deposits from customers
36,165
36,165
Increase (decrease) in other current liabilities
32,239
(54,032)
35,026
1,745
Cash received (paid) from operations
146,884
(180,395)
136,317
(92,983)
Interest paid
(11,671)
(9,342)
(14,447)
(20,121)
Income tax paid
(8,811)
(24,355)
(1,676)
(11,148)
Net cash provided by (used in) operating activities
126,402
(214,092)
120,194
(124,252)
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
2556
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
57,035
76,049
(16,716)
451,975
รายการปรับปรุง :
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(48,643)
(153,484)
-      
-     
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
26,729
24,418
18,995
17,123
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนตัดจ่าย
290
153
242
153
ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
-    
1,065
1,971
3,833
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
(2,428)
-     
-      
-     
โอนกลับด้อยค่าเงินลงทุน
-    
-     
-       (66,636)
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
-     (22,042)
-       (312,187)
ก�ำไรจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(65,855)
(3,230)
-       (2,492)
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
2,951
(1,923)
1,670
(1,481)
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(9,849)
-     
-      
-     
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (1,371)
452
(1,027)
(21)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
566
494
(5,255)
7,795
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
2,524
2,724
1,035
1,009
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,352
(881)
398
(65)
รายได้เงินปันผล
(62)
-     
(62)
(117,700)
ต้นทุนทางการเงิน
17,768
11,937
21,392
22,447
(18,993)
(64,268)
22,643
3,753
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
97,506
7,399
104,300
3,600
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
16,580
1,636
-      
-     
รายได้ค่าบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
20,338
36,309
(1,499)
(4,014)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(34,553)
(104,813)
(60,027)
(97,951)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,515)
21
(291)
-     
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
(883)
(2,647)
-      
(116)
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
36,165
-      36,165
-     
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
32,239
(54,032)
35,026
1,745
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
146,884
(180,395)
136,317
(92,983)
จ่ายดอกเบี้ย
(11,671)
(9,342)
(14,447)
(20,121)
จ่ายภาษีเงินได้
(8,811)
(24,355)
(1,676)
(11,148)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
126,402
(214,092)
120,194
(124,252)
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE
FINANCIAL STATEMES

Note
2014
2013
2014
2013
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 						
(Increase) decrease in short-term loans and
advance to related parties
332
10,269
2,946
(2,964)
(Increase) decrease in deposits subject to restrictions
4,320
(891)
(7)
(9)
Proceeds from disposal of available-for-sale securities
10,171
10,171
Cash paid for investment in available-for-sale securities
(18,835)
(300)
(18,835)
Cash paid for investment in capital increase of
subsidiaries and associates
(7,498)
(207,498)
Decrease in investments in subsidiaries and associates
17,374
Cash received from disposal of investment in subsidiary
		 and associates			
62,500
766,704
Cash received from disposal of long-term investments
		 - General investments		
140,129
Cash paid for investment in leasehold rights
(608,194)
(608,194)
Cash paid for acquisition of fixed assets and intangible assets (32,987)
(9,053)
(23,355)
(6,864)
Proceeds from disposal of fixed assets and intangible assets
3,947
33
3,592
22
Net cash inflow from redemption of an investment
53,273
Distribution from investment
65,855
24,434
-    
20,743
Dividends received			
62
62
117,700
Net cash provided by (used in) investing activities
(575,329)
150,141
(633,620)
827,963
								
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 						
Cash received (paid) on bills of exchange and
debenture issued
459,000
(69,000)
447,130
(71,345)
Cash received from capital increase
164,588
164,588
Cash paid for liabilities under finance lease agreements
(125)
(119)
Increase (decrease) in short-term loans and advances
from related parties
52,952
(785,606)
Net cash provided by (used in) financing activities
458,875
95,469
500,082
(692,363)
Differences on translation of financial statements		
1,995
24,924
-		Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
11,943
56,442
(13,344)
11,348
Cash and cash equivalents as at January 1,		
130,025
73,583
17,444
6,096
Cash and cash equivalents as at December 31, 4
141,968
130,025
4,100
17,444
Non-cash items:
Revaluation surplus on investments increase (decrease)
Payable for acquisition of fixed assets and
intangible assets increase (decrease)
Discount on ordinary shares issued

(33,300)

28,088

(1,837)

(62)

67
-

43
(8,663)

(29)
-

45
(8,663)

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557
2556
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
332
10,269
2,946
(2,964)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
4,320
(891)
(7)
(9)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,171
-     
10,171
-     
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(18,835)
(300)
(18,835)
-     
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
-    
(7,498)
-      (207,498)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลดลง
-    
17,374
-     
-     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
-    
62,500
-      766,704
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไป
-    
-     
-      140,129
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า
(608,194)
-      (608,194)
-     
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(32,987)
(9,053)
(23,355)
(6,864)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
3,947
33
3,592
22
เงินสดสุทธิจากการไถ่ถอนเงินลงทุน
-    
53,273
-     
-     
เงินคืนทุนจากการลงทุน
65,855
24,434
-     
20,743
เงินสดรับเงินปันผล
62  
-     
62
117,700
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(575,329)
150,141
(633,620)
827,963
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 					
เงินสดรับ (จ่าย) ส�ำหรับตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
459,000
(69,000)
447,130
(71,345)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
-    
164,588
-      164,588
เงินสดจ่ายส�ำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(125)
(119)
-     
-     
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-    
-     
52,952
(785,606)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
458,875
95,469
500,082
(692,363)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		
1,995
24,924
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  สุทธิ
11,943
56,442
(13,344)
11,348
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
130,025
73,583
17,444
6,096
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4
141,968
130,025
4,100
17,444
รายการที่มิใช่เงินสด:
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

(33,300)
67
-    

28,088
43
(8,663)

(1,837)
(29)
-     

(62)
45
(8,663)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
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. Furthermore, the Company and its
subsidiaries also provide financial services, including investment banking and asset management.

		1.2		

The significant subsidiaries’ operations

				
Finansa Securities Limited
Finansa Securities Limited, which is a 100% owned subsidiary of the Company, is incorporated as a
limited company under Thai law and operates in Thailand. By the Company’s Board of Directors’ resolution
on April 24, 2009, the Board of Directors approved the reorganization of the securities and futures
brokerage businesses of the group company. According to the business reorganization, the subsidiary has
temporarily ceased its securities and futures brokerage businesses since July 4, 2009. The Stock Exchange
of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission acknowledged and approved the
temporary cessation of operations until December 31, 2015.
				 The subsidiary still maintains its investment banking, underwriting, selling agent, money market 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 Asset Management Limited
Finansa Asset Management Limited, which is a 100% owned subsidiary of the Company, is
		 incorporated as a limited company under Thai law. The subsidiary operates business in Thailand and has
been granted licenses from the Ministry of Finance to operate fund management business. Its registered
office is located at 48/21 and 48/24 TISCO Tower 12Ath 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 advisory and fund management services. Its registered address is P.O. Box 309, Ugland House,
		 South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงาน
		
1.1 การด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2532 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 โดยส�ำนักงานของบริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ บริษัทประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยโดยด�ำเนินธุรกิจหลักคือการลงทุนและการเป็นทีป่ รึกษาและการจัดการให้แก่บริษทั ในเครือและบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยยังให้บริการด้านการเงินต่างๆ รวมถึงธุรกิจวาณิชธนกิจ และ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		1.2

การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ

				
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จ�ำกัด เป็นบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 จัดตัง้ ขึน้ เป็นบริษทั จ�ำกัด
ตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
การปรับโครงสร้างธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกลุ่ม
บริษทั จากการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว บริษทั ย่อยได้ดำ� เนินการขออนุญาตหยุดประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2552
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับทราบ
และอนุญาตการหยุดด�ำเนินการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะยังคงด�ำเนินธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย
หน่วยลงทุน การค้าตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ต่อไป
บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้น
เป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/21 และ 48/24 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชั้น 12 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
				
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Fund Management Ltd. จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นเป็น
บริษัทจ�ำกัด ในหมู่เกาะเคย์แมน เพื่อด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ P.O Box 309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
		 Islands, British West Indies

Finansa Public Company Limited 57

				
Finansa Capital Limited
Finansa Capital Limited, which is a 100% directly and indirectly owned subsidiary of the Company, is
		 a limited company under Thai law and operates in Thailand. Currently, its principal activity is to manage its
remaining loan portfolio and its registered office is located at 48/32 TISCO Tower, 16th Floor, North Sathorn
		 Road, Silom, Bangrak, Bangkok.

2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
		2.1		 Basis of preparation and presentation of financial statements

		

The statutory financial statements are prepared in Thai Baht and in the Thai language in conformity
with Thai Financial Reporting Standards and accounting practices generally accepted in Thailand.
The financial statements have been prepared in compliance with the Notification of the Department of
Business Development regarding “The Brief Particulars in the Financial Statements B.E. 2554” dated
September 28, 2011.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed
in the accounting policies.

		

2.2		 Basis for preparation of consolidated financial statements

		
		

(a) These consolidated financial statements include the financial statements of Finansa Public
Company Limited and the following subsidiaries, which were incorporated in Thailand and
						
overseas:			
Percentage of
Country of
shareholding as at registration

Nature of business

December 31, December 31,
2014
2013

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 Asset Management Ltd.
100
100
Thailand Asset management business
		 Finansa Fund Management Ltd.
100
100 Cayman Islands Investment advisory and
						
investment businesses
Finansa (Cambodia) Ltd.
100
100
Cambodia Investment advisory business
		 Finansa Hong Kong Limited
100
100
Hong Kong
Advisory 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 year ended December 31, 2014 included in
the consolidated financial statements were audited except for the financial statements of
Finansa Hong Kong Limited, Finansa Capital Co., Ltd. and Finansa (Cambodia) Ltd. for the year
ended December 31, 2014 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.
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บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน ในอัตรา
ร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจบริหารลูกหนี้ที่คงเหลืออยู่เป็นธุรกิจหลัก บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/32 อาคาร
ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
		2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรือ่ ง ก�ำหนดรายการย่อ
ทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ยกเว้นตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
จดทะเบียน
อัตราร้อยละ
จัดตั้ง
ของการถือหุ้น ณ วันที่ ในประเทศ
ลักษณะของธุรกิจ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม					
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
100
100
ไทย
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
100
100
ไทย
ธุรกิจวาณิชธนกิจ /
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
100
100
ไทย
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
Finansa Fund Management Ltd.
100
100 Cayman Islands ธุรกิจที่ปรึกษาและการลงทุน
Finansa (Cambodia) Ltd.
100
100
กัมพูชา
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
Finansa Hong Kong Limited
100
100
ฮ่องกง
ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

(ข) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
(ค) งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้
ตรวจสอบแล้ว ยกเว้นงบการเงินของ Finansa Hong Kong Limited บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
และ Finansa (Cambodia) Ltd. ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ดังนั้น
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษทั ดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย
สินทรัพย์ หนี้สิน และก�ำไร (ขาดทุน) ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นไม่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม
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(d) On June 10, 2013, Finansa Securities Ltd. registered an increase in its capital from Baht 500
million to Baht 700 million by issuing 20 million common shares at Baht 10 per share, fully call.
The Company has already paid up the total amount of Baht 200 million.
(e) In December 2013, the Company sold 49% of its investment in Finansa Capital Limited to
					 Finansa Fund Management Ltd. which is a 100% owned subsidiary. There is no impact to the
consolidated financial statements as the Company holds, directly and indirectly, 100% in
Finansa Capital Limited. (see Note 10.2)
(f) On July 23, 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to
sell its entire 19,999,993 shares, representing 99.99% of total paid-up share capital, of
Finansa Asset Management Limited, a subsidiary of the Company. In accordance with the Thai
Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2012) “Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations”, assets and liabilities of the subsidiary, which were included in the
consolidated statement of financial position as at December 31, 2014, have been presented as
assets classified as held for sale and liabilities directly related to assets classified as held for
sale and investment in the subsidiary in the separate statement of financial position as at
December 31, 2014, has been presented as assets classified as held for sale. (see Note 30)
In addition, the consolidated statements of comprehensive income for the years ended
December 31, 2014 and 2013 have presented profit for the periods from discontinued
operations, which were previously presented in each revenue and expense captions in the
consolidated statements of comprehensive income. (see Notes 30 and 31)   

		 2.3		 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and/or disclosure in
				 the current period financial statements
The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications regarding Thai Financial Reporting
Standards (TFRSs) which are effective for the financial statements for the period beginning on or after
January 1, 2014 onwards as follows:
		Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1
(Revised 2012) Presentation of Financial Statements
TAS 7
(Revised 2012) Statement of Cash Flows
TAS 12 (Revised 2012) Income Taxes
TAS 17 (Revised 2012) Leases
TAS 18 (Revised 2012) Revenue
TAS 19 (Revised 2012) Employee Benefits
TAS 21 (Revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 24 (Revised 2012) Related Party Disclosures
TAS 28 (Revised 2012) Investments in Associates
TAS 31 (Revised 2012) Interests in Joint Venture
TAS 34 (Revised 2012) Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2012) Impairment of Assets
TAS 38 (Revised 2012) Intangible assets
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Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2012) Share - Based Payments
TFRS 3 (Revised 2012) Business Combinations
TFRS 5 (Revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (Revised 2012) Operating Segments
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(ง) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 500 ล้านบาท
เป็น 700 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช�ำระหุ้น
เพิ่มทุนเต็มจ�ำนวน ซึ่งบริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
(จ) ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนของบริษัท ให้แก่ Finansa Fund Management Ltd. ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 รายการดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวม เนือ่ งจากบริษทั
ยังคงถือหุ้นในบริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม
(ดูหมายเหตุข้อ 10.2)
(ฉ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งในการขายหุ้นทั้งหมด
จ�ำนวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ฟินนั ซ่า จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก”
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงได้แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษทั ย่อยทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย และหนีส้ นิ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย และได้แสดงเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)
นอกจากนี้ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้แสดง
ก�ำไรส�ำหรับงวดจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก ซึง่ เดิมแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยในแต่ละรายการในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ดูหมายเหตุข้อ 30 และข้อ 31)

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส�ำหรับรอบบัญชีปจั จุบนั

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
		มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)    การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)    งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)    สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)    รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)    ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน
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		Thai Accounting Standards Interpretations (“TSI”)
		TSI 15							Operating Leases – Incentives
TSI 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form
   of a Lease
		 TSI 29							 Disclosure - Service Concession Arrangements
		 TSI 32							 Intangible Assets - Web Site Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRI”)
TFRI 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
										
Similar Liabilities
		 TFRI 4							 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
TFRI 5
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
										
Environmental Rehabilitation Funds
		 TFRI 7							 Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting
   in Hyperinflationary Economies
		 TFRI 10						 Interim Financial Reporting and Impairment
		TFRI 12						Service Concession Arrangements
		TFRI 13						Customer Loyalty Programmes
TFRI 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRI 18   
Transfers of Assets Form Customers
Conceptual Framework for Financial Reporting (Revised 2014)
The aforementioned 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 accounting period beginning on or after January 1, 2015
onwards as follows:
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Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2014)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (Revised 2014)
Inventories
TAS 7 (Revised 2014)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2014)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (Revised 2014)
Events after the Reporting Period
TAS 11 (Revised 2014)
Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2014)
Income Taxes
TAS 16 (Revised 2014)
Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2014)
Leases
TAS 18 (Revised 2014)
Revenue
TAS 19 (Revised 2014)
Employee Benefits
TAS 20 (Revised 2014)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (Revised 2014)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
TAS 23 (Revised 2014)
Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2014)
Related Party Disclosures
TAS 26 (Revised 2014)
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (Revised 2014)
Separate Financial Statements
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
		การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ 		

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบ
การเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
		มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)    
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)    
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)    
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)     ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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		Thai Accounting Standards (“TAS”) (Continued)
		TAS 28 (Revised 2014)
Investments in Associates and Joint Ventures
TAS 29 (Revised 2014)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 33 (Revised 2014)
Earnings per Share
TAS 34 (Revised 2014)
Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2014)
Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2014)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2014)
Intangible assets
TAS 40 (Revised 2014)
Investment Property
		

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2014)
Share - Based Payment
TFRS 3 (Revised 2014)
Business Combinations
TFRS 5 (Revised 2014)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6 (Revised 2014)
Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
TFRS 8 (Revised 2014)
Operating Segments
		TFRS 10					Consolidated Financial Statements
		TFRS 11					Joint Arrangements
TFRS 12
Disclosure of Interests in Other Entities
		TFRS 13					Fair Value Measurement
		

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSI”)
TSI 10 (Revised 2014)
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSI 15 (Revised 2014)
Operating Leases – Incentives
TSI 25 (Revised 2014)
Income Taxes - Change in the Tax Status of an Enterprise or its  
										Shareholders
TSI 27 (Revised 2014)
Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
TSI 29 (Revised 2014)
Disclosure - Service Concession Arrangements
TSI 31 (Revised 2014)
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising  Services
TSI 32 (Revised 2014)
Intangible Assets - Web Site Costs
		Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRI”)
TFRI 1 (Revised 2014)
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRI 4 (Revised 2014)
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRI 5 (Revised 2014)
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
										Environmental Rehabilitation Funds
TFRI 7 (Revised 2014)
Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting
in Hyperinflationary Economies
TFRI 10 (Revised 2014)
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRI 12 (Revised 2014)
Service Concession Arrangements
TFRI 13 (Revised 2014)
Customer Loyalty Programmes
TFRI 14
TAS 19 (Revised 2014) - The Limit on a Defined Benefit Asset,
									 Minimum Funding Requirements and their Interaction
TFRI 15 (Revised 2014)
Agreements for the Construction of Real Estate
TFRI 17 (Revised 2014)
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRI 18 (Revised 2014)
Transfers of Assets from Customers
TFRI 20 (Revised 2014)
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
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		มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
		ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)    
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)   
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
		การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
  
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
  
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
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The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications regarding Thai Financial Reporting
Standard (TFRS), which are effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2016
onwards as follows:
		

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 4 (Revised 2014)
Insurance Contracts  
The Company’s and its subsidiaries’ management will adopt the aforementioned TFRSs relevant to the
Company and its subsidiaries in the preparation of the Company’s and its subsidiaries’ financial statements
when they become effective.

The Company’s and its subsidiaries’ management has assessed the effects of these TFRSs and believes
that they will not have any significant impact on the financial statements for the period in which they are
		initially applied.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies are summarized below:

		

3.1		 Revenue and expense recognition

(a) Commission fees
Commission fees from selling agent are recognized as income on an accrual basis.
(b) Fees and service income
Fees and service income are recognized as revenue on an accrual basis with reference to the
stage of completion.
(c) Rental and service income
Rental and service income are recognized as revenue base on period of rental agreement.
(d) Interest and discounts on loans - Loan management business
Interest and discounts on loans are recognized on an accrual basis over the term of the loans, based
on the amount of principal outstanding. Accrued interests from defaulted loans are not reversed,
but will consider providing allowance for accrued interest together with the loan principal.
Interest which was already included in the face value of loans was deferred and taken up as
income evenly over the term of loans.
(e) Hire-purchase income - Loan management business
Income from hire-purchase contracts was recognized by the “effective interest” method of which
						 subsidized interest income and direct costs were included.
Accrued interest from defaulted receivables on which principal or interest payments have been
past the due date for more than 3 months are not reversed, but will consider providing
allowance for accrued interest together with the principal.
(f) Gains (losses) on trading in securities/investments
Gains (losses) on trading in securities/investments are recognized as revenue or expenses on
						
the transaction dates.
(g) 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.
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ ี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาประกันภัย
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับ
งบการเงินของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้

3.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยจะรับรู้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน
(ค) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
(ง) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืม - ธุรกิจบริหารลูกหนี้
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดย
ค�ำนวณจากยอดเงินต้นค้างช�ำระ ส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดช�ำระจะไม่บันทึกยกเลิกรายการดอกเบี้ย
ค้างรับจากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดช�ำระดังกล่าว แต่พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร่วมกับเงินต้นของ
เงินให้กู้ยืมแทน
ในกรณีทดี่ อกเบีย้ ได้คดิ รวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื แล้ว ดอกเบีย้ ดังกล่าวจะตัง้ พักไว้และตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้
เฉลี่ยเท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมนั้น
(จ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ - ธุรกิจบริหารลูกหนี้
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method) โดยรวมเงิน
ชดเชยรายได้ดอกเบี้ยและต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการค�ำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงส�ำหรับลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ทีเ่ กินกว่าสามเดือนนับจากวันทีค่ รบก�ำหนดช�ำระ
จะไม่บนั ทึกยกเลิกรายการดอกเบีย้ ค้างรับจากลูกหนีด้ งั กล่าว แต่พจิ ารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญร่วม
กับเงินต้นของลูกหนี้แทน
(ฉ) ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์/เงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์/เงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ช) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง ส่วนเงินปันผลจากเงิน
ลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
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(h) Interest on borrowings
Interest on borrowings is charged as expense on an accrual basis.
(i) 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 comprehensive income.
(b) Investments in available-for-sale securities, both those held as temporary and long-term
investments, are determined at fair value. Changes in the carrying amounts of securities are
recorded in other components of shareholders’ equity through other comprehensive income until
the securities are sold, when the changes are then included in the statements of 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 comprehensive income or recorded as a revaluation surplus (deficit)
on investments in shareholders’ equity, depending on the type of the reclassified investment.
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3.4		 Receivables and loans

		

Receivables and loans are presented at principal balances, excluding accrued interest receivable,
less allowance for doubtful accounts. Unrecognized deferred income and discounts on loans are
deducted from the principal balances.
Provision additionally set aside is recognized as an expense in the statement of comprehensive income
for each relevant year.
Amounts written off as bad debts are deducted from the allowance for doubtful accounts and if recovery
is made from bad debts, the recovered amount is added to the allowance for doubtful accounts or
taken up as income, as appropriate.
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(ซ) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(ฌ) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูงซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการ
เบิกใช้หรือติดภาระผูกพัน/ค�้ำประกัน
		3.3

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่มิใช่เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประเภทของ
เงินลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า จั ด ประเภทเป็ น เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวและแสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บันทึกเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายทัง้ ทีถ่ อื ไว้เป็นเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ผ่านรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลค่านั้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือไว้จนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่ คราวหรือเงินลงทุนระยะยาว
ตามระยะเวลาคงเหลือและแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ามูลค่า
ตราสารหนีต้ ดั จ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จ�ำนวนทีต่ ดั จ�ำหน่ายนีจ้ ะแสดงเป็นรายการปรับกับ
รายได้ดอกเบีย้
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปจัดประเภทเป็น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(จ) เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
การค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน บริษทั และบริษทั ย่อยจะปรับเปลีย่ นราคาของเงินลงทุนใหม่โดย
ใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันทีโ่ อนได้บันทึกเป็นรายการก�ำไร (ขาดทุน) ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�่ำกว่า)
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

3.4

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กู้ยืมที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในแต่ละปี
การตัดจ�ำหน่ายลูกหนีเ้ ป็นหนีส้ ญ
ู จะน�ำไปลดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ส่วนหนีส้ ญ
ู ทีไ่ ด้รบั คืนจะน�ำไปเพิม่ ยอดค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญหรือบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่กรณี
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3.5

Investments in subsidiaries and associated companies

				
Consolidated financial statements
Investments in associated companies except for investments which the Company and its subsidiaries
intend to hold temporarily, as presented in the consolidated financial statements, are accounted for under
		 the equity method.
				
Separate financial statements
Investments in subsidiaries and associated companies as presented in the separate financial statement
are presented at cost less allowance for impairment loss (if any). For investments in subsidiaries, which are
wholly owned by the Company and have deficits on equities, such deficits are presented as a part of
other current liabilities in the separate statements of financial position.
		3.6		

Premises and equipment/depreciation

Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation of premises
and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the estimated useful
lives as follows:
Office buildings
25 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 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 25 years.
		3.8		

Intangible assets and amortization

(a) Goodwill
The Company’s goodwill is an intangible asset with indefinite useful life occurring from an investment
amount in a subsidiary over the subsidiary’s net book value. The Company now tests the impairment
of goodwill on an annual basis and allowance for impairment will be provided, (if any).
(b) Other intangible assets
Intangible assets with definite useful life are stated at cost less accumulated amortization.
- Software amortizations are calculated by reference to their cost on a straight-line basis not
exceeds 10 years.
- Amortization of deferred golf membership fees is made on a straight-line basis over the period of
							
the membership term.
Intangible assets with indefinite useful life are tested for impairment annually and any provisions made
for impairment are recorded as expenses in the statement of comprehensive income.
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3.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

				
งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมซึง่ ยกเว้นเงินลงทุนทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือเป็นการชัว่ คราวทีแ่ สดงอยู่
ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมดและมีผลขาดทุนเกินทุนจะแสดง
ส่วนที่ขาดทุนเกินทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
		3.6

อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ถาวร
ทุกประเภทค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้
อาคารส�ำนักงาน
25 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร  
5 ปี
อุปกรณ์ส�ำนักงาน  
3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  
5 ปี
ยานพาหนะ  
4 และ 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างท�ำ

3.7

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมตามอายุสัญญาเช่าและค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี)
การตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 25 ปี
		3.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจ�ำหน่าย
(ก) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่เกิดจากการ
ทีบ่ ริษทั ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในราคาทีส่ งู กว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั จะทดสอบ
การด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
- ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟต์แวร์คำ� นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ไม่เกิน 10 ปี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าสมาชิกกอล์ฟรอตัดบัญชีค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสมาชิก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน จะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยค่าเผื่อการด้อยค่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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		3.9		

Long-term lease agreements

(a) Operating lease agreements
Leases in which substantially all risks and rewards of ownership of assets remain with the lessor are
accounted for as operating lease. Rentals applicable to such operating leases are charged to
the statements of comprehensive income over the lease term.
(b) Financial lease agreements
Leases of assets for which substantially all the risks and rewards of ownership are transferred to the
Company are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lower of the
fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. The
outstanding rental obligations, net of finance charges, are recorded as long-term liabilities, while the
interest element is charged to the statements of 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 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
		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 comprehensive income. Differences in exchange
rates from the translation of the financial statements of foreign subsidiaries are recognized in other
comprehensive income and presented as a component in shareholders’ equity.
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		3.9

สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน ค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
(ข) สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัทถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

		3.10 ประมาณการหนีส้ นิ
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระ
ภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.11 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และบริษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
		3.12

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส�ำหรับการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการส�ำหรับการแปลงค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�ำหรับการแปลงค่ารายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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3.13 Derivative financial instruments

		

3.14 Impairment of assets

The Company initially recognizes derivatives as assets or liabilities at fair value on the date on which
a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value on the financial position
date. Gains or losses arising from changes in fair value on derivatives which are not designated as hedging
are immediately recognized in the statements of comprehensive income.

				 The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is an indication that
an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company and its subsidiaries make an estimate
of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount,
		 the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are
recognized in the statements of comprehensive income. An asset’s recoverable amount is the higher of fair
		 value less costs to sell and value in use.

3.15 Employee benefits

Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are
recognized as expenses when incurred.
			
Post-employment benefits obligation
The Company and its subsidiaries calculated the post-employment benefits obligation under the
Thai Labor Protection Act based on actuarial assumptions at the end of reporting period using Projected
Unit Credit Method, which is estimated based on the present value of expected cash flows of benefits to
be paid in the future taken into account the actuarial assumptions, including salaries, turnover rate, years
of service and other factors. Discount rate used to calculate the post-employment benefit obligations is
based on yield rate of government bond.
The expenses for the defined benefit plan are recognized as personnel expenses in the statement
of comprehensive income.
Actuarial gains (losses) are recognized in the statements of 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 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 re
viewed 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.
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3.13 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
บริษัทรับรู้รายการของตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการและ
มีการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทันทีในงบ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า

3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในการ
ค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานนัน้ อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีนนั้ ประกอบด้วยจ�ำนวน
รวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีสำ� หรับปี ก�ำไร
ทางภาษีแตกต่างจากก�ำไรที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากก�ำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการ
ที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็น
รายได้หรือค่าใช้จา่ ยทางภาษี หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั ค�ำนวณโดยใช้อตั ราภาษีทบี่ งั คับใช้อยู่ หรือ
ทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั
และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ก�ำไร
ทางภาษีจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อ
ก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดมาใช้ประโยชน์ได้
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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
comprehensive income. For current income taxes and deferred taxes related to items recognized
directly in shareholders’ equity in the same or different year, they will be recognized directly in
shareholders’ equity.

3.17 Earning/loss per share
		

Earning/loss per share as presented in the statements of comprehensive income is basic earning/
loss per share, which is determined by dividing net profit/loss by the weighted average number of ordinary
shares in issue 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’s management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts
of assets, liabilities and related notes of contingent assets and liabilities at the date of financial statement
and reported amounts of revenues and expenses during the year reported. Although the management’s
estimation is reasonably determined given recent circumstances, actual results could differ from these
		estimates.
Significant sources of estimation uncertainty are as follows:
(a) Fair value
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price on the last working day of
the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair values of government bonds,
						 state enterprise bonds and private sector debt securities are determined based on the yield rates
quoted by the Thai Bond Market Association or other financial institutions, as appropriate. The
fair value of investment units is determined from their net asset value.
For the fair value of financial instrument disclosures, considerable judgment is necessarily required
in estimation of fair value. Accordingly, the estimated fair value presented herein is not necessarily
indicative of the amount that could be realized in a current market exchange. The use of different
market assumptions and/or estimation methodologies may have a material effect on the
estimated fair value.
(b) Allowance for doubtful accounts
- The Company and its subsidiaries excluding securities business subsidiary
Allowance for doubtful accounts is provided based on expected uncollectible amount based
on a review of defaulted payment period and assessment of the current financial position,
taking into consideration the recovery risk and the value of collateral of each debtor.  
						
- Securities business subsidiary
A subsidiary has provided an allowance for doubtful accounts in accordance with the
Notification No. Kor Thor. 33/2543 of the Office of the Securities and Exchange Commission,
dated August 25, 2000, which was amended by the Notification No. Kor Thor. 5/2544
							 dated February 15, 2001.
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บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสำ� หรับงวด
ทีบ่ ริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือในงวดที่กิจการคาดว่า
จะจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันทีใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงิน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการน�ำสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษทั และบริษทั ย่อยตัง้ ใจจะช�ำระ
หนี้สินและรับช�ำระสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรหรือ
ขาดทุนไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นในปีบัญชีเดียวกันหรือต่างปี

3.17 ก�ำไร/ขาดทุนต่อหุ้น
ก�ำไร/ขาดทุนต่อหุ้นที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก�ำไร/ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งค�ำนวณโดย
หารก�ำไร/ขาดทุนสุทธิด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

3.18 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่ส�ำคัญและแหล่งข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการ
ประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัย
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ง
มีผลกระทบต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
แหล่งข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ มีดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท�ำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล และ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบัน
การเงินอืน่ แล้วแต่กรณี มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องบ่งชี้ถึง
จ�ำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือ
วิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
(ข) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์   มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินให้กู้ยืมจากจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากระยะ
เวลาการผิดนัดช�ำระประกอบกับการวิเคราะห์ประเมินฐานะทางการเงิน การพิจารณาความเสี่ยง
และมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้แต่ละราย
- บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ กธ.33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
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(c) Goodwill
The Company tests the impairment of goodwill by using its present value calculated from the
estimated future cash flows of subsidiaries with a suitable discount rate. Impairment loss is
recognized when the present value of future cash flow of the subsidiaries is less than its
						
carrying amount.
(d) Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax
losses to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which
the temporary differences and unused tax losses can be utilized. The subsidiaries prepared a
forecast of future taxable profit and considered that there will be sufficient future taxable profit
						
to be utilized.
(e) Intangible assets - Derivatives business license fee
Intangible assets of the subsidiary engaging in securities business included derivative business
license fee. During the year ended December 31, 2009, the subsidiary requested permission
from the Office of the Securities and Exchange Commission to temporarily cease its securities
and future brokerage businesses. The suspension of business has been effective since July 4,
2009 (see Note 1). The subsidiary’s management believes that recoverable amount of the
						 derivatives business license will not be less than the carrying amount.

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

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Cash 						
Deposits at financial institutions
Total cash and cash equivalents
   for the purpose of statements
   of cash flows presentation
Less		 Cash and cash equivalents
included in assets classified
as held for sale (see Note 30)
Total cash and cash equivalents		
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39
141,929

51
129,974

6
4,094

5
17,439

141,968

130,025

4,100

17,444

(14,457)
127,511

130,025

4,100

17,444

(ค) ค่าความนิยม
บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยพิจารณาจากประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย โดยใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัทบันทึกผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า หากพบว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อยต�่ำกว่าราคา
ตามบัญชี
(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ และ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่สามารถหักภาษีได้ในอนาคต โดยรับรู้เท่ากับจ�ำนวนที่
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะน�ำผลต่างชั่วคราวและผล
ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้หักภาษีได้ บริษัทย่อยได้จัดท�ำประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต และ
พิจารณาแล้วว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถใช้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้
(จ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ด�ำเนินการขอ
อนุญาตหยุดการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยการหยุดประกอบการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 (ดูหมายเหตุข้อ 1) ซึ่งผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยคาดว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจะไม่ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการน�ำเสนองบกระแสเงินสด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

39
141,929

51
129,974

6
4,094

5
17,439

141,968

130,025

4,100

17,444

(14,457)
127,511

130,025

4,100

17,444
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5. INVESTMENTS
5.1 Classified by investment type
As at December 31, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had classified their
investments as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
			
			

As at December 31, 2014 As at December 31, 2013
Cost/Carrying		Cost/Carrying
value
Fair value
value
Fair value

Temporary investments				
Trading Securities							
Domestic marketable equity securities 						
Investment units			
138,186
140,169
235,760
238,497
Add Allowance for revaluation
1,983
2,737
Total trading securities, net		
140,169
140,169
238,497
238,497
Available-for-sale securities						
Government bond			
10,055
10,103
Domestic marketable equity securities		
7,575
5,378
Total							
7,575
5,378
10,055
10,103
Add Allowance for revaluation
(2,197)
48
Total available-for-sale securities, net
5,378
5,378
10,103
10,103
Total temporary investments, net		
145,547
145,547
248,600
248,600
Long-term investments						
Available-for-sale securities					
Government bond			
10,970
11,378
Investment units in foreign funds
133,655
130,343
133,017
161,168
Total							
144,625
141,721
133,017
161,168
Add Allowance for revaluation
(2,904)
28,151
Total available-for-sale securities, net
141,721
141,721
161,168
161,168
General investments						
Domestic non-marketable equity securities 		
7,800		
8,100		
Overseas non-marketable equity securities		
24,722		
24,610
Total							
32,522		
32,710
Less Allowance for impairment
(24,722)
(24,610)
Total general investments, net		
7,800		
8,100
Total long-term investments, net		
149,521		169,268
Total investments, net		
295,068		417,868
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5. เงินลงทุน
5.1 จ�ำแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า							
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
138,186
140,169
235,760
238,497
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
1,983
2,737
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
140,169
140,169
238,497
238,497
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
พันธบัตรรัฐบาล
10,055
10,103
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
7,575
5,378
รวม
7,575
5,378
10,055
10,103
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2,197)
48
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
5,378
5,378
10,103
10,103
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ		
145,547
145,547
248,600
248,600
เงินลงทุนระยะยาว							
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
พันธบัตรรัฐบาล
10,970
11,378
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
133,655
130,343   133,017
161,168
รวม
144,625
141,721
133,017
161,168
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2,904)
28,151
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
141,721
141,721
161,168
161,168
เงินลงทุนทั่วไป							
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
7,800
8,100
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
24,722
24,610
รวม
32,522
32,710
หัก   ค่าเผื่อการด้อยค่า
(24,722)
(24,610)
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
7,800
8,100
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ		
149,521		169,268
รวมเงินลงทุนสุทธิ			
295,068		 417,868
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
			
			

As at December 31, 2014 As at December 31, 2013
Cost/Carrying		Cost/Carrying
value
Fair value
value
Fair value

Temporary investments
Trading securities							
Domestic marketable equity securities 					
Investment units			
4,091
4,091
109,642
110,129
Add Allowance for revaluation
487
Total trading securities, net		
4,091
4,091
110,129
110,129
Available-for-sale securities					
Government bond			
10,055
10,103
Domestic marketable equity securities		
7,575
5,378
Total 							
7,575
5,378
10,055
10,103
Add Allowance for revaluation
(2,197)
48
Total available-for-sale securities, net
5,378
5,378
10,103
10,103
Total temporary investments, net		
9,469
9,469
120,232
120,232
Long-term investments
Available-for-sale securities					
Government bond			
10,970
11,378
Add Allowance for revaluation
408
Total available-for-sale securities, net
11,378
11,378
Total long-term investments, net		
11,378
11,378
Total investments, net		
20,847		120,232

			 As at December 31, 2014 and 2013, the Company had pledged investments in government bond
amounting to Baht 11.38 million and Baht 10.10 million, respectively, to secure bank overdrafts limit with
		 a commercial bank.
In December 2013, the Company sold its investment units in foreign fund classified as general investments
to a subsidiary at cost value at USD 4,357,409. A subsidiary classified those investment units as
available-for-sale securities. Therefore, the consolidated financial statement was also classified those
investment units as available-for-sale securities.
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม

เงินลงทุนชั่วคราว							
หลักทรัพย์เพื่อค้า							
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
4,091
4,091
109,642
110,129
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
487
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
4,091
4,091
110,129
110,129
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
พันธบัตรรัฐบาล
-       10,055
10,103
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
7,575
5,378
รวม
7,575
5,378
10,055        10,103
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2,197)
48
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
5,378
5,378
10,103
10,103
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ		
9,469
9,469
120,232
120,232
						
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
พันธบัตรรัฐบาล
10,970
11,378
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
408
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
11,378
11,378
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ		
11,378
11,378
รวมเงินลงทุนสุทธิ			
20,847		 120,232

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ได้นำ� เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จ�ำนวน 11.38 ล้านบาท และจ�ำนวน
10.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทั ได้จำ� หน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีจ่ ดั ประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ให้แก่
บริษัทย่อยตามราคาทุนที่ 4,357,409 เหรียญสหรัฐฯ บริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขาย ดังนั้น งบการเงินรวมจึงจัดประเภทหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
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5.2

Debt securities classified by remaining period to maturity

				 As at December 31, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had investments in debt
securities, except those held as trading securities, classified by remaining periods to maturity as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
As at December 31, 2014
Remaining periods
Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

As at December 31, 2013
Remaining periods
Total

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

Total

Available-for-sale securities								
Government bond
10,970
10,970 10,055
10,055
Total					
10,970
10,970 10,055
10,055
Add  Allowance for revaluation
408
408
48
48
Total available-for-sale securities, net
11,378
11,378 10,103
10,103
Total investments in debt securities, net
11,378
11,378 10,103
10,103

6. RECEIVABLES AND LOANS TO OTHERS
In order to present the statement of financial position in compliance with the Notification of the Department
of Business Development, items due within one year are to be presented as current assets and items due
longer than one year are to be presented as non-current assets. The Company and its subsidiaries therefore
present “Receivables and loans to others” as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Receivables and loans to others (see Note 6.2)
Less Allowance for doubtful accounts
(see Note 8)
Receivables and loans to others, net		
Less Current portion
Receivables and loans to others, net of
current portion 			
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176,794

193,375

14,000

14,000

(171,201)
5,593
(997)

(173,629)
19,746
(2,744)

(13,000)
1,000
-

(13,000)
1,000
-

4,596

17,002

1,000

1,000

5.2

จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มิใช่หลักทรัพย์
เพื่อค้าจ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา
น้อยกว่า  
1 ปี
1 ปี - 5 ปี

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ

-

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

เกิน 5 ปี

รวม

-

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

น้อยกว่า  
1 ปี
1 ปี - 5 ปี

10,055
10,055
48
10,103
10,103

เกิน 5 ปี

รวม

-

10,055
10,055
48
10,103
10,103

-

6. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เพื่อให้การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งต้อง
แยกแสดงรายการที่ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี ให้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และรายการที่ครบก�ำหนดเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน บริษัทและบริษัทย่อยจึงแยกแสดงรายการลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 6.2) 176,794
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 8)
(171,201)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ
5,593
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
(997)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4,596

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

193,375
(173,629)
19,746
(2,744)

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

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

17,002

1,000

1,000
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6.1		 Classified by loan type
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements
As at
December 31,
2014

As at
December 31,
2013

139,009
1,181
140,190
(81)
140,109
(135,516)
4,593

153,162
3,721
156,883
(193)
156,690
(137,944)
18,746

Securities business receivables			
Other receivables					 22,685
Less Allowance for doubtful accounts
(22,685)
Total securities business receivables , net				
-

22,685
(22,685)
-

Other loans		
Bills of exchange
13,000
Loans								
1,000
Total other loans					 14,000
Less Allowance for doubtful accounts
(13,000)
Total other loans, net					
1,000
Total receivables and loans to others, net				 5,593

13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000
19,746

Loan management business receivables			
Loans								
Hire-purchase receivables				
Total receivables and loans				
Less Unearned income
Total receivables and loans				
Less   Allowance for doubtful accounts
Total loan management business receivables, net				

Securities business receivables as of December 31, 2014 and 2013 comprise other receivables including
overdue receivables from securities business.
(Unit : Thousand Baht)

Separate
financial statements
As at
December 31,
2014

Other loans			
Bills of exchange
Loans								
Total other loans					
Less Allowance for doubtful accounts
Total other loans, net					
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13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000

As at
December 31,
2013

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

6.1

จ�ำแนกตามประเภทสัญญา
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

เงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้			
เงินให้กู้ยืม
139,009
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
1,181
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
140,190
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(81)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
140,109
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(135,516)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้สุทธิ
4,593
			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้อื่น
22,685
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(22,685)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้กู้ยืมอื่น		
ตั๋วแลกเงิน
13,000
เงินให้กู้ยืม
1,000
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
14,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ
1,000
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ			 5,593

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

153,162
3,721
156,883
(193)
156,690
(137,944)
18,746
22,685
(22,685)
13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000
19,746

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยลูกหนี้อื่นซึ่งรวมลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์
ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถช�ำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

เงินให้กู้ยืมอื่น			
ตั๋วแลกเงิน
เงินให้กู้ยืม
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000
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6.2		 Classified by the remaining period of the contract
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements
As at
December 31,
2014

Receivables and loans to others
At call (including defaulted contracts)
Not over 1 year				
Over 1 year				
Total receivables and loans to others		

171,823
4,971
176,794

As at
December 31,
2013

174,251
6
19,118
193,375

Separate
financial statements
As at
December 31,
2014

13,000
1,000
14,000

As at
December 31,
2013

13,000
1,000
14,000

		6.3		

Securities business receivables classified in accordance with the Notification of the
				 Office of the Securities and Exchange Commission
As at December 31, 2014 and 2013, a subsidiary engaging in securities business had classified
securities business receivables in accordance with the Notification of the Office of the Securities and
Exchange Commission regarding accounting for non-performing receivables of securities company as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at December 31, 2014
As at December 31, 2013
			
Allowance for Allowance for		
Allowance for Allowance for
			
doubtful accounts doubtful accounts		
doubtful accounts doubtful accounts
		
Debt
set up by the in excess of the
Debt
set up by the in excess of the
Classification
Balances
subsidiary SEC requirement balances
subsidiary SEC requirement
Doubtful
Total

22,685
22,685

22,685
22,685

-

22,685
22,685

22,685
22,685

-

				As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary has securities business receivables of
approximately Bath 22.68 million, of which income recognition on an accrual basic was ceased.
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6.2

จ�ำแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญา
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบก�ำหนดแล้ว)
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

6.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

171,823
4,971
176,794

174,251
6
19,118
193,375

13,000
1,000
  14,000

13,000
1,000
14,000

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดชั้นตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้จ�ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดท�ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

การจัดชั้น
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดย
ส่วนเกินจากที่
จ�ำนวนมูลหนี้
บริษัทย่อย
ก.ล.ต. ก�ำหนด
22,685
22,685

22,685
22,685

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดย
ส่วนเกินจากที่
จ�ำนวนมูลหนี้
บริษัทย่อย ก.ล.ต. ก�ำหนด
22,685
22,685

22,685
22,685

-

				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีระงับการรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้างเป็นจ�ำนวนเงิน 22.68 ล้านบาท
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7. OTHER RECEIVABLES
Other receivables as at DEcember 31, 2014 and 2013 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2013
2013
2014
2014

Penalty receivables			
Deposit receivables			
Other receivables			
Less Other receivables included in assets classified
as held for sale (see Note 30)
   
Total							

23,497
37,627
4,541

16,875

23,497
37,627
679

812

(1,666)
63,999

16,875

61,803

812

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

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2013
2014
2014
2013

Balance - beginning of the years
Less Allowance for doubtful accounts (reversal)
Balance - end of the years

173,629
(2,428)
171,201

173,629
173,629

13,000
13,000

13,000
13,000

9. DEPOSITS SUBJECT TO RESTRICTIONS
		 As at December 31, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had pledged bank deposits
amounting to Baht 2.30 million and Baht 6.62 million, respectively (the Company only: December 31, 2014
and 2013 amounting to Baht 0.60 million) to secure bank guarantees issued by the banks on behalf of the
Company and its subsidiaries.

10. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
		 10.1 Investments in associates in the consolidated financial statements
				 As at December 31, 2014 and 2013, 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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7. ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ค่าปรับโอนสิทธิการเช่า
ลูกหนี้เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
ลูกหนี้อื่น
หัก ลูกหนี้อื่นที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)   
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

23,497
37,627
4,541

16,875

23,497
37,627
679

812

(1,666)
63,999

16,875

61,803

812

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

8. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

173,629
(2,428)
171,201

173,629
173,629

13,000
13,000

13,000
13,000

9. เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 2.30 ล้านบาท และ 6.62
ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท) ที่วางไว้เป็นประกัน
หนังสือค�้ำประกันที่ธนาคารออกให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
10.1 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกิจการและกองทุนต่างๆ ที่เป็น
บริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Percentage of
Shareholding

Company name

Nature of
business

Country

Cost

Carrying value under
equity method

As at
As at
As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013
2014
2013

Associated company 										
Prospect Development Co., Ltd.
Warehouse
				
development and
				
leasing
Thailand
36.38
36.38
436,500
436,500
326,894
336,157
Subsidiaries’ associated companies					
Siam Investment Partners, L.P. (1) General Partner
of a fund Cayman Islands 50
50
3,845
3,828
670
667
FSS International Investment Advisory
Investment
Advisory
Thailand
10
300
194
Securities Company Limited (2)
Finansia Syrus Securities Plc.
Securities business Thailand
25.26
25.26
313,213
313,213
530,407
476,114
Total investments in associate companies 					
753,858
753,541
858,165
812,938
(1)
(2)

Siam Investment Partners, L.P. is under liquidation process.
Finansia Syrus Securities Public Company Limited holds an investment in FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd. at the portion
of 89.99%; therefore, the Company and its subsidiaries holds an investment in FSSIA at the portion of 32.73% in totals.

				
Prospect Development Co., Ltd.
In March 2013, the Company sold 6,250,000 shares of Prospect Development Co., Ltd. (“Prospect”)
to a new shareholder, at Baht 10 per share, resulting in a decrease in shareholding portion from 41.58%
				
to 36.38%.
For the year ended December 31, 2014, the Company and its subsidiaries recognized share of loss
from investment in Prospect according to its shareholding portion of Baht 9.26 million (For the year
ended December 31, 2013, recognized share of gain amounting to Baht 45.27 million).
				
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
During the year 2013, the Company purchased additional 1,838,141 shares of Finansia Syrus
Securities Public Company Limited (“Finansia Syrus”) from other investors, resulting in a total
investment of 118,000,000 shares or 25.26%.
				 In June 2013, the Company sold its investment in ordinary shares in Finansia Syrus to Finansa
				 Securities Ltd., a 100% own subsidiary, at Baht 5.30 per share, totally Baht 625.40 million.
However, there is no impact to the consolidated financial statements as the purpose is to
reorganize the Finansa group structure. The recognition of the investment under the equity method
and share of profit (loss) from the investment in Finansia Syrus are recorded in the consolidated
financial statement of the Company and its subsidiaries.
In 2014, Finansia Syrus paid share dividends at the ratio of 5.64 existing shares per 1 new share
resulting in a total investment of 138,921,985 shares at the same percentage of shareholding of
				
25.26%.
For the year ended December 31, 2014, the Company and its subsidiaries recognized share of gain
from investment in Finansia Syrus according to its shareholding portion of Baht 58.01 million (for
the year ended December 31, 2013, recognized share of gain amounting to Baht 105.57 million).
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ราคาทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

บริษัทร่วม									
บจก. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์
ธุรกิจพัฒนา
และให้เช่าคลังสินค้า ไทย
36.38
36.38
436,500
436,500
326,894
336,157
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
หุ้นส่วนทั่วไป
Cayman
Siam Investment Partners, L.P.(1)
   
ของกองทุน
Islands
50
50
3,845
3,828
670
667
บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
ที่ปรึกษาการลงทุน
ไทย
10
300
194
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด(2)
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย
25.26
25.26
313,213
313,213
530,407
476,114
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
753,858
753,541
858,165
812,938
(1)
(2)

Siam Investment Partners, L.P. อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนใน บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด อยู่ที่ร้อยละ 89.99 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีสัดส่วนการลงทุนใน บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 32.73

				
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุน้ ของบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (“พรอสเพค”)
ออกไปจ�ำนวน 6,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน
พรอสเพคลดลงจากร้อยละ 41.58 เป็นร้อยละ 36.38
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุน
ในพรอสเพค จ�ำนวน 9.26 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน
45.27 ล้านบาท)
				
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (“ฟินันเซีย ไซรัส”)
เพิม่ อีกจ�ำนวน 1,838,141 หุน้ จากนักลงทุนอืน่ ท�ำให้บริษทั มีเงินลงทุนในหุน้ สามัญในบริษทั ดังกล่าวทัง้ หมด
จ�ำนวน 118,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.26
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของฟินันเซีย ไซรัส ทั้งจ�ำนวนให้แก่บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ที่ราคา 5.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
จ�ำนวนเงิน 625.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม เนื่องจากการ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า ดังนั้น การบันทึกเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสียและการรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในฟินนั เซีย ไซรัส จะบันทึกในงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2557 ฟินันเซีย ไซรัส ได้จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่ ท�ำให้จ�ำนวนหุ้นเท่ากับ
138,921,985 หุ้น ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมที่ร้อยละ 25.26
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรตามสัดส่วนการลงทุน
ในฟินันเซีย ไซรัส จ�ำนวน 58.01 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร
จ�ำนวน 105.57 ล้านบาท)
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FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
For the year ended December 31, 2014, the Company and its subsidiaries recognized share of loss from
				 investment in FSS International Investment Advisory Securities Company Limited according to its
shareholding portion of Baht 0.11 million.
				
CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd.
				 In July 2013, Finansa Fund Management Ltd. redeemed its total interest in CMBI Finansa China
				 Vietnam Fund Ltd. which is an associated company, and terminated as the joint investment
manager of the Fund. Total consideration received from the redemption was USD 1.73 million, which
is the Fund’s net asset value as at June 30, 2013. (see Note 27.1.3)

		

10.2 Investments in subsidiaries and associates in the separate financial statements
As at December 31, 2014 and 2013, the Company had investments in the following subsidiaries
and associates which are accounted for under the cost method in the separate financial statements.
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Paid-up share
capital
Company name

Nature of business

Country

Percentage of
shareholding

Carrying value under
cost method

Dividends received

For the years ended
As at
As at
As at
As at
As at
As at
December 31,
December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

2013

Subsidiaries
Finansa Securities Ltd.
Finansa Capital Limited(1)
Finansa Asset Management Ltd.(2)
Finansa Fund Management Ltd.

Securities
Thailand
700,000 700,000
100
100
734,709
734,709
100,000
Loan management
Thailand
511,000 511,000
51
51
467,787
467,787
Asset management
Thailand
110,000 200,000
100
100
208,200
Investment advisory
Cayman
690
690
100
100
151,790
151,790
and investment
Islands (ordinary shares) (ordinary shares)
						
5,732
5,732
100
100
573,198
573,198
(preference shares) (preference 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 2,136,400
100,000
Less  Allowance for impairment
(455,839) (455,839)
Investments in subsidiaries, net							 1,472,361 1,680,561
Associated companies
Finansia Syrus Securities Plc.(3)
Securities
Thailand
17,700
Prospect Development Co., Ltd. Warehouse										
				
Development										
				
and leasing
Thailand
1,200,000 1,200,000
36.38
36.38
436,500
436,500
Investment in associated companies							
436,500
436,500
17,700
Total investment in subsidiaries and associated companies						 1,908,861 2,117,061

(1)

In December 2013, the Company sold 49% of its investment in ordinary shares of Finansa Capital Limited to Finansa Fund Management Ltd., a 100% own
subsidiary.
(2)
In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale. (see Note 30)
(3)
In June 2013, the Company sold all of its investment in ordinary shares of Finansia Syrus to Finansa Securities Ltd., a 100% own subsidiary. (see Note 10.1)
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บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ำกัด จ�ำนวน 0.11 ล้านบาท
				
CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd.
ในเดือนกรกฎาคม 2556 Finansa Fund Management Ltd. ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน CMBI Finansa
China Vietnam Fund Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทั้งจ�ำนวน และยกเลิกสัญญาการเป็นผู้ร่วมบริหารการลงทุน
ของกองทุน โดยมูลค่าที่ได้รับจากการไถ่ถอนมีจ�ำนวน 1.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 27.1.3)
		10.2 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ประเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) มูลค่าตามบัญชีตามราคาทุน

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

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

บริษทั ย่อย											
บล. ฟินนั ซ่า
ธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย
700,000 700,000
100
100
734,709
734,709
100,000
บจก. ฟินนั ซ่า แคปปิตอล(1)
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ไทย
511,000 511,000
51
51
467,787
467,787
บลจ. ฟินนั ซ่า(2)
ธุรกิจจัดการกองทุน
ไทย
110,000 200,000
100
100
208,200
Finansa Fund Management Ltd. ธุรกิจทีป่ รึกษาและ
Cayman Islands
690
690
100
100
151,790
151,790
ธุรกิจบริหารการลงทุน
(หุน้ สามัญ) (หุน้ สามัญ)
						
5,732
5,732
100
100
573,198
573,198
(หุน้ บุรมิ สิทธิ)(หุน้ บุรมิ สิทธิ)
Finansa (Cambodia) Ltd.
ธุรกิจทีป่ รึกษาการลงทุน
กัมพูชา
192
192
100
100
204
204
Finansa Hong Kong Limited
ธุรกิจทีป่ รึกษาธุรกิจ
ฮ่องกง
512
512
100
100
512
512
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
1,928,200 2,136,400
100,000
หัก  ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(455,839) (455,839)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
1,472,361 1,680,561
บริษทั ร่วม											
บล.  ฟินนั เซีย ไซรัส
จ�ำกัด (มหาชน)(3)
ธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย
17,700
บจก. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์
ธุรกิจพัฒนาและ
ให้เช่าคลังสินค้า
ไทย
1,200,000 1,200,000
36.38
36.38
436,500
436,500
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
436,500
436,500
17,700
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1,908,861 2,117,061

(1)

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ให้แก่ Finansa Fund Management Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
(2)
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น รายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงิน จึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)
(3)
ในเดือนมิถุนายน 2556  บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของฟินันเซีย ไซรัสทั้งจ�ำนวนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
(ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
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11. LONG-TERM INVESTMENTS IN RELATED PARTIES
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Percentage
of shareholding
Company name

Nature of
business

Country

Investments under
cost method

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

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

19,254
(19,181)
73

19,166
(19,093)
73

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

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

Consolidated financial statements
		
		
		

Building and
building
improvement

Office
equipment

Furniture 		
and fixture
Vehicle

Assets
in progress

Total

Cost
December 31, 2013
259,744
74,502
37,486
12,148
3,118
386,998
Addition/transfer in
18,025
8,124
8,216
34,365
Disposals/transfer out
(10,032)
(1,201)
(3,363)
(11,334)
(25,930)
Assets classified as held for sale(1)
(9,441)
(11,055)
(2,695)
(23,191)
December 31, 2014
259,744
73,054
33,354
6,090
372,242
Accumulated depreciation
December 31, 2013
(134,596)
(66,887)
(34,401)
(11,248)
(247,132)
Depreciation
(8,260)
(4,930)
(2,162)
(252)
(15,604)
Disposals/transfer out
8,458
232
3,352
12,042
Assets classified as held  for sale(1)
7,349
10,484
2,695
20,528
December 31, 2014
(142,856)
(56,010)
(25,847)
(5,453)
(230,166)
Allowance for impairment						
December 31, 2013
(236)
(1,078)
(1,314)
Impairment
121
969
1,090
Assets classified as held  for sale(1)
115
109
224
December 31, 2014
Net book value						
December 31, 2014
116,888
17,044
7,507
637
142,076
December 31, 2013
125,148
7,379
2,007
900
3,118
138,552
(1)
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In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale. (see Note 30)
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11. เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

Siam Investment Fund II, L.P. (1)
กองทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(1)
(2)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ประเทศ

Cayman  Islands

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

5.87 (2)

5.87 (2)

เงินลงทุนในราคาทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

19,254
(19,181)
73

19,166
(19,093)
73

Siam Investment Fund II, L.P. อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
คิดค�ำนวณโดยรวมหุ้นทั้งที่ถือโดยตรงในฐานะ limited partner และที่ถือโดยอ้อมในฐานะ general partner

12. อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2556
259,744
74,502
37,486
12,148
3,118
386,998
ซื้อ/โอนเข้า
18,025
8,124
8,216
34,365
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(10,032)
(1,201)
(3,363)
(11,334)
(25,930)
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
(9,441)
(11,055)
(2,695)
(23,191)
31 ธันวาคม 2557
259,744
73,054
33,354
6,090
372,242
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2556
(134,596)
(66,887)
(34,401)
(11,248)
(247,132)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(8,260)
(4,930)
(2,162)
(252)
(15,604)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
8,458
232
3,352
12,042
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
7,349
10,484
2,695
20,528
31 ธันวาคม 2557
(142,856)
(56,010)
(25,847)
(5,453)
(230,166)
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2556
(236)
(1,078)
(1,314)
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
121
969
1,090
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
115
109
224
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557
116,888
17,044
7,507
637
142,076
31 ธันวาคม 2556
125,148
7,379
2,007
900
3,118
138,552
(1)

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น รายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
		
		
		

Building and
building
Improvement

Office
equipment

Furniture 		
and fixture
Vehicle

Assets
in progress

Total

12,148
12,148

3,275
(157)
3,118

394,805
4,730
(12,537)
386,998

(10,727)
(521)
(11,248)

-

(243,595)
(14,278)
10,741
(247,132)

-

-

(2,501)
1,187
(1,314)

900
1,421

3,118
-

138,552
148,709

Depreciation for the years ended				
December 31, 2014						
December 31, 2013						

15,604
14,278

Cost 					
December 31, 2012
260,047
80,000
42,610
Addition/transfer in
1,031
424
Disposals/transfer out
(303)
(6,529)
(5,548)
December 31, 2013
259,744
74,502
37,486
Accumulated depreciation
December 31, 2012
(126,626)
(68,934)
(37,308)
Depreciation
(8,273)
(4,134)
(1,350)
Disposals/transfer out
303
6,181
4,257
December 31, 2013
(134,596)
(66,887)
(34,401)
Allowance for impairment
December 31, 2012
(546)
(1,955)
Impairment
310
877
December 31, 2013
(236)
(1,078)
Net book value
December 31, 2013
125,148
7,379
2,007
December 31, 2012
133,421
10,520
3,347

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
		
		
		

Building and
building
Improvement

Office
equipment

Furniture 		
and fixture
Vehicle

Assets
in progress

Total

Cost
December 31, 2013
259,744
51,875
11,569
4,188
2,363
329,739
Addition/transfer in
14,502
6,260
6,511
27,273
Disposals/transfer out
(9,318)
(2,243)
(8,874)
(20,435)
December 31, 2014
259,744
57,059
17,829
1,945
336,577
Accumulated depreciation 						
December 31, 2013
(134,596)
(47,061)
(10,551)
(4,188)
(196,396)
Depreciation
(8,261)
(3,508)
(1,494)
(13,263)
Disposals/transfer out
7,864
2,243
10,107
December 31, 2014
(142,857)
(42,705)
(12,045)
(1,945)
(199,552)
Allowance for impairment						
December 31, 2013
Impairment
December 31, 2014
Net book value				
December 31, 2014
116,887
14,354
5,784
137,025
December 31, 2013
125,148
4,814
1,018
2,363
133,343
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

ราคาทุน 					
31 ธันวาคม 2555
260,047
80,000
42,610
12,148
ซื้อ/โอนเข้า
1,031
424
3,275
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(303)
(6,529)
(5,548)
(157)
31 ธันวาคม 2556
259,744
74,502
37,486
12,148
3,118
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2555
(126,626)
(68,934)
(37,308)
(10,727)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(8,273)
(4,134)
(1,350)
(521)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
303
6,181
4,257
31 ธันวาคม 2556
(134,596)
(66,887)
(34,401)
(11,248)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2555
(546)
(1,955)
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
310
877
31 ธันวาคม 2556
(236)
(1,078)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
125,148
7,379
2,007
900
3,118
31 ธันวาคม 2555
133,421
10,520
3,347
1,421
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่				
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

รวม

394,805
4,730
(12,537)
386,998
(243,595)
(14,278)
10,741
(247,132)
(2,501)
1,187
(1,314)
138,552
148,709
15,604
14,278
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2556
259,744
51,875
11,569
4,188
2,363
329,739
ซื้อ/โอนเข้า
14,502
6,260
6,511
27,273
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(9,318)
(2,243)
(8,874)
(20,435)
31 ธันวาคม 2557
259,744
57,059
17,829
1,945
336,577
ค่าเสื่อมราคาสะสม 						
31 ธันวาคม 2556
(134,596)
(47,061)
(10,551)
(4,188)
(196,396)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(8,261)
(3,508)
(1,494)
(13,263)
ตัดบัญชี/โอนออก/จ�ำหน่าย
7,864
2,243
10,107
31 ธันวาคม 2557
(142,857)
(42,705)
(12,045)
(1,945)
(199,552)
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2556
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี       
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2557
116,887
14,354
5,784
137,025
31 ธันวาคม 2556
125,148
4,814
1,018
2,363
133,343
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
		
		
		

Building and
building
Improvement

Office
equipment

Furniture 		
and fixture
Vehicle

Assets
in progress

Total

Cost 					
December 31, 2012
260,047
55,408
12,588
4,188
332,231
Addition/transfer in
151
2,363
2,514
Disposals/transfer out
(303)
(3,684)
(1,019)
(5,006)
December 31, 2013
259,744
51,875
11,569
4,188
2,363
329,739
Accumulated depreciation		
December 31, 2012
(126,626)
(48,324)
(10,951)
(4,188)
(190,089)
Depreciation
(8,273)
(2,420)
(619)
(11,312)
Disposals/transfer out
303
3,683
1,019
5,005
December 31, 2013
(134,596)
(47,061)
(10,551)
(4,188)
(196,396)
Allowance for impairment					
December 31, 2012
Impairment
December 31, 2013
Net book value						
December 31, 2013
125,148
4,814
1,018
2,363
133,343
December 31, 2012
133,421
7,084
1,637
142,142
Depreciation for the years ended					
December 31, 2014						
December 31, 2013						

13,263
11,312

As at December 31, 2014 and 2013, the original costs of fully-depreciated equipment that is still in use
were Baht 111.69 million and Baht 119.87 million, respectively (the Company only: Baht 71.38 million and
Baht 78.91 million, respectively).
As at December 31, 2014 and 2013, the Company had mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 116.89 million and Baht 125.15 million, respectively, to secure a working capital credit
facility of Baht 250 million from a local financial institution. (see Note 23)
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน 					
31 ธันวาคม 2555
260,047
55,408
12,588
4,188
332,231
ซื้อ/โอนเข้า
151
2,363
2,514
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(303)
(3,684)
(1,019)
(5,006)
31 ธันวาคม 2556
259,744
51,875
11,569
4,188
2,363
329,739
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
31 ธันวาคม 2555
(126,626)
(48,324)
(10,951)
(4,188)
(190,089)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(8,273)
(2,420)
(619)
(11,312)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
303
3,683
1,019
5,005
31 ธันวาคม 2556
(134,596)
(47,061)
(10,551)
(4,188)
(196,396)
ค่าเผื่อการด้อยค่า					
31 ธันวาคม 2555
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 						
31 ธันวาคม 2556
125,148
4,814
1,018
2,363
133,343
31 ธันวาคม 2555
133,421
7,084
1,637
142,142

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 							
31 ธันวาคม 2557
13,263
31 ธันวาคม 2556
11,312

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่า
เสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจ�ำนวน 111.69 ล้านบาท และ 119.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะ
บริษทั : 71.38 ล้านบาท และ 78.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้น�ำห้องชุดส�ำนักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
116.89 ล้านบาท และ 125.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปค�้ำประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 250 ล้านบาท ที่ได้รับ
จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 23)
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13. GOODWILL, NET
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Finansa
Securities
Limited

Finansa Fund
Management
Limited

Finansa
Capital
Limited

Finansa Asset
Management
Limited

Total

Goodwill as at acquisition date							
Cost 		
234,709
108,000
287,231
108,200
738,140
Less		Book value as at acquisition dates
(49,021)
(44,879)
(114,007)
(89,212)
(297,119)
Goodwill		
185,688
63,121
173,224
18,988
441,021
Less		Accumulated amortization of goodwill
(74,124)
(17,765)
(45,471)
(2,847)
(140,207)
(16,141)
(16,141)
Assets classified as held  for sale(1)		
Goodwill, net before impairment		
111,564
45,356
127,753
284,673
Allowance for impairment							
December 31, 2013		
(127,753)
(127,753)
Provision for loss on impairment		
December 31, 2014		
(127,753)
(127,753)
Goodwill, net							
December 31, 2014		
111,564
45,356
156,920
December 31, 2013		
111,564
45,356
16,141
173,061
(1)

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale. (see Note 30)

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

For the year ended December 31, 2014
Balance as at
December 31,
2013

Additions

Decrease

Balance as at
December 31,
2014

Cost:								
Land leasehold rights
708,194
708,194
Total
708,194
708,194
Accumulated Amortization:						
Land leasehold rights
(1,006)
(1,006)
Total
(1,006)
(1,006)
Leasehold rights - net
-			707,188

102

Annual Report 2014

13. ค่าความนิยมสุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จ�ำกัด

ค่าความนิยม ณ วันซื้อหุ้นสามัญ
ราคาทุน
หัก  ราคาตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น
ค่าความนิยม
หัก ค่าความนิยมตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)		
ค่าความนิยมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

Finansa Fund
Management
Limited

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด

รวม

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

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

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

108,200
(89,212)
18,988
(2,847)

738,140
(297,119)
441,021
(140,207)

111,564

45,356

127,753

(16,141)
-

(16,141)
284,673

ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2556
(127,753)
(127,753)
ตั้งส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2557
(127,753)
(127,753)
ค่าความนิยมสุทธิ						
31 ธันวาคม 2557
111,564
45,356
156,920
31 ธันวาคม 2556
111,564
45,356
16,141
173,061
(1)

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
708,194
708,194
รวม
708,194
708,194
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม						
สิทธิการเช่าที่ดิน
(1,006)
(1,006)
รวม
(1,006)
(1,006)
สิทธิการเช่า - สุทธิ		
-			
707,188
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15. INTANGIBLE ASSETS, NET
		

Intangible assets as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
งบการเงินรวม

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Cost

Accumulated amortization

Balance
as at
December
31, 2013 Additions Disposals

Assets
Balance Balance
classified
as at
as at
as held December December
for sale(1) 31, 2014 31, 2013 Additions

- Computer software
121,193
10,024
(9,676)
- Derivative trading 				
			
License
12,000
- Golf membership
2,413
120
Total
135,606
10,144
(9,676)

Disposals

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

Balance
as at
December
31, 2014

(36,503)

85,038

(76,510)

(9,929)

8,565

19,276

(58,598)

(24,289)

223

2,374

(36,503)

12,000
2,533
99,571

(1,360)
(77,870)

(190)
(10,119)

8,565

19,276

(1,550)
(60,148)

(24,289)

223

12,000
983
15,357

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Cost

- Computer software
- Derivative trading
			
License
- Golf membership
Total `

Accumulated amortization

Balance
as at
December
31, 2012

Additions

Disposals

122,433

4,543

(5,509)

12,000
2,413
136,846

4,543

(5,509)

Balance
as at
December
31, 2013

Balance
as at
December
31, 2012

Additions

Disposals

(274)

121,193

(72,253)

(10,040)

5,509

274

(76,510)

(24,289)

20,394

(274)

12,000
2,413
135,606

(1,260)
(73,513)

(100)
(10,140)

5,509

274

(1,360)
(77,870)

(24,289)

12,000
1,053
33,447

Others

Others

Balance
Net balance
as at
as at
December
December
31, 2013 Impairment 31, 2013

Amortization for the years ended
December 31, 2014												
10,119
December 31, 2013												
10,140

(1)

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale. (see Note 30)

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Cost

- Computer software
- Golf membership
Total
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Balance
as at
December
31, 2013

Additions

88,044
613
88,657

4,927
4,927

Accumulated amortization

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

(9,491)
(9,491)

83,480
613
84,093

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

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

Balance
Net balance
as at
as at
December 31,
December 31,
2014
Impairment
2014
Disposals

8,380
8,380

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

(24,066)
(24,066)

1,986
123
2,109

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 121,193
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
12,000
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
2,413
รวม
135,606

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์
ทีจ่ ดั ประเภท ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ทีถ่ อื ไว้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เผือ่ ขาย(1)
2557
2556

เพิม่ ขึน้

จ�ำหน่าย

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ทีจ่ ดั ประเภท ยอดคงเหลือ
ทีจ่ ดั ประเภท ยอดคงเหลือ
เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่
ค่าเผือ่
เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่
ทีถ่ อื ไว้ 31 ธันวาคม การด้อยค่า
ทีถ่ อื ไว้ 31 ธันวาคม
เผือ่ ขาย(1)
2557
สินทรัพย์ เผือ่ ขาย(1)
2557

เพิม่ ขึน้

จ�ำหน่าย

10,024

(9,676)

(36,503)

85,038

(76,510)

(9,929)

8,565

19,276

(58,598)

(24,289)

223

2,374

120
10,144

(9,676)

(36,503)

12,000
2,533
99,571

(1,360)
(77,870)

(190)
(10,119)

8,565

19,276

(1,550)
(60,148)

(24,289)

223

12,000
983
15,357

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 122,433
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
12,000
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
2,413
รวม `
136,846

เพิม่ ขึน้

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555

อืน่ ๆ

เพิม่ ขึน้

จ�ำหน่าย

อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ค่าเผือ่
การด้อยค่า
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

4,543

(5,509)

(274)

121,193

(72,253)

(10,040)

5,509

274

(76,510)

(24,289)

20,394

4,543

(5,509)

(274)

12,000
2,413
135,606

(1,260)
(73,513)

(100)
(10,140)

5,509

274

(1,360)
(77,870)

(24,289)

12,000
1,053
33,447

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
(1)

10,119
10,140

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น รายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

88,044
613
88,657

เพิม่ ขึน้

4,927
4,927

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

จ�ำหน่าย

(9,491)
(9,491)

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

83,480
613
84,093

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

เพิม่ ขึน้

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

จ�ำหน่าย

8,380
8,380

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ค่าเผือ่
การด้อยค่า
สินทรัพย์

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

(24,066)
(24,066)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

1,986
123
2,109
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Cost

- Computer software
- Golf membership
Total

Balance
as at
December
31, 2013

Additions

89,158
613
89,771

4,395
4,395

Accumulated amortization

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

(5,509)
(5,509)

88,044
613
88,657

(60,841)
(429)
(61,270)

(5,780)
(31)
(5,811)

Balance
Net balance
as at
as at
December 31,
December 31,
Disposals
2014
Impairment
2014

5,509
5,509

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

(24,066)
(24,066)

2,866
153
3,019

Amortization for the years ended
December 31, 2014										
4,726
December 31, 2013 										
5,811

16. DEFERRED TAX ASSETS AND INCOME TAX
		

Deferred tax assets, net are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

		Consolidated
		
financial statements
As at
As at
December 31, December 31,
2013
2014

Deferred tax assets 					
Less		 Deferred tax liabilities 				
			 Deferred tax assets included in
assets classified as held for sale (see Note 30)
Deferred tax assets, net				

8,010
(439)

8,655
(479)

(6,584)
987

8,176

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, 2014 and 2013 are as
follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2013
2013
2014
2014

Unused tax losses 			
Temporary differences
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303
569

589
571

303
536

342
535

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

89,158
613
89,771

เพิม่ ขึน้

4,395
4,395

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555

(5,509)
(5,509)

88,044
613
88,657

(60,841)
(429)
(61,270)

เพิม่ ขึน้

จ�ำหน่าย

(5,780)
(31)
(5,811)

5,509
5,509

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ค่าเผือ่
การด้อยค่า
สินทรัพย์

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

(24,066)
(24,066)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

2,866
153
3,019
4,726
5,811

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

		
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รวมอยู่ในสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

8,010
(439)

8,655
(479)

(6,584)
987

8,176

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราว

303
569

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

589
571

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

303
536

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

342
535
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Movements of deferred tax assets and liabilities in the consolidated financial statements incurred
during the years are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
As at
January 1,
2014

Deferred tax assets
Unused tax losses 			
Provision for post-employment benefits
Total
Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments		
Liabilities under finance lease agreements
Total
Deferred tax asset, net		
(1)

Recognized in
statements of
Comprehensive
Income

Assets
classified
as held(1)for
sale

As at
December 31,
2014

8,428
227
8,655

(867)
222
(645)

(6,584)
(6,584)

977
449
1,426

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

53
(13)
40
(605)

(6,584)

(397)
(42)
(439)
987

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale. (see Note 30)

(Unit : Thousand Baht)
As at
January 1,
2013

Deferred tax assets
Unused tax losses 				
Provision for post-employment benefits
Total
Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments			
Liabilities under finance lease agreements
Total
Deferred tax asset, net			
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As at
Recognized in
statements of December 31,
2013
Comprehensive
Income

8,698
424
9,122

(270)
(197)
(467)

8,428
227
8,655

(227)
(18)
(245)
8,877

(223)
(11)
(234)
(701)

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

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
(1)

รายการที่
บันทึกในงบ
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ที่จัด
ประเภทเป็น
สินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

8,428
227
8,655

(867)
222
(645)

(6,584)
(6,584)

977
449
1,426

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

53
(13)
40
(605)

(6,584)

(397)
(42)
(439)
987

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น รายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษทั ย่อยทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้
เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

รายการที่
บันทึกในงบ
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

8,698
424
9,122

(270)
(197)
(467)

8,428
227
8,655

(227)
(18)
(245)
8,877

(223)
(11)
(234)
(701)

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
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Income tax in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2013
were as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
For the year ended
December 31,
2013

2014

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

(605)
1,845
1,240

(701)
(1,018)
(1,719)

The utilization of the deferred tax assets is subject to the ability of subsidiaries to generate future taxable
profits within the timeframe required by laws.
According to the Royal Decree No. 555 B.E. 2555 issued under the Revenue Code regarding the corporate
income tax rate reduction effective on December 27, 2012, the corporate income tax rates were reduced from 30%
to 23% of net income for an accounting period beginning on or after January 1, 2012 and 20% of net income for two
consecutive accounting period beginning on or after January 1, 2013 and according to the Royal Decree No. 577 B.E.
2557 issued under the Revenue Code regarding the corporate income tax rate reduction effective on November 11,
2014, the corporate income tax rates were reduced from 30% to 20% of net income for an accounting period
beginning on or after January 1, 2015, up to December 31, 2015.
Therefore, the Company and its subsidiaries use tax rates of 20% for the corporate income tax calculation
for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively.

17. BILLS OF EXCHANGE AND DEBENTURES
As at December 31, 2014 and 2013, bills of exchange and debentures issued by the Company are charged
interest at the rates with reference to the Money Market Rate and are summarized as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Bills of exchange
Less		 Discounts 			
Bills of exchange, net
Short-term debentures
Total
Long-term debentures		
Grand total 				
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359,000
359,000
350,000
709,000

250,000
250,000
250,000

50,000
(24)
49,976
359,000
408,976
350,000
758,976

60,000
(125)
59,875
250,000
309,875
309,875

ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(605)
1,845
1,240

(701)
(1,018)
(1,719)

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าวขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของบริษทั ย่อยในการหาผลก�ำไร
ทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของก�ำไร
สุทธิ เป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ เป็นเวลา
2 รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 อัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้ใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 ในการค�ำนวณค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำหรับปีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามล�ำดับ

17. ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้คงค้างที่ออกโดยบริษัท ซึ่งคิดดอกเบี้ย
ในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนลดจ่าย
ตั๋วแลกเงินสุทธิ
หุ้นกู้ระยะสั้น
รวม
หุ้นกู้ระยะยาว
รวมทั้งหมด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

359,000
359,000
350,000
709,000

250,000
250,000
250,000

50,000
(24)
49,976
359,000
408,976
350,000
758,976

60,000
(125)
59,875
250,000
309,875
309,875
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18. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
The Company and its subsidiaries operate post-employment benefits plans under the Thai Labor Protection
Act, which are considered as unfunded defined benefit plans.
Amounts recognized in the statements of comprehensive income in respect of the defined benefit plans for
the years ended December 31, 2014 and 2013 were as follows:
(Unit : Thousand Baht)

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

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

For the years ended
December 31,

For the years ended
December 31,

2014

2013

2014

1,941
583
1,352
3,876

2,192
532
(881)
1,843

696
339
398
1,433

2013

720
289
(65)
944

Movements in the present value of the defined benefit obligation for the years ended December 31,
2014 and 2013 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Defined benefit obligation brought forward  
14,670
15,368
8,782
7,954
Current service cost			
1,941
2,192
696
720
Interest cost				
583
532
339
289
Actuarial (gain) loss on defined employee
benefit plan
1,352
(881)
398
(65)
Effect from translation of a subsidiary financial
statement differences
106
Less Employee benefits paid out
(883)
(2,647)
(116)
Provision for post-employment benefits
				 included in liabilities directly associated 						
with assets classified as held for sale
(see Note 30)
(4,643)
Defined benefit obligation carried forward
13,020
14,670
10,215
8,782
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18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ซึง่ จัดเป็นโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ทไี่ ม่ได้จดั ตัง้ เป็นกองทุน
จ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

1,941
583

2,192
532

696
339

720
289

1,352
3,876

(881)
1,843

398
1,433

(65)
944

การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
14,670
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
1,941
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
583
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
1,352
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
หัก ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
(883)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ทีร่ วมอยูใ่ นหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 30)    
(4,643)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
13,020

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

15,368
2,192
532

8,782
696
339

7,954
720
289

(881)
106
(2,647)

398
-

(65)
(116)

14,670

10,215

8,782
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The principle actuarial assumptions used to calculate the obligations under the defined benefit are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements
As at
December 31,
2014

Financial assumptions
Discount rate
Expected rate of salary increase
Employees’ turnover rate  
Retirement age

As at
December 31,
2013

2.65% - 3.25% 3.86% - 4.20%
5%
5%
4.00% - 23.44% 6.60% - 26.45%
55 years
55 years

Separate
financial statements
As at
December 31,
2014

2.65%
5%
7.34%
55 years

As at
December 31,
2013

3.86%
5%
6.60%
55 years

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 dividendsdistribution.
In June 2013, the Company transferred the legal reserve of Baht 69.30 million to decrease its retained
deficit as per the resolution of the extraordinary shareholders’ meeting on November 19, 2012 (see Note 24).
In December 2013, the Company transferred a portion of Baht 22.60 million from its net profit for the year 2013
to legal reserve. As at December 31, 2013, the Company had legal reserve of Baht 22.60 million.  

20. 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 and its subsidiaries and employees contributed to the funds monthly at
the rate of 5% and 7 % of basic salary. The funds, which are managed by Finansa Asset Management Limited and
Krungsri Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in accordance with the funds’ rules.  
For 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries contributed Baht 6.73 million and Baht 7.24 million,
respectively (the Company only : Baht 1.71 million and Baht 1.73 million, respectively) to the funds.

21. CAPITAL MANAGEMENT
The objective of the capital management of the Company and its subsidiaries is to sustain the ability to continue
as a going concern in order to generate returns to the shareholders and benefits for other stake holders, and to
maintain an optimal capital structure.
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันภายใต้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.65 - 3.25 ร้อยละ 3.86 - 4.20
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
อัตราการลาออกถัวเฉลีย่ ของพนักงาน
ร้อยละ 4.00 - 23.44 ร้อยละ 6.60 - 26.45
เกษียณอายุ
55 ปี
55 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ร้อยละ 2.65
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7.34
55 ปี

ร้อยละ 3.86
ร้อยละ 5
ร้อยละ 6.60
55 ปี

19. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เงินปันผลได้
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้โอนทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 69.30 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (ดูหมายเหตุข้อ 24) และในเดือนธันวาคม 2556 บริษัท
ได้จัดสรรส่วนหนึ่งของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 เป็นจ�ำนวน 22.60 ล้านบาท ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย ท�ำให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 22.60 ล้านบาท

20. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ
7 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนดังกล่าว ส�ำหรับปี 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นจ�ำนวนเงิน
6.73 ล้านบาท และ 7.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัท : 1.71 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

21. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรง
ไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
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22. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Finance costs
Personnel expenses			
Depreciation and amortization		
Other premises and equipment expenses
Taxes and duties
Directors and management remuneration		
Fees and services expenses
Reversal of doubtful accounts
Reversal of impairment of investments

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

For the years ended
December 31,

For the years ended
December 31,

2014

2013

2014

2013

17,768
74,778
20,719
11,835
2,271
32,281
32,294
(2,428)
-

13,002
76,981
18,495
11,401
2,351
32,448
29,735
-

23,363
13,169
18,995
10,147
2,192
21,381
9,537
-

26,280
13,404
17,123
9,763
2,047
21,236
7,780
(66,636)

23. ENCUMBRANCE OF ASSETS
		23.1 As at December 31, 2014 and December 31, 2013, the Company has mortgaged office

condominium units with net book value of Baht 116.89 million and Baht 125.15 million,
respectively, to secure working capital credit facility of Baht 250 million from a local financial
institution. (see Note 12)
		23.2 As at December 31, 2014 and December 31, 2013, the Company has pledged 37.92 million shares
value totaling Baht 379.24 million of Prospect Development Co., Ltd. to secure Prospect’s loan from
a local financial institution.

24. SHARE CAPITAL
From May 8 to 15, 2013, the Company offered the sales of 34,650,157 ordinary shares remaining after the
right offering to specific investors at Baht 4.75 each, totaling Baht 164.59 million. The Company received cash on May
20, 2013 and registered the increase in its paid-up capital with the Ministry of Commerce on May 22, 2013.
After the new ordinary shares offering are completed, the Company proceeded to transfer the legal reserve
and premium on ordinary shares of Baht 69.30 million and Baht 817.89 million, respectively, to decrease its
retained deficit totaling Baht 887.19 million as per the resolution of the extraordinary shareholders’ meeting on
November 19, 2012.   
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับด้อยค่าเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

17,768
74,778
20,719
11,835
2,271
32,281
32,294
(2,428)
-

13,002
76,981
18,495
11,401
2,351
32,448
29,735
-

23,363
13,169
18,995
10,147
2,192
21,381
9,537
-

26,280
13,404
17,123
9,763
2,047
21,236
7,780
(66,636)

23. ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน
23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้น�ำห้องชุดส�ำนักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 116.89 ล้านบาท และ 125.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปค�้ำประกันวงเงิน
ทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 250 ล้านบาท ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 12)
		23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้น�ำเงินลงทุนในหุ้นบริษัท พรอสเพค  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 37.92 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 379.24  ล้านบาท ไปจ�ำน�ำเพื่อเป็นการ
ประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง

24. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 15  พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งหมดจ�ำนวน 34,650,157 หุ้น แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่าหุ้นละ
4.75 บาท คิดเป็นเงิน 164.59 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นจ�ำนวนดังกล่าวทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ทั้งนี้ หลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทได้โอนทุนส�ำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญจ�ำนวน 69.30 ล้านบาท และ 817.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมรวมจ�ำนวน 887.19
ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
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25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
25.1 Commitments on guarantee agreements and other contracts
				 As at December 31, 2014 and December 31, 2013, a subsidiary engaging in loan management
business had significant commitments on guarantee agreements totally Baht 75 million. It is also recognized
provisions of approximately Baht 13.36 million as a part of “other current liabilities” in the statements of
financial position with respect to outstanding letters of guarantee issued to a debtor, which was non-performing
as at the statement of financial position date. The subsidiary’s management estimated such provision from
the outstanding guarantees and the possibility of claims that might be called against the Company from the
beneficiaries of such letter of guarantee

25.2 Foreign currency forward contracts
A foreign subsidiary entered into foreign currency forward contracts with a maturity of less than
1 year for the purpose of currencies hedging and generating gains in the financial market. As at December 31,
2014, the details are as follows:
		 As at December 31, 2014

Amount per contract
USD
Japanese Yen			
Euro

Bought

Sold

16,475,325
880,191,665
5,000,000

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

For the year ended December 31, 2014, the subsidiary had gain on fair value of these foreign
currency forward contracts totaling Baht 9.85 million. Derivative assets are presented as a part of other
current assets.

25.3 Other commitments
				
Finansa Public Company Limited
On December 29, 2014, the Company entered into an agreement to sell its office condominium
units and received Baht 30 million of deposit from the purchaser.  The deposit is presented as a
part of other current liabilities.
				
Finansa Securities Limited
(1) As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary was required to pay fee to the Office
of the Securities and Exchange Commission for its business operations as licensed
whereby this subsidiary is charged a fee at a rate of 1 percent of total fee income which
calculated from net capital gain arisen from the trading of debt securities and unit trusts and
fee income from securities underwriting. Such fee shall not be less than Baht 500,000 per annum
and not more than Baht 5,000,000 per annum.
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 ภาระผูกพันตามสัญญาค�้ำประกันและสัญญาอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารลูกหนี้มีภาระ
ผูกพันตามสัญญาค�้ำประกันในวงเงิน 75 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกประมาณการหนี้สินจ�ำนวน 13.36
ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออก
หนังสือค�้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อย ซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพและมีวงเงินตามหนังสือค�้ำประกัน
คงค้างอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประมาณการหนี้สินจ�ำนวนดังกล่าวจาก
ภาระคงค้างของหนังสือค�้ำประกันและโอกาสที่คาดว่าจะถูกเรียกร้องจากผู้รับผลประโยชน์จากหนังสือค�้ำประกัน

25.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยต่างประเทศมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หลายสัญญาซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและเพื่อสร้างผลก�ำไรในตลาดการเงินโดยมีรายละเอียด ดังนี้

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภาระตามสัญญา
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินเยน
สกุลเงินยูโร

สัญญาซื้อ

สัญญาขาย

16,475,325
880,191,665
5,000,000

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารวมทัง้ สิน้ 9.85 ล้านบาท โดยแสดงสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เป็นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น

25.3 ภาระผูกพันอื่น
				
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทได้รับเงิน
มัดจ�ำส�ำหรับการขายห้องชุดดังกล่าวไว้แล้ว เป็นจ�ำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น
				
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระที่ต้องน�ำส่งค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการตามที่ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตต่ อส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้รวมของค่าธรรมเนียม โดยค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิ
ที่เกิดจากการค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้และหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจาก
การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
ต่อปี และไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
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(2) As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary was required to pay annual membership
fee to the Thailand Future Exchange Plc. (“TFEX”) of Baht 500,000 per annum and annual
fee to the Thailand Clearing House Co., Ltd. of Baht 300,000 per annum.
(3) As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary was required to pay a fee to the Stock
Exchange of Thailand for an extension of its temporary cessation of securities and futures
brokerage business, on a monthly basis, amounting to Baht 50,000 per month.
				
Finansa Asset Management Limited
As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary was required to pay a fee to the Office
of the Securities and Exchange Commission with regard to the operation of business as
licensed whereby the fee is charged base on its asset under management volume average
in the year and the fee shall not be less than Baht 500,000. The rates are as follows:
					Average asset under management volume							Rate (%)
Not exceeding Baht 50,000 million
0.0050
Exceeding Baht 50,000 million but not exceeding Baht 100,000 million
0.0040
Exceeding Baht 100,000 million but not exceeding Baht 200,000 million  
0.0025
Exceeding Baht 200,000 million but not exceeding Baht 300,000 million
0.0010
Exceeding Baht 300,000 million
0.0005

25.4 Contingencies
As at December 31, 2014 and 2013, there was 1 Civil proceeding case brought against a
subsidiary of Baht 5.91 million in the ordinary course of the subsidiary’s business. The subsidiary believes
that the proceeding when resolved will not materially affect its financial position or result of operations.

26. BANK GUARANTEES
As at December 31, 2014 and 2013, there were outstanding bank guarantees of Baht 2.30 million and Baht
6.62 million, respectively. (the Company only : December 31, 2014 and 2013 : Baht 0.60 million), issued by
banks on behalf of the Company and subsidiary 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
affiliations.
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(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระที่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) ในอัตรา 500,000 บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัท
ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในอัตรา 300,000 บาทต่อปี
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่อนผันเวลา
การเริ่ ม ประกอบกิ จ การเป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นอั ต รา 50,000 บาทต่ อ เดื อ นให้ กั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระที่ต้องน�ำส่งค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยคิ ด
ค่าธรรมเนียมจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการเฉลี่ยในรอบปี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก�ำหนดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในอัตราดังนี้
					มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการเฉลี่ยในรอบปี					อัตราร้อยละ
ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
0.0050
ส่วนที่เกิน 50,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
0.0040
ส่วนที่เกินกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
0.0025
ส่วนที่เกินกว่า 200,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300,000 ล้านบาท
0.0010
ส่วนที่เกินกว่า 300,000 ล้านบาท
0.0005

25.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ถูกฟ้องในคดีแพ่ง 1 คดี เป็นเงิน 5.91 ล้านบาท
อันเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท

26. หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัท
และบริษัทย่อย จ�ำนวน 2.30 ล้านบาท และ 6.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�ำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้
อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่ หรือผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทได้ด�ำเนินงานโดยปราศจาก
ความสัมพันธ์กันดังกล่าว
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27.1 Significant business transactions incurred during the years
During the years, the Company had significant business transactions with its related parties which
have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary courses of businesses
between the Company and those parties.  Below is a summary of those transactions.
27.1.1 Amounts of related party transactions incurred during the years ended December 31, 2014
						 and 2013 were as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
For the years ended For the years ended
December 31,
December 31,
Relationship

2014

2013

2014

2013

Pricing policies

Revenues from financial and investment 											
advisory businesses
Management fee and service income
Finansa Securities Limited
Subsidiary
- 15,000 15,000
Finansa Capital Limited
Subsidiary
800
1,000
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
8,000 15,000 see Note 27.1.2
Finansa Asset Management Limited
Subsidiary
- 10,000 10,000
Prospect Development Co., Ltd.
Associate
8,000
7,000
8,000
7,000
1,102
- see Note 27.1.3
CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd.(1) None/Associate
						
8,000
8,102 41,800 48,000		
		
Dividends income											
Finansa Securities Limited
Subsidiary
- 100,000 As paid to other shareholders
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
- 17,700 As paid to other shareholders
						
- 117,700		
		 Gain on disposal of investment in an associate						
Finansa Securities Limited
Subsidiary
- 312,187 see Note 10.1
						
8,000
8,102 41,800 477,887
Revenues from securities business
Management fee and service income
Prospect Development Co., Ltd.
Associate
5,242
2,647
- As agreed by both parties
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
4,790
- As agreed by both parties
						
5,242
7,437
-		
Other income											
Rental income
Finansa Securities Limited
Subsidiary
4,962
4,727
Finansa Capital Limited
Subsidiary
142
412
Finansa Asset Management Limited
Subsidiary
6,928
7,025 Market prices
Prospect Development Co., Ltd.
Associate
2,818
2,969
2,818
2,969
						
2,818
2,969 14,850 15,133		
(1)
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CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd. is not an associate since July 2, 2013. (see Note 10.1)
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		27.1

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงือ่ นไขและเกณฑ์ทางการค้าทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั และบุคคลและ/หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านั้น โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
27.1.1 จ�ำนวนเงินของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส�ำหรับส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2557

2556

2556

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
- 15,000 15,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
800
1,000
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
8,000 15,000 ดูหมายเหตุข้อ 27.1.2
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด  
บริษัทย่อย
- 10,000 10,000
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
8,000
7,000
8,000
7,000
(1)
ไม่มี/บริษัทร่วม
1,102
- ดูหมายเหตุข้อ 27.1.3
CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd.
						
8,000
8,102 41,800 48,000		
รายได้เงินปันผล
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
- 100,000 ตามอัตราทีจ่ า่ ยให้ผถ้ ู อื หุน้ รายอืน่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
- 117,700 ตามอัตราทีจ่ า่ ยให้ผถ้ ู อื หุน้ รายอืน่
			
- 117,700		
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
- 312,187 ดูหมายเหตุข้อ 10.1
						
8,000
8,102 41,800 477,887		
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์										
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
5,242
2,647
- ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
4,790
- ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
			
5,242
7,437
-		
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด  
บริษัทย่อย
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
						
(1)

2,818
2,818

2,969
2,969

4,962
142
6,928
2,818
14,850

4,727
412
7,025 ราคาตลาด
2,969
15,133		

CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd. มิได้เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
For the years ended For the years ended
December 31,
December 31,
Relationship

2014

2013

2014

2013

Pricing policies

Finance costs											
Finansa Securities Limited
Subsidiary
43
5,486 2.00% per annum
(2013: 2.50% per annum)
Finansa Capital Limited
Subsidiary
3,307
3,716 2.00% - 2.25% per annum
(2013: 2.25 - 2.50% per annum)
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
547
1,546 0.50% - 1.00% per annum
Finansa Asset Management Limited
Subsidiary
1,971
2,768 3.50% - 4.00% per annum
(2013: 4.00% - 5.00% per annum)
						
5,868 13,516		
Consulting service fee											
Finansa Asset Management Limited
Subsidiary
1,411
1,412 see Note 27.1.4
Prospect Development Co., Ltd.
Associate
15
15
- see Note 27.1.5
						
15
1,426
1,412		
Selling agent fee											
Finansa Securities Limited
Subsidiary
3,420
1,100 As agreed by both parties
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
1,000
958
958 As agreed by both parties
						
1,000
958
3,420
2,058
Other expenses											
Finansa Asset Management Limited
Subsidiary
1,812
- As agreed in share purchase agreement
						
1,812
-		

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, 2014 and 2013 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Company Name
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Asset Management Limited
Prospect Development Co., Ltd.
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2014
Period of contract

Annual Fee

1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014

15,000
800
8,000
10,000
8,000

2013
Period of contract
1 January - 31 December 2013
1 January - 31 December 2013
1 January - 31 December 2013
1 January - 31 December 2013
1 January - 31 December 2013

Annual Fee
15,000
1,000
15,000
10,000
7,000

(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2556

2556

2555

2555

นโยบายการก�ำหนดราคา

ต้นทุนทางการเงิน										
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
43
5,486 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
(2556 : ร้อยละ 2.50 ต่อปี)
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
3,307
3,716 ร้อยละ 2.00 - 2.25 ต่อปี
(2556 : ร้อยละ 2.25 - 2.50 ต่อปี)
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
547
1,546 ร้อยละ 0.50 - 1.00 ต่อปี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,971
2,768 ร้อยละ 3.50 - 4.00 ต่อปี
(2556 : ร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี)
						
5,868 13,516		
ค่าที่ปรึกษาและบริการจ่าย											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,411
1,412 ดูหมายเหตุข้อ 27.1.4
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
15
15
- ดูหมายเหตุข้อ 27.1.5
						
15
1,426
1,412
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย										
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด  
บริษัทย่อย
3,420
1,100 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)  
บริษัทร่วม
1,000
958
958 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
						
1,000
958
3,420
2,058
ค่าใช้จ่ายอื่น										
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,812
- ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญาซือ้ ขายหุน้
						
1,812
-		

27.1.2 บริษัทได้ท�ำสัญญาบริการกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร
การจัดการ การตลาด และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอื่นแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดังกล่าว โดยคิดอัตราการให้บริการแต่ละบริษัทตามที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและ
ต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม ค่าบริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีอัตราดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จ�ำกัด
บริษทั ฟินนั ซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟินนั ซ่า จ�ำกัด
บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

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

ค่าบริการต่อปี

2556
ระยะเวลาของสัญญา

ค่าบริการต่อปี

15,000
800
8,000
10,000
8,000

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556

15,000
1,000
15,000
10,000
7,000
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27.1.3 Finansa Fund Management Ltd. (“FFM”) has been appointed by CMBI Finansa China
Vietnam Fund Ltd., an associated company, to act as the joint investment managers
of the Fund and will receive a fee equal to 1.5% per month of the net assets
attributable to participating shares. In July 2013, FFM redeemed all of its investments
and terminated as the joint investment manager of the Fund.
				
27.1.4 The Company has entered into an operational support service agreement with a
subsidiary. The subsidiary provided operating support to the Company and charged
service fee determined based on estimated time spent and cost incurred plus margin.
For the years ended December 31, 2014 and 2013, there are service fees of Baht 1.40
million per year.
27.1.5 The Company has entered into a service agreement with an associate. The associate
provides rental collection service for the Company and allows the Company’s clients
to use roads on the leasehold area. The fee is determined based on estimated time
spent and cost incurred plus margin. For the year ended December 31, 2014, there
are service fees of Baht 0.02 million.

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, 2014 and 2013 can be summarized as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Rental service and other receivables 					
Finansa Fund Management Ltd.
4,012
Finansa Capital Limited
2
Prospect Development Co.,  Ltd.
5,483
5,038
Finansa Hong Kong Limited
225
225
								
5,483
5,263
4,239
Other receivables 						
Finansia Syrus Securities Plc.
447
446
Prospect Development Co.,  Ltd.
32,051
32,051
								
32,498
446
32,051
Short-term loans and advances to related parties					
Finansa Securities Limited
3
Finansa Fund Management Ltd.
2,964
Finansa Hong Kong Limited
795
795
Siam Investment Fund II, L.P.
188
Related persons
202
332
14
								
390
332
812
3,759
Bills of exchange							
Finansa Asset Management Limited
49,976
59,875
								
49,976
59,875
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27.1.3 Finansa Fund Management Ltd. (“FFM”) ได้รับการแต่งตั้งจาก CMBI Finansa China Vietnam
Fund Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ร่วมบริหารการลงทุนของกองทุน โดยจะได้รับ
ค่าบริการรายเดือนเท่ากับร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในส่วนของ FFM ในเดือน
กรกฎาคม 2556 FFM ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนทั้งหมดและยกเลิกสัญญาการเป็นผู้ร่วมบริหารการลงทุน
ของกองทุนนี้
				
27.1.4 บริษัทได้ท�ำสัญญาบริการกับบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยจะเป็นผู้ให้บริการงานสนับสนุนด้าน
ปฏิบัติงาน โดยคิดอัตราการให้บริการอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วย
ส่วนเพิ่ม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าบริการมีจ�ำนวน 1.40 ล้านบาท
ต่อปี
				
27.1.5 บริษัทได้ท�ำสัญ ญาตกลงกระท� ำ การกั บบริ ษัท ร่ ว ม โดยบริ ษัท ร่ ว มจะเป็ น ผู ้ ให้ บริ ก ารเรียกเก็บ
ค่าเช่าค่าบริการ และให้ใช้ถนนเข้าออกที่ดินสิทธิการเช่า โดยคิดอัตราการให้บริการอ้างอิงจาก
ประมาณการเวลาและต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่มส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าบริการมีจ�ำนวน 0.02 ล้านบาท

27.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  ยอดคงเหลือของรายการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ 					
Finansa Fund Management Ltd.
4,012
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
5,483
5,038
Finansa Hong Kong Limited
225
225
								
5,483
5,263
4,239
ลูกหนี้อื่น								
บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
447
446
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
32,051
32,051
								
32,498
446
32,051
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
3
Finansa Fund Management Ltd.
2,964
Finansa Hong Kong Limited
795
795
Siam Investment Fund II, L.P.
188
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
202
332
14
								
390
332
812
3,759
ตั๋วแลกเงิน							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ฟินันซ่า จ�ำกัด
49,976
59,875
								
49,976
59,875
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2014
2013
2014
2013

Short-term loans and advances from related parties					
Finansa Capital Limited
171,300
152,000
Finansa Fund Management Ltd.
95,457
66,278
								
266,757
218,278
Other current liabilities
					
Accrued interest payables						
Finansa Capital Limited
75
187
Finansa Fund Management Ltd.
2,352
2,174
Rental deposit
Finansa Securities Limited
1,044
1,023
Finansa Capital Limited
26
83
Finansa Asset Management Limited
1,312
1,312
Prospect Development Co.,  Ltd.
589
504
589
504
Share subscription payables
Finansa (Cambodia) Ltd.
27
27
								
589
504
5,425
5,310

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, 2014, the Company and its subsidiaries had
movements of short-term loans and advances to related parties as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at
December 31,
2013

Siam Investment Fund II, L.P.
Related persons
				

332
332

Increase

Decrease

188
2,672
2,860

(2,803)
(2,803)

Effect from
exchange rate

1
1

As at
December 31,
2014

188
202
390
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at
December 31,
2013

Finansa Securities Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
Related persons
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2,964
795
3,759

Increase

Decrease

3
17,089
14
17,106

(20,053)
(20,053)

Effect from
exchange rate

-

As at
December 31,
2014

3
795
14
812

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน					
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
171,300
152,000
Finansa Fund Management Ltd.
95,457
66,278
								
266,757
218,278
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
75
187
Finansa Fund Management Ltd.
2,352
2,174
เงินมัดจ�ำค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
1,044
1,023
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
26
83
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
1,312
1,312
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
589
504
589
504
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
Finansa (Cambodia) Ltd.
27
27
								
589
504
5,425
5,310

27.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างกัน
				
27.3.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวของเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

Siam Investment Fund II, L.P.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
				

332
332

เพิ่มขึ้น

ลดลง

188
2,672
2,860

(2,803)
(2,803)

ผลจากการปรับ
ณ วันที่
อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2557

1
1

188
202
390
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
				

2,964
795
3,759

เพิ่มขึ้น

3
17,089
14
17,106

ลดลง

(20,053)
(20,053)

ผลจากการปรับ
ณ วันที่
อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2557

-

3
795
14
812
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			 27.3.2 Borrowings
During the year ended December 31, 2014, the Company had movements of borrowings
							 from related parties as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at
December 31,
2013

Increase

Decrease

Amortization
of premium
(discount)/
exchange rate

As at
December 31,
2014

Bills of exchange						
Finansa Asset Management Limited
59,875
598,163
(610,000)
1,938
49,976
				
59,875
598,163
(610,000)
1,938
49,976
Short-term loans and advances 						
from related parties						
Finansa Securities Limited
65,000
(65,000)
Finansa Capital Limited
152,000
19,300
171,300
Finansa Fund Management Ltd.
66,278
33,778
(4,599)
95,457
				
218,278
118,078
(65,000)
(4,599)
266,757

27.4 Directors and management remuneration
Directors and management remuneration for the years ended December 31, 2014 and 2013 consist
of the following:
(Unit : Thousand Baht)

Short-term remuneration
Long-term remuneration		
								

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

For the years ended
December 31,

For the years ended
December 31,

2014

2013

2014

2013

32,359
801
33,160

32,563
840
33,403

20,648
733
21,381

20,476
760
21,236

			 In addition, for the years ended December 31, 2014 and 2013, a subsidiary had paid for advisory fee
to managements, totaling Baht 3.51 million and Baht 3.32 million, respectively. Such cost is presented
as part of investment, advisory and management business costs in the consolidated statement of
comprehensive income.
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			 27.3.2 เงินกู้ยืม
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น

ผลจากการรับรู้
ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)/
ณ วันที่
ปรับอัตรา
31 ธันวาคม 2557
แลกเปลี่ยน

ลดลง

ตั๋วแลกเงิน						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด
59,875
598,163
(610,000)
1,938
49,976
				
59,875
598,163
(610,000)
1,938
49,976

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
65,000
(65,000)
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
152,000
19,300
171,300
Finansa Fund Management Ltd.
66,278
33,778
(4,599)
95,457
				
218,278
118,078
(65,000)
(4,599)
266,757

27.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทนระยะสั้น
ค่าตอบแทนระยะยาว
								

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

32,359
801
33,160

32,563
840
33,403

20,648
733
21,381

20,476
760
21,236

				
นอกจากนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษา

ให้แก่ผู้บริหาร รวมเป็นจ�ำนวน 3.51 ล้านบาท และ 3.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยต้นทุนดังกล่าวแสดงรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนในการประกอบธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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28. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
The Company and its subsidiaries have been operating in four principal business segments: (1) Investment,
advisory and management business, (2) Loan management business, (3) Securities business and (4) Asset
management 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,
2014 and 2013 were presented by business segment as follows:
(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2014
		
		
		

Investment,					
advisory and
Loan		
Asset
Elimination of Consolidation
management
management
Securities
management
inter-segment
financial
business
business
business
business
revenues
statements

Revenue from external customers
77,952
1,102
82,295
110,273
271,622
Inter - segment revenues
34,347
3,307
26,764
1,971
(66,389)
Total revenues
112,299
4,409
109,059
112,244
(66,389)
271,622
Segment income
70,666
1,953
38,363
7,940
(26,259)
92,663
Unallocated income and expenses:							
Other income
51,007
Servicing and administrative expenses
(119,938)
Reversal of doubtful accounts
2,428
Share of profit (loss)
		 in associated companies
(9,264)		
57,907			
48,643
Finance costs
(17,768)
Income tax expense						
(605)
Net profit
56,430
(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2013
		
		
		

Investment,					
advisory and
Loan		
Asset
Elimination of Consolidation
management
management
Securities
management
inter-segment
financial
business
business
business
business
revenues
statements

Revenue from external customers
41,301
2,736
91,981
116,882
252,900
Inter - segment revenues
354,733
3,716
26,340
2,767
(387,556)
Total revenues
396,034
6,452
118,321
119,649
(387,556)
252,900
Segment income
341,372
3,811
52,567
4,589
(339,613)
62,726
Unallocated income and expenses:							
Other income
7,167
Servicing and administrative expenses
(134,326)
Share of profit
		 in associated companies
47,910		
105,574			
153,484
Finance costs
(13,002)
Income tax expense						
(1,989)
Net profit
74,060

Transfer prices between the Company and its subsidiaries are set out in Note 27 to the financial statements.  
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ (2) ธุรกิจ
บริหารลูกหนี้ (3) ธุรกิจหลักทรัพย์ และ (4) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งด�ำเนินการและบริหารงานในหลายภูมิภาค
ถึ ง แม้ ว ่ า บริ ษั ท ย่ อ ยจะจดทะเบี ย นและจั ด ตั้ ง ในหลายประเทศแต่ สิ น ทรั พ ย์ แ ละเงิ น ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท และ
บริษทั ย่อยอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย ดังนัน้ จึงไม่มกี ารแสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและ
การจัดการ

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริการและบริหาร
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

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

ธุรกิจ
บริหารลูกหนี้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

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

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

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

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

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

(9,264)

57,907

48,643
(17,768)
(605)
56,430
(หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและ
การจัดการ

รายได้จากภายนอก
41,301
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
354,733
รายได้ทั้งสิ้น
396,034
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน 341,372
รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน :
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม
47,910
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

ธุรกิจ
บริหารลูกหนี้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2,736
3,716
6,452
3,811

91,981
26,340
118,321
52,567

116,882
2,767
119,649
4,589

(387,556)
(387,556)
(339,613)

252,900
252,900
62,726
7,167
(134,326)

105,574

153,484
(13,002)
(1,989)
74,060

บริษทั และบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
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Asset and liability information of the Company and its subsidiaries as at December 31, 2014 and
2013 presented by business segment are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2014
		
		
		
		

Investment,					
advisory and
Loan		
Asset		
management
management
Securities
management		
business
business
business
business
Eliminations
Consolidation

Assets								
Receivables and loans to others
1,000
4,593
5,593
Investments, net
2,500,633
769,578
49,976 (2,166,881)
1,153,306
Premises and equipment, net
137,025
11
5,040
2,438
144,514
Intangible assets
2,109
17
13,231
17,004
32,361
Other assets
1,058,615
174,413
60,191
44,514
(145,432)
1,192,301
Total assets
3,699,382
179,034
848,040
113,932 (2,312,313)
2,528,075
										
Total liabilities
1,253,531
14,597
24,906
14,740
(410,108)
897,666
(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2013
		
		
		
		

Investment,					
advisory and
Loan		
Asset		
management
management
Securities
management		
business
business
business
business
Eliminations
Consolidation

Assets								
Receivables and loans to others
1,000
18,746
19,746
Investments, net
2,586,794
761,867
59,875 (2,177,657)
1,230,879
Premises and equipment, net
133,343
10
3,215
1,984
138,552
Intangible assets
3,019
25
13,393
17,010
33,447
Other assets
378,248
156,033
70,601
42,931
(103,923)
543,890
Total assets
3,102,404
174,814
849,076
121,800 (2,281,580)
1,966,514
										
Total liabilities
689,221
13,998
22,756
13,493
(378,238)
361,230

29. FINANCIAL INSTRUMENTS
A financial instrument is any contract that gives rise to both financial asset of one enterprise and
financial liability or equity instrument of another enterprise at the same time.  

		

29.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard
No. 107 “Financial Instruments: Presentation”, principally 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.
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สินทรัพย์และหนี้สินจ�ำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 เป็นดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและ
การจัดการ

ธุรกิจ
บริหารลูกหนี้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

1,000
2,500,633
137,025
2,109
1,058,615
3,699,382

4,593
11
17
174,413
179,034

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

หนี้สินรวม

1,253,531

14,597

24,906

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

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

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

5,593
1,153,306
144,514
32,361
1,192,301
2,528,075

14,740

(410,108)

897,666
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและ
การจัดการ

ธุรกิจ
บริหารลูกหนี้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

1,000
2,586,794
133,343
3,019
378,248
3,102,404

18,746
10
25
156,033
174,814

761,867
3,215
13,393
70,601
849,076

689,221

13,998

22,756

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

59,875
1,984
17,010
42,931
121,800

(2,177,657)
(103,923)
(2,281,580)

19,746
1,230,879
138,552
33,447
543,890
1,966,514

13,493

(378,238)

361,230

29. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่จะท�ำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึง่ เพิม่ ขึน้ ในเวลาเดียวกัน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีเครือ่ งมือทางการเงินตามค�ำนิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรือ่ ง “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ซึง่ รายการทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอื่น เงินให้กู้ยืมและเงิน
ทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายได้ค่าบริการค้างรับ เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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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, 2014 and 2013, the subsidiary had commitments from letter of guarantees totaling
Baht 75 million and a provision for liabilities of approximately Baht 13.36 million was recorded by the
subsidiary based on an estimation of losses for letter of guarantee as described in Note 25.1.
				
Interest rate risk
Interest rate risk in the financial statements arises from the potential change in interest rates which
may have an adverse effect on the net interest earnings in the current and future reporting period.
Interest rate risk arises from the structure and characteristics of the Company and its subsidiaries’
assets, liabilities and shareholders’ equity, and in the mismatch in repricing dates of their assets and
liabilities.
The Company and its subsidiaries have a policy to use various derivative transactions to manage
their assets and liabilities position in order to manage interest rate exposure.
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, 2014 and 2013:
(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2014
Description

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

Financial assets					
Cash and cash equivalents
116
26
142
Investments, net
11
284
295
Service income receivables
24
24
4
137
141
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
2
2
Financial liabilities		
Bills of exchange and short-term debentures
359
Long-term debentures
350
(1)

136

359
350

Of the receivables and loans to others, total of Baht 136 million carrying fixed interest rates are receivable and loan to others from which a subsidiary
has ceased recognition of income.
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ (ก) การให้กยู้ มื (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้
และ (ค) การให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบาย
ในการให้สินเชื่อและการลงทุน วิธีการในการควบคุมสินเชื่อ และการก�ำหนดระยะเวลาในการช�ำระเงินของ
ลูกค้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียอันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่า
ตามบัญชีของยอดคงค้างจากรายการดังกล่าวข้างต้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนั้นแล้ว
บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ยังมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้กยู้ มื ซึง่ ได้แก่ความเสีย่ งจากภาระผูกพันทีเ่ กิดจากการ
ที่บริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการการค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันจากการออกหนังสือค�้ำประกันจ�ำนวนรวม 75 ล้านบาท และได้ประมาณการหนี้สินจ�ำนวนประมาณ
13.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จากหนังสือค�้ำประกันที่ออกตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 25.1
				
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะ
มีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้น
จากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนีย้ งั เกิดจาก
ระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คือ ตามวันที่ในสัญญาที่จะมีการ
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หรือวันที่ครบก�ำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

116
4
-

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

11
137
2

ไม่มีดอกเบี้ย

26
284
24
-

รวม

142
295
24
141
2

หนี้สินทางการเงิน				
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
359
359
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
(1)

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�ำนวน 136 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
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(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2013
Description

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

Financial assets					
Cash and cash equivalents
112
18
130
Investments, net
10
408
418
Service income receivables
44
44
18
140
158
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
7
7
Financial liabilities					
Bills of exchange and short-term debentures
250
250
(1)

Of the receivables and loans to others, total of Baht 139 million carrying fixed interest rates are receivable and loan to others from which a subsidiary
has ceased recognition of income.
(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2014
Description

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

Financial assets					
Cash and cash equivalents
2
2
4
Investments, net
11
10
21
Service income receivables
6
6
Loans to others
1
1
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
409
409
Short-term loans and advances from related parties
266
1
267
Long-term debentures
350
350

138
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

รวม

ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
112
18
130
เงินลงทุนสุทธิ
10
408
418
รายได้ค่าบริการค้างรับ
44
44
(1)
18
140
158
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
7
7
หนี้สินทางการเงิน					
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
250
250
(1)

ส่วนหนึ่งของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ�ำนวน 139 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
2
4
เงินลงทุนสุทธิ
11
10
21
รายได้ค่าบริการค้างรับ
6
6
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน					
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
409
409
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
266
1
267
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2013
Description

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

Financial assets					
Cash and cash equivalents
12
5
17
Investments, net
10
110
120
Service income receivables
4
4
Loans to others
1
1
Short-term loans and advances to related parties
4
4
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities					
Bills of exchange and short-term debentures
310
310
Short-term loans and advances from related parties
218
218

		

As at December 31, 2014 and 2013, the fixed interest rate financial instruments which have new
repricing dates or maturity dates (whichever are sooner) after the statement of financial position dates,
are as follows:
(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2014

Description

Remaining periods to repricing
dates or maturity dates
Within
Over
1 year
1 - 5 years 5 years
At call

No maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets								
Investments, net
11
11
5.375
136
1
137 4.50 - 11.50
Receivable and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
2
2
1.30 - 1.75
Financial liabilities								
Bills of exchange and
short-term debentures
359
359 4.20 - 4.70
Long-term debentures
350
350
5.30
(1)

140

The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) are under “at call” are receivables and loans from
which a subsidiary has ceased recognition of income.
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12
5
17
เงินลงทุนสุทธิ
10
110
120
รายได้ค่าบริการค้างรับ
4
4
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4
4
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน					
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
310
310
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 218
   218

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการก�ำหนด
อัตราใหม่หรือวันครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุนสุทธิ
11
11
5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
136
1
137 4.50 - 11.50
หรือกิจการอื่น(1)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
2
2
1.30 - 1.75
หนี้สินทางการเงิน 							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
359
359 4.20 - 4.70
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
5.30
(1)

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่
บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
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(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2013

Description

Remaining periods to repricing
dates or maturity dates
Within
Over
1 year
1 - 5 years 5 years
At call

No maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets								
Investments, net
10
10
5.25
139
1
140 2.25 - 11.50
Receivable and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
7
7
1.30 - 1.75
Financial liabilities								
Bills of exchange and
short-term debentures
250
250 4.75 - 5.00
(1)

The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) are under “at call” are receivables and loans from
which a subsidiary has ceased recognition of income.
(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2014

Description

Remaining periods to repricing
dates or maturity dates
Within
Over
1 year
1 - 5 years 5 years
At call

No maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets								
Investments, net
11
11
5.375
Loans to others
1
1
3.00
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities								
Bills of exchange and
short-term debentures
409
409 4.20 - 4.70
Short-term loan and advance from
related parties
266
266 0.50 - 2.00
Long-term debentures
350
350
5.30

142
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุนสุทธิ
10
10
5.25
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
139
1
140 2.25 - 11.50
หรือกิจการอื่น(1)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
7
7
1.30 - 1.75
หนี้สินทางการเงิน 							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
250
250 4.75 - 5.00
(1)

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่
บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

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

Separate financial statement
As at December 31, 2013

Description

Remaining periods to repricing
dates or maturity dates
Within
Over
1 year
1 - 5 years 5 years
At call

No maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets								
Investments, net
10
10
5.25
Loans to others
1
1
3.00
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities								
Bills of exchange and
short-term debentures
310
310 4.00 - 5.00
Short-term loan and advance from
related parties
218
218 0.50 - 2.50

				
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company and its subsidiaries might be unable to liquidate
financial assets and/or procure sufficient funds to discharge obligations in a timely manner, resulting
in a financial loss.
The periods to the maturity dates of financial instruments held as of December 31, 2014 and
2013, counting from the statements of financial position date, are as follows:
(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2014
Description

At call

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

No
maturity

Total

Financial assets								
Cash and cash equivalents
142
142
Investments, net
145
11
139
295
Service income receivables
24
24
136
1
4
141
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
2
2
Financial liabilities								
Bills of exchange and short-term debentures 359
359
Long-term debentures
350
350
(1)

144

The receivables and loans which mature at call represent default loans from which a subsidiary has ceased recognition of income. Therefore, the term
of loan repayment depends upon the result of debt restructuring.
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รายการ

ไม่มีก�ำหนด

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินลงทุนสุทธิ
10
10
5.25
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
3.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
310
310 4.00 - 5.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
218
218 0.50 - 2.50

				
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่อง
มาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือ ไม่สามารถจัดหาเงินทุน
ได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�ำไปช�ำระภาระผูกพันได้
เมื่อครบก�ำหนด
วันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

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

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีค่ รบก�ำหนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจ�ำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดช�ำระและเป็นลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยระงับ
การรับรู้รายได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการช�ำระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2013
Description

At call

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

No
maturity

Total

Financial assets								
Cash and cash equivalents
130
130
Investments, net
239
10
169
418
Service income receivables
44
44
(1)
139
19
158
Receivables and loans to others
Deposits subject to restrictions
7
7
Financial liabilities								
Bills of exchange and short-term debentures 250
250
(1)

The receivables and loans which mature at call represent default loans from which a subsidiary has ceased recognition of income. Therefore, the term
of loan repayment depends upon the result of debt restructuring.
(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2014
Description

At call

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

No
maturity

Total

Financial assets								
Cash and cash equivalents
4
4
Investments, net
10
11
21
Service income receivables
6
6
Loans to others
1
1
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
409
409
Short-term loan and advance
from related parties
267
267
Long-term debentures
350
350
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
130
130
เงินลงทุนสุทธิ
239
10
169
418
รายได้ค่าบริการค้างรับ
44
44
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
139
19
158
หรือกิจการอื่น(1)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
7
7
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
250
250
(1)

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีค่ รบก�ำหนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจ�ำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดช�ำระและเป็นลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยระงับ
การรับรู้รายได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการช�ำระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
4
เงินลงทุนสุทธิ
10
11
21
รายได้ค่าบริการค้างรับ
6
6
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
409
409
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
267
267
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2013
Description

At call

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

No
maturity

Total

Financial assets								
Cash and cash equivalents
17
17
Investments, net
110
10
120
Service income receivables
4
4
Loans to others
1
1
Short-term loans and advances to
related parties
4
4
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities								
Bills of exchange and short-term
debentures
310
310
Short-term loan and advance
from related parties
218
218

				
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, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had foreign
currency-denominated assets and liabilities, which had not been hedged against foreign exchange
				
risk, as follows:
(Unit : Million Baht)

Consolidated
financial statements
As at
December 31,
2014

As at
December 31,
2013

Assets							
US dollars
7,678
8,237

148

Separate
financial statements
As at
December 31,
2014

As at
December 31,
2013

-

-

Liabilities							
US dollars
205
220
1,636
Euros
1,000

636
1,000

Annual Report 2014

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
17
17
เงินลงทุนสุทธิ
110
10
120
รายได้ค่าบริการค้างรับ
4
4
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
4
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
310
310
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
218
218

				
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ความผันผวน
ต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

7,678

8,237

-

-

หนี้สิน				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

205
-

220
-

1,636
1,000

636
1,000
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As at December 31, 2014 and 2013, average foreign exchange rates are summarized below:

Baht/US dollar
Baht/Euro

As at
December 31,
2014

As at
December 31,
2013

32.9630
40.0530

32.8136
45.0217

						
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.
						
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 3.17.
						
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, 2014 and 2013, the fair values of financial assets and liabilities are not
significantly different from carrying amounts.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท/ยูโร

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

32.9630
40.0530

32.8136
45.0217

						
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน
ความผันผวนต่อรายได้และ/หรือมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน จ�ำนวนเงินสูงสุดทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผ้ซู อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะทีท่ ั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทและบริษัทย่อย
ได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี
						
เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคิดค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 3.3 ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดประมาณ
เท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าจะได้รบั โดยคิดลดด้วยอัตราตลาด
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
แสดงมูลค่าของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3.4 และข้อ 3.17
						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถือตามราคาตาม
บัญชี เนื่องจากมีก�ำหนดช�ำระระยะสั้นและ/หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด
						
ตัว๋ แลกเงิน/หุน้ กูร้ ะยะสัน้ /หุน้ กูร้ ะยะยาว/เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ปัจจุบัน และ/หรือมีระยะเวลาครบก�ำหนดระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ไม่แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส�ำคัญ
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30. ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE AND LIABILITIES DIRECTLY ASSOCIATED  
WITH ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE
On July 23, 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement (“Agreement”) with a company
to sell its entire 19,999,993 shares, representing 99.99% of total paid-up share capital, of Finansa Asset
Management Limited (“FAM”), a subsidiary of the Company. The selling price is approximately Baht 225 million,
subject to the condition in the Agreement and the transaction shall be completed when the consideration is
fully settled.
The Company determines that the fair value less costs to sell of FAM will be higher than the aggregate
carrying amounts of the related assets and liabilities. Therefore, no impairment loss is recognized on reclassification
of the assets and liabilities as held for sale as at December 31, 2014. The carrying amounts of assets and
liabilities of FAM classified as held for sale in the consolidated statement of financial position after eliminating
related balances as at December 31, 2014 are as follows:
(Unit : Million Baht)
As at
December 31,
2014

ASSETS
Cash and cash equivalents
Service income receivables
Other receivables
Other current assets
Premises and equipment, net				
Goodwill, net					
Intangible assets, net				
Deferred tax assets				
Other non-current assets
TOTAL ASSETS

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

LIABILITIES
Other current liabilities
10,097
Provision for post-employment benefits
4,643
TOTAL LIABILITIES
14,740
NET ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE			62,232
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30. สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญา”) กับบริษัทแห่งหนึ่งในการขายหุ้นทั้งหมด
จ�ำนวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยราคาขายหุ้นมีมูลค่าประมาณ 225 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา
และธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการรับช�ำระค่าหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
บริษัทพิจารณาแล้วว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด จะสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  จึงไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการจัดประเภท
รายการใหม่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม ภายหลัง
ตัดรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

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

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ			

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

Finansa Public Company Limited 153

31. DISCONTINUED OPERATIONS
As described in Note 30, the Company entered into an Agreement with a company to sell its entire
19,999,993 shares, representing 99.99% of total paid-up share capital, of FAM, a subsidiary of the
Company.
		 Gain from discontinued operations
The results of the discontinued operations included in the consolidated statements of comprehensive
income for the year ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
For the year ended
December 31,
				 Gain from discontinued operations
Revenues
Expenses
				 Gain before income tax expense			
				 Income tax expense			
				 Gain from discontinued operations			

2014

2013

113,194
88,952
24,242
(1,844)
22,398

117,623
101,713
15,910
(270)
15,640
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
For the year ended
December 31,
2014

				 Cash flows from discontinued operations			
Net cash provided by (used in) operating activities
Net cash provided by investing activities
Net cash provided by (used in) financing  activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

445
5,507
5,952

2013

(13,360)
2,027
(11,333)

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD
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 resulting in the fact that Finansa Asset Management Limited has no longer been the subsidiary
of the Company since that date. (see Notes 30 and 31)

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved for issue by the authorized directors on February 27, 2015.
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31. การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ตามทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 30 บริษทั ได้ทำ� สัญญากับบริษทั แห่งหนึง่ ในการขายหุน้ ทัง้ หมด จ�ำนวน 19,999,993 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
		ผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ผลจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกตามที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

				 ก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก			
รายได้
113,194
ค่าใช้จ่าย
88,952
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24,242
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(1,844)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
22,398

117,623
101,713
15,910
(270)
15,640
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

				 กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
445
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
5,507
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
5,952

(13,360)
2,027
(11,333)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จ�ำกัด ในการขายหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้วของ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 178 ล้านบาท และ
โอนหุ้นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทนับแต่วันที่ดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 30 และข้อ 31)

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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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, Fund Management and Private Equity. Through its
associated companies, Finansia Syrus Securities Plc. and Prospect Development Co., Ltd., it can also offer securities
brokerage and warehouses development and leasing, respectively. As the parent company, the Company provides
support to its affiliates and subsidiaries in many respects including organizational administration, business and market
planning, management and development of information technology and human resources, as well as research into
investment opportunities and analysis of economic conditions. The activities of the Finansa Group can be divided into
the following five main 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
Providing services to Thai provident funds, mutual funds and private funds managed by the Group as well
as Finansa-sponsored foreign funds engaged in direct investment, private equity investment and investment in debt
instruments in Thailand and the region. In January 2015, the Company disposed of its total investment in FAM of
which is the subsidiary that provided services to Thai provident funds, mutual funds and private funds.
		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.
		Securities Brokerage
		Providing the service through its associated company, Finansia Syrus Securities Plc.
		Warehouses Development and Leasing
		Providing the service through its associated company, Prospect Development Co., Ltd.
The Finansa Group consists of 8 operating companies comprise 6 local companies including the parent
company itself and 2 overseas companies. As the regional headquarters of the group, the Company determines
management and investment policies and supports, controls, supervises and advises companies in the group in
relation to business planning and management. The aim is to create overall coherence for the group’s various
operations. The Finansa Group now consists of the following affiliates and subsidiaries:
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินประเภท
ต่างๆ อาทิ ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารการลงทุน และ
การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เป็นต้น และยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) และมีบริการให้เช่าคลังสินค้าผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทร่วม  กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษัทครอบคลุมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค
อินโดจีน นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นบริษัทแม่ในการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น
การจัดการองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดี
และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค ธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งจ�ำแนกประเภทออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
		ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและธุรกิจวาณิชธนกิจ
ให้บริการที่ปรึกษาองค์กรและที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาในการระดมทุน การปรับ
โครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวมกิจการ และ Project Finance
		ธุรกิจบริหารกองทุน
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการกองทุนแก่กองทุนภายในประเทศที่จัดตั้งโดยกลุ่มฟินันซ่า รวมถึงกองทุน
ต่างประเทศเพื่อการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Equity) ในประเทศไทยและ
ประเทศอืน่ ๆ ในแถบอินโดจีน ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2558 บริษทั ได้จำ� หน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน FAM ซึง่ FAM เป็นบริษทั ย่อย
ที่ด�ำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนภายในประเทศ
		ธุรกิจการลงทุนโดยตรง

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทุน ซึ่งเป็นการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน
หรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า
		ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
		ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้า
ให้บริการผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 8 บริษัท สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย 6 บริษัท รวมทั้งบริษัทแม่ด้วย และบริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในต่างประเทศ 2 บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายการบริหารงานและการลงทุน สนับสนุน ควบคุมดูแลและให้ค�ำปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่บริษัทในกลุ่ม
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ปัจจุบันกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแสดง
ดังภาพต่อไปนี้
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Finansa Public Company Limited (Thailand)
100%

100%

Finansa
Securities Limited
(Thailand)

Finansa Asset
Management Limited
(Thailand)

100%
Finansa Fund
Management Ltd.
(Cayman)

51%
Finansa Capital
49% Limited
(Thailand)

100%
Finansa
Hong Kong Ltd.
(Hong Kong)

36.38%
Prospect
Development Co., Ltd.
(Thailand)

25.26%
Finansia Syrus
Securities Plc.
(Thailand)

		

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 2014 was Baht 700 million.
		 2) Finansa Asset Management Limited (FAM) Finansa acquired a 100% of the total paid-up capital of FAM
from BFIT Securities Plc. in January 2005. FAM is license to operate both mutual fund and private fund business and is
primarily involved in managing domestic provident funds. In September 2010, FAM increased its registered capital
from Baht 100 million to Baht 200 million and the Company fully subscribed for the capital increase as called.
In February 2014, FAM registered to decrease its capital, resulting in a paid up capital of Baht 110 million as of 31
December 2014. In January 2015, the Company disposed of its total investment in FAM.
		3) Finansa Capital Limited (FC) was formerly called Finansa Credit Limited which was a licensed      
financial institution regulated by the Bank of Thailand. FC returned its license to operate finance business to the    
Ministry of Finance on 25 December 2009. At present, FC’s business objective is to manage its remaining loan     
portfolio. As of 31 December 2014, FC had paid up capital of Baht 511 million.
		4) Prospect Development Company Limited (PD), formerly Prospect SPC Company Limited, is a
company incorporated in Thailand on 23 September 2005 with the objective to conduct property leasing and rental
business focusing on factories and warehouses on industrial estate. In September 2010, PD increased its registered
capital from Baht 80 million to Baht 800 million and offered new shares to Finansa and new investors. Following the
capital increase, Finansa holds 49.9% of PD’s total capital so that PD’s status was changed from a subsidiary to an
associate. In 2011 and 2012, PD increased its registered capital and therefore as of 31 December 2014, PD had
paid-up capital of Baht 1,200 million. FNS had a shareholding of 36.38% of PD’s capital.
		5) 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.
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
100%

100%

บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

100%
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เคย์แมน)

51%
49%

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอลจ�ำกัด
(ประเทศไทย)

100%

36.38%

บริษัท ฟินันซ่า
ฮ่องกง จ�ำกัด (ฮ่องกง)

บริษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(ประเทศไทย)

25.26%
บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส
จ�ำกัด (มหาชน)

(ประเทศไทย)

บริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในประเทศไทย
1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด (FSL) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง
ตามทะเบียนเลขที่ (2) 476/2536 ด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท ได้แก่ 1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ค้าหลักทรัพย์
3) ที่ปรึกษาการลงทุน 4) จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตงั้ แต่ชว่ งกลางปี
2552 FSL ได้รวมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) และมุ่งเน้นเฉพาะ
การให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 FSL มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 700 ล้านบาท
		2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด (FAM) ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้วของ FAM จากบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จ�ำกัด (มหาชน) FAM ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ในเดือนกันยายน 2553 FAM ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น
200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ�ำนวนแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 FAM ได้จดทะเบียนลดทุน ท�ำให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 FAM มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 110 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ FAM
ทั้งหมดในเดือนมกราคม 2558
		3) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด (FC) เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาต
และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 FC ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เงินทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว ปัจจุบัน FC มุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อที่คงเหลืออยู่ ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ขาย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FC ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนของบริษัทให้แก่ FFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น       
ร้อยละ 100 จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทยังคงถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 FC มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 511 ล้านบาท
		4) บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (PD) เดิมชื่อ บริษัท พรอสเพค เอสพีซี จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลที่        
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2548  เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจการให้บริการให้เช่าและเช่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นโรงงานหรือคลังสินค้าในเขตอุตสาหกรรม  ในเดือนกันยายน 2553 PD ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 80 ล้านบาท เป็น 800
ล้านบาท และเสนอขายต่อบริษัทและผู้ลงทุนรายใหม่ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PD ร้อยละ 49.90  
ซึ่งท�ำให้ PD เปลี่ยนสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มฟินันซ่า
PD มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในปี 2554 และ 2555 ท�ำให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 PD มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว
จ�ำนวน 1,200 ล้านบาท และบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PD ร้อยละ 36.38
		5) บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (FSS) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบรวมธุรกิจกัน  
ระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด และธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และธุรกิจ
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ FSL ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552 FSS นับเป็นบริษัทร่วมในกลุ่ม   
ฟินันซ่า โดยในเบื้องต้นบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.6 ของทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้วของ FSS
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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”). As of 31 December 2014, FNS held totally 138.92 million shares or 25.26% of FSS’ paid-up
capital of Baht 880.08 million.
		
		Companies Operating Overseas
		 1) Finansa Fund Management Limited (FFM) is a company incorporated in the Caman Islands with
paid-up capital of US$ 20,000 ordinary shares and US$ 14.4 million preferred shares as of 31 December 2014.
It operates investment and fund management business for Finansa-sposored foreign funds that wish to invest in
Thailand, Vietnam and other countries in Southeast Asia.
		 2) Finansa Hong Kong Limited (FHK) is a compny incorporated in Hong Kong on 13 December 2004
with the objective to conduct advisory business. As of 31 December 2014, FHK had a total registered and paid-up
capital of HK$100,000.

		

Major changes in the past 3 years

		2012			 Additionally invested in an associated company
			
FNS additionally invested in FSS resulting in an increase in shareholding to 25.41% at the end of
2012.
					
Increased authorized share capital and issued ordinary shares
On November 19, 2012, the extraordinary shareholders’ meeting No.1/2012 has passed the
resolution for approval on the matters as follows;
(1) Decrease the registered share capital of the Company from Baht 1,492,548,500 to Baht
617,599,000 by reducing 174,989,900 unissued common shares with a par value of Baht
5 each.
(2) Transfer the legal reserve and premium on ordinary shares to decrease its retained deficit.
The reversal of retained deficit will be made after complete the issue and offer the new
ordinary share capital.
(3) Increase the authorized share capital of the Company by issuing 123,519,800 new ordinary
shares with a par value of Baht 5 each, totaling of Baht 617,599,000.
(4) Issue and offer the new of 123,519,800 ordinary shares, with a par value of Baht 5 each to
existing shareholders in proportion of shareholding (Right Offering) at 1 existing share to
1 new share, at Baht 2.40 per share. In the case that there are remaining ordinary shares
after Right Offering, the Company will offer to private placement.
On November 23, 2012, the Company registered the decrease and increase of share capital
including the amendment of the Company’s Memorandum of Association with the Ministry of
Commerce.
The Company already offered the sales of newly issued ordinary shares of the Company per the
above resolution during December 12-18, 2012 and the new 88,869,643 ordinary shares were
sold at Baht 2.40 each, totaling Baht 213.29 million. The Company received cash from the
subscription of the increased share capital on December 20, 2012 and registered the increase in
such paid-up share capital with the Ministry of Commerce on December 24, 2012.
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		ต่อมา บริษัทได้ซื้อหุ้นและหุ้นเพิ่มทุนของ FSS อีก โดยบริษัทได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ

FSS ให้ไม่ต้องท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FSS ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FSS ทั้งจ�ำนวน ให้แก่ FSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
FSL ถือหุน้ FSS ทัง้ สิน้ 138.92 ล้านหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.26 FSS มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วจ�ำนวน 880.08 ล้านบาท

บริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในต่างประเทศ
1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (FFM) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศในหมู่เกาะ
เคย์แมน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วแบ่งเป็นทุนหุ้นสามัญ 20,000 เหรียญสหรัฐ และ
ทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐ FFM ด�ำเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและจัดการกองทุนให้แก่กองทุนต่างประเทศที่
ต้องการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีน
		2) บริษัท ฟินันซ่า ฮ่องกง จ�ำกัด (FHK) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2547 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 FHK มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเท่ากับ 100,000
เหรียญฮ่องกง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของกลุ่มฟินันซ่าในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2555		 ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
			
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน FSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.41
ณ สิ้นปี 2555
					
เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,492,548,500 บาท เป็น 617,599,000 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังมิได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 174,989,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
(2) โอนทุนส�ำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ เพือ่ น�ำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษทั
ซึง่ การล้างผลขาดทุนสะสมจะต้องท�ำภายหลังจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสร็จแล้ว
(3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 123,519,800 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็น 617,599,000 บาท
(4) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
จ�ำนวน 123,519,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.40 บาท ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
บริษัทได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติข้างต้นในระหว่าง
วันที่ 12-18 ธันวาคม 2555 โดยสามารถเสนอขายหุ้นได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 88,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
2.40 บาท คิ ด เป็ น เงิ น 213.29 ล้ า นบาท ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ ช� ำ ระเงิ น ค่ า หุ ้ น จ� ำ นวนดั ง กล่ า วแล้ ว
เมื่อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2555 ทั้ งนี้ บริ ษัท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช� ำ ระแล้ ว กั บกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555
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As at December 31, 2012, the Company has not transferred the legal reserve and the premium

on ordinary shares to decrease its retained deficit, as there are remaining 34,650,157 ordinary
shares after Right Offering.

		2013			 Additionally invested in a subsidiary
					
FNS increased its investment by Baht 200 million in FSL as FSL increased its registered capital
from Baht 500 million to Baht 700 million.
					
Offered for sale remaining ordinary shares
					
During May 8-15, 2013, the Company offered the sales of 34,650,157 ordinary shares
remaining after the right offering to specific investors at Baht 4.75 each, totaling Baht
164.59 million. The Company received cash on May 20, 2013 and registered the increase
in its paid-up capital with the Ministry of Commerce on May 22, 2013.
After the new ordinary shares offering are completed, the Company proceeded to transfer the
legal reserve and premium on ordinary shares of Baht 69.30 million and Baht 817.89 million,
respectively, to decrease its retained deficit totaling Baht 887.19 million as per the resolution
of the extraordinary shareholders’ meeting on November 19, 2012.  
					
Closed representative offices
					
Two representative offices in Hanoi and Ho Chi Minh City were closed.  
					
Redeemed investment in CMBI Finansa China Vietnam Fund
					
In July, FFM redeemed its total interest in CMBI Finansa China Vietnam Fund Ltd. which is an
associated company, and terminated as the joint investment manager of the Fund. Total
consideration received from the redemption was USD 1.73 million, which is the Fund’s net
asset value as at June 30, 2013.  
					
Reorganized the Group structure
In June, the Company sold its investment in ordinary shares in FSS to FSL, a 100% own
subsidiary. There is no impact to the consolidated financial statements as the purpose is to
reorganize the Finansa group structure.
In December, the Company sold 49% of its investment in FC to FFM which is a 100% owned
subsidiary. There is no impact to the consolidated financial statements as the Company holds,
directly and indirectly, 100% in FC.
		2014			 Entered into Agreement to sell its subsidiary
In July, the Company entered into the Agreement to sell its total investment in FAM and
received a total consideration 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 709.4 million. The
objective of the investment is to operate the business of leasing of warehouses and factory
					
buildings to operators.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังไม่ได้โอนทุนส�ำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม เนื่องจากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจ�ำนวน 34,650,157 หุ้น จากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี พ.ศ. 2556		 ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
					
FSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุน
เพิ่มเต็มจ�ำนวนแล้ว
					
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ
					
ในระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจาก
การเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทัง้ หมดจ�ำนวน 34,650,157 หุน้ แก่ผลู้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง
มูลค่าหุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นเงิน 164.59 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นจ�ำนวน
ดังกล่าวทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ทั้งนี้ หลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทได้โอนทุนส�ำรองตามกฎหมายและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�ำนวน 69.30 ล้านบาท และ 817.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อล้างผลขาดทุน
สะสมรวมจ�ำนวน 887.19 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
					
ปิดส�ำนักงานตัวแทน
					
บริษัทได้ด�ำเนินการปิดส�ำนักงาน 2 แห่งในประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินซิตี้
					
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน ซีเอ็มบีไอ ฟินันซ่า ไชน่า เวียดนาม ฟันด์ จ�ำกัด (CMBI Fund)
ในเดือนกรกฎาคม FFM ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน CMBI Fund และยกเลิกสัญญาการเป็นผู้ร่วม
บริหารการลงทุนของกองทุน  โดยมูลค่าที่ได้รับจากการไถ่ถอนมีจ�ำนวน 1.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
					
จัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า
ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FSS ทั้งจ�ำนวน ให้แก่ FSL ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม จึงไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินรวม
ในเดือนธันวาคม บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FC ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนของ
บริษทั ให้แก่ FFM ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 จึงไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวม เนือ่ งจาก
บริษัทยังคงถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปี พ.ศ. 2557		 เข้าท�ำสัญญาเพื่อขายหุ้นในบริษัทย่อย
ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาเพื่อขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ FAM โดยบริษัท
ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นจ�ำนวน 178 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2558
					
เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน
ในเดือนธันวาคม บริษัทได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการเช่าช่วง 25 ปี โดยมีพื้นที่เช่า 44,020 ตารางเมตร  
มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 709,400,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่า
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานให้กับผู้ประกอบการ
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Subsidiaries and Associated Companies

    
    
    
    
   

Company

Type of
business

Type of
shares

No. of shares
issued

%
of share
holding

1. Finansa Securities Ltd.
20th Floor, TISCO Tower
48/45 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. (662) 697 3800 Fax (662) 638 0300

Investment
banking/
Securities

Ordinary

70,000,000

100

2. Finansa Asset Management Ltd.
12Ath Floor, TISCO Tower
48/21, 48/24 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. (662) 352 4000 Fax (662) 352 4099

Fund
management

Ordinary

20,000,000

100

3. Prospect Development Co., Ltd.
16th Floor, TISCO Tower
48/29 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. (662) 697 3860 Fax (662) 697 3869

Warehouses
and leasing

Ordinary

120,000,000

36.38

4. Finansa Capital Ltd.
16th Floor, TISCO Tower
48/32 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. (662) 352 4200 Fax (662) 352 4299

Loan
management

Ordinary

10,220,000

100

5. Finansia Syrus Securities Plc.
999/9 The Offices at Centralworld,
18th Floor Rama 1 Road, Pathumwan,
Pathumwan Bangkok 10300
Tel. (662) 658 9000 Fax (662) 658 9292

Securities

Ordinary

550,055,032

25.26

6. FSS International Investment Advisory Securities
Co.,Ltd.
Room 1210, 12th Floor Abdulrahim Place
990 Rama 4 Road, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Tel. (662) 611 3500      Fax (662) 611 3551

Investment
advisory

Ordinary

30,000

10
(holds
additional
22.73
through FSS)

Investment
and offshore
fund investment
advisory and
management

Ordinary

20,000

100

Preferred

144,073

100

Advisory

Ordinary

100,000

100

7. Finansa Fund Management Ltd.
P.O. Box 309, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
8. Finansa Hong Kong Ltd.
6/F Greenwich Centre
260 King’s Road, Hong Kong
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บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่
ออกจ�ำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. (662) 697 3800 โทรสาร (662) 638 0300

วานิชธนกิจ/
หลักทรัพย์

สามัญ

70,000,000

100

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
การจัดการกองทุน
ชั้น 12เอ  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/21, 48/24 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. (662) 352 4000 โทรสาร (662) 352 4099

สามัญ

20,000,000

100

3. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ชั้น 16 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/29 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. (662) 697 3860 โทรสาร (662) 697 3869

พัฒนาและให้เช่า
คลังสินค้า

สามัญ

120,000,000

36.38

4. บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
ชั้น 16 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/32 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. (662) 352 4200 โทรสาร (662) 352 4299

บริหารลูกหนี้

สามัญ

10,220,000

100

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (662) 658 9000 โทรสาร (662) 658 9292

หลักทรัพย์

สามัญ

550,055,032

25.26

6. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
  
โทร. (662) 611 3500     โทรสาร (662) 611 3551

ที่ปรึกษา
การลงทุน

สามัญ

30,000

10
(ถือหุ้นผ่าน
FSS อีก
22.73)

ลงทุน
บริหารการลงทุน
และจัดการกองทุน

สามัญ

20,000

100

บุริมสิทธิ์

144,073

100

ที่ปรึกษา

สามัญ

100,000

100

    
   
   

7. บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
P.O. Box 309, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
8. บริษัท ฟินันซ่า ฮ่องกง จ�ำกัด
6/F Greenwich Centre
260 King’s Road, Hong Kong
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Operating Performance and Financial Position Analysis

Operating Performance

The Company’s consolidated statement of comprehensive income for 2014 showed a net profit of Bt.56.4
million or a net profit of Bt.0.23 per share, a decrease in operational profit of Bt.17.6 million or 24% from a net profit
of Bt.74.1 million or Bt.0.32 per share recorded in the previous year. This came mainly from a decrease in share of
profit from associated companies from Bt.153.5 million recorded in 2013 to Bt.48.6 million in 2014, a drop of Bt.104.9
million. However, total revenues for the year increased by Bt.67 million or 47% to Bt.209.4 million. The increase in
total revenues came from a gain on investment in investment units in a foreign fund and other income from investment
in leasehold rights of land and warehouses/factories. Total costs and expenses dropped by THB 10.4 million or 4%
as a result of policies to control expenses.
The 2014 operational performance of the Company and its subsidiaries is summarized below.
		1. Investment, advisory and management business. Finansa recorded total revenues of Bt.77.9 million
in this line of business, representing 37% of the total revenues of the Group. This was an increase of Bt.36.6 million
or 89% from 2013 resulting from a gain on investment in investment units in a foreign fund. Costs and expenses of
the business amounted to Bt.33 million, decreasing Bt.5.6 million from the previous year. The Company’s operating
profit from the investment, advisory and management business was therefore Bt.44.9 million compared to an operating
profit of Bt.2.7 million in 2013.
		2. Loan management business. A subsidiary that managed the remaining loan portfolio generated total
revenue of Bt.1.1 million or 1% of the Group’s revenues. Compared with that recorded in 2013, the revenues decreased
by Bt.1.6 million or 59% due to a decrease in interest income as several loan accounts reached maturity and were
closed.  This business costs and expenses totaled Bt.2.3 million, an increase of Bt.0.1 million or 5% from the previous
year. The loan management business reported a gross loss of Bt.1.2 million, compared to a gross profit of Bt.0.5
million in the previous year.
		3. Securities business. After the Group’s business restructuring in 2009, revenues from this business
came mainly from investment banking and selling agent services. Total revenue in 2014 was Bt.82.3 million, representing
39% of total revenues of the Group, lower than that of 2013 by Bt.9.7 million or 11%.  Costs and expenses of the
securities business amounted to Bt.65.7 million, increasing by Bt.4.7 million or 8%. As a result, the securities business
recorded a gross profit of Bt.16.6 million, compared to a gross profit of Bt.30.9 million in the previous year.
4. Asset management business. As Finansa entered into a Share Purchase Agreement to sell its asset
management business subsidiary, the consolidated statements of comprehensive income for the year ended 31
December 2014 showed a net profit from asset management business as “Net profit from discontinued operation” in
an amount of Bt. 22.4 million.
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิในปี 2557 จ�ำนวน 56.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�ำไร 0.23 บาท
ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ 74.1 ล้านบาท หรือก�ำไร 0.32 บาทต่อหุ้นในปีก่อน คิดเป็นผลด�ำเนินงาน
เปลี่ยนแปลงลดลง 17.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
ลดลงจาก 153.5 ล้านบาท เป็น 48.6 ล้าน หรือลดลงจ�ำนวน 104.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม
จ�ำนวน 209.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลก�ำไรจากเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และรายได้อื่นจากการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนและค่าใช้จา่ ยรวมจ�ำนวน 225.3 ล้านบาท ลดลง 10.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4
เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้
		1. ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ  ฟินันซ่ามีรายได้จากธุรกิจนี้จ�ำนวน 77.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 37 ของรายได้รวมของกลุ่ม เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้เพิ่มขึ้น 36.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลก�ำไรจากเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ�ำนวน 33 ล้านบาท
ลดลง 5.6 ล้านบาท จากปี 2556 ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษา และ
การจัดการจ�ำนวน 44.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 2.7 ล้านบาทในปี 2556
		2. ธุรกิจบริหารลูกหนี้ บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานบริหารพอร์ตลูกหนี้ที่คงเหลือมาจากธุรกิจเงินทุนและได้คืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวไปแล้วนั้น มีรายได้จ�ำนวน 1.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวมของกลุ่ม มีรายได้
ลดลง 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยตามพอร์ต
ลูกหนี้ที่ครบก�ำหนดช�ำระและทยอยปิดบัญชีลง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ�ำนวน 2.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ท�ำให้มีผลขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจนี้ 1.2 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีผลก�ำไรขั้นต้น 0.5 ล้านบาท
		3. ธุรกิจหลักทรัพย์ หลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2552 รายได้จากธุรกิจนีม้ าจากการให้บริการ
ด้านวาณิชธนกิจและตัวแทนขาย โดยรายได้ของปี 2557 มีจ�ำนวน 82.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้รวมของกลุ่ม
ลดลง 9.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ�ำนวน 65.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
จ�ำนวน 4.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ท�ำให้มีผลก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์มีจ�ำนวน 16.6 ล้านบาท
เทียบกับในปี 2556 ที่มีก�ำไรขั้นต้น 30.9 ล้านบาท
		4. ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน เนื่องจากฟินันซ่าได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จัดการกองทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงแสดงก�ำไรสุทธิจาก
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็น “ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก” จ�ำนวน  22.4 ล้านบาท

Finansa Public Company Limited 167

(THB million)
Revenues
Costs and Expenses
Gross profit
Other revenues
Finance costs
Reversal of doubtful accounts
Service and administrative expenses
Directors and management remuneration
Loss from operations
Share of gain from associates
Income tax - income
Net profit from continuing operations
Net profit from discontinued operation
Net profit

Invesment
Invesment
Loan
Asset
banking and management
advisory and management
securities
management
business
business
business
business
77.9
(33.0)
44.9

1.1
(2.3)
(1.2)

82.3
(65.7)
16.6

-

Total
161.3
(101.0)
60.3
48.1
(17.8)
2.4
(76.5)
(32.3)
(15.8)
48.6
1.2
34.0
22.4
56.4

The 2014 share of profit from associated companies totaled Bt.48.6 million, a decrease of 68% from the
previous year which reported a share of profit of Bt.153.5 million. Such share of profit came from a profit contribution
of Bt.58 million from the securities brokerage firm, Finansia Syrus Securities Plc., compared to a profit contribution of
Bt.105.6 million last year and a loss contribution of Bt.9.3 million from the associated company focusing on industrial
estate development and warehouse leasing, Prospect Development Co., Ltd., compared to a profit contribution of
Bt.45.3 million in 2013.

Profitability Ratios

In 2014, Finansa recorded a net profit of Bt.56.4 million or basic earnings per share of Bt.0.23, compared
with a net profit of Bt.74.1 million or basic earnings per share of Bt.0.32 in 2013. Net profit to total income of the
group was 17.5%, the return on average assets was 2.5% and return on average equity was 3.5%, compared with
28.5%, 3.9% and 5.1%, respectively in 2013.

Financial Position
(Baht million)
Total Assets
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
- Total Liabilities
- Total Shareholders’ Equity
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Change

31-Dec-14

31-Dec-13

2,528.1

1,966.5

561.6

29

897.7
1,630.4

361.2
1,605.3

536.4
25.1

149
2

Amount

%

(ล้านบาท)
รายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด�ำเนินธุรกิจ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ - รายได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไรสุทธิ

ธุรกิจการลงทุน
ทีป่ รึกษา และ
การจัดการ

ธุรกิจบริหาร ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้
จัดการกองทุน

77.9
(33.0)
44.9

1.1
(2.3)
(1.2)

82.3
(65.7)
16.6

-

รวม
161.3
(101.0)
60.3
48.1
(17.8)
2.4
(76.5)
(32.3)
(15.8)
48.6
1.2
34.0
22.4
56.4

		ในส่วนของส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 48.6 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556
ที่มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 153.5 ล้านบาท หรือผลด�ำเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 68 โดยเป็น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ทีป่ ระกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ จ�ำนวน 58 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่มีส่วนแบ่งก�ำไร 105.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งขาดทุน
จากบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน จ�ำนวน
9.3 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งก�ำไร 45.3 ล้านบาทในปีก่อน
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ในปี 2557 กลุ่มฟินันซ่ามียอดก�ำไรสุทธิ 56.4 ล้านบาท ค�ำนวณเป็นผลก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจ�ำนวน 0.23 บาท
เทียบกับก�ำไรสุทธิ 74.1 ล้านบาท หรือก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.32 บาท ในปี 2556 อัตราส่วนในการท�ำก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 17.5 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.5 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.5 เทียบกับในปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 28.5 ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ

ฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ. ค. 2557

31 ธ. ค. 2556

การเปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน

ร้อยละ

2,528.1

1,966.5

561.6

29

897.7
1,630.4

361.2
1,605.3

536.4
25.1

149
2
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As of 31 December 2014, the Company and its subsidiaries had total assets of Bt.2,528.1 million, an
increase of Bt.561.6 million or 29% from year-end 2013. The main components of these assets were Bt.463.7 million
of current assets and Bt.2,064.4 million of non-current assets representing 18% and 82% of total assets, respectively.
The main items showing significant changes were as follows.
- Total investments, net, stood at Bt.295.1 million, representing 12% of total assets of the Group, a
decrease of Bt.122.8 million or 29% from year-end 2013. This resulted mainly from a reduction in
trading securities in order to invest in rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings in the
Bangkok Free Trade Zone.
(Baht million)
Temporary Investments
Trading securities
Available-for-sale securities
Long-term Invesments
Available-for-sale securities
General Invesments
Total Invesments, net

-

-

Change

31-Dec-14

31-Dec-13

Amount

%

140.2
5.4

238.5
10.1

(98.3)
(4.7)

(41)
(47)

141.7
7.8
295.1

161.2
8.1
417.9

(19.5)
(0.3)
(122.8)

(12)
(4)
(29)

Assets classified as held for sale stood at Bt.77 million. This represents the aggregate carrying amount
of assets of the asset management business subsidiary which were included in the consolidated
financial statements. For 2013, these assets were consolidated in each asset item in the financial
statements.
Other current assets stood at Bt.36 million, representing 1% of total assets of the Group, a decrease
of Bt.102.9 million or 74% from 2013. The decrease resulted mainly from a change of leasehold rights
deposit to leasehold rights as Finansa acquired such leasehold rights at year-end 2014.
Leasehold rights, net, stood at Bt.707.2 million comprising the rights to sub-lease land and warehouse/
factory buildings in the Bangkok Free Trade Zone.

Liquidity

Cash and cash equivalents of the Company and its subsidiaries as at year-end 2014 totaled Bt.127.5
million, representing a decrease of Bt.2.5 million or 2% from year-end 2013 with the following movements.
- Net cash provided by operating activities totaled Bt.126.4 million, resulting from cash flows from
operating activities after adjustments of Bt.(19) million and changes in key operating assets and
liabilities, i.e. temporary investments decreasing by Bt.97.5 million, other current asset increasing by
Bt.34.6 million, deposits from customers increasing by Bt.36.2 million and other current liabilities
increasing by Bt.32.2 million.
- Net cash used in investing activities totaled Bt.575.3 million, comprising mainly investments in
available-for-sale securities increasing by Bt.18.8 million, cash paid for investment in leasehold rights
of Bt.608.2 million, cash paid for acquisition of fixed assets and intangible assets of Bt.33 million, less
distributions from investment of Bt.65.9 million.
- Net cash received from financing activities totaled Bt.458.9 million, resulting from cash received from
bills of exchange and debentures issued of Bt.459 million.   
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,528.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556
จ�ำนวน 561.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 463.7 ล้านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 2,064.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 และร้อยละ 82 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
รายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญมีดังนี้
-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 295.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า
ลดลงจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 122.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29 โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าเพือ่ น�ำไปลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน
(ล้านบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

-

31 ธ. ค. 2557

31 ธ. ค. 2556

140.2
5.4
141.7
7.8
295.1

การเปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน

ร้อยละ

238.5
10.1

(98.3)
(4.7)

(41)
(47)

161.2
8.1
417.9

(19.5)
(0.3)
(122.8)

(12)
(4)
(29)

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จ�ำนวน 77 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดรวมของสินทรัพย์ของ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม โดยในปี 2556 จะแสดงอยู่ในสินทรัพย์
แต่ละรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า ลดลง 102.9
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 จากการเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์จากเงินมัดจ�ำ
ในสิทธิการเช่าเป็นสิทธิการเช่าที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2557
สิทธิการเช่าสุทธิ จ�ำนวน 707.2 ล้านบาท เป็นสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซนที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2557

สภาพคล่อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 127.5 ล้านบาท
ลดลง 2.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 126.4 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานหลังรายการ
ปรับปรุงมีจ�ำนวน (19) ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 97.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 34.6 ล้านบาท เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
เพิ่มขึ้น 36.2 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 32.2 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 575.3 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้ เงินสดจ่ายเพื่อลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 18.8 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า 608.2 ล้านบาท เงินสดจ่าย
เพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจ�ำนวน 33 ล้านบาท และเงินคืนทุนจากการลงทุน 65.9 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 458.9 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับส�ำหรับตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ 459  
ล้านบาท
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The current liquidity ratio (current assets/current liabilities) of the Group as of 31 December 2014 was 0.93,
decreasing from 1.68 at year-end 2013, resulting mainly from an increase in short-term debentures of Bt.109 million
and a decrease in temporary investments of Bt.103.1 million. A lower ratio reflects a fall in the Group’s short-term
liquidity status. However, this resulted from an adjustment of the Group’s investment structure to use excess liquidity
to acquire leasehold rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings in the Bangkok Free Trade Zone, which
is a long-term investment and will generate an income stream in the long run. Finansa’s capital structure comprised
Bt.897.7 million in liabilities and Bt.1,630.4 million in equity, resulting in a debt to equity ratio of 0.55 which is considered
low. This indicates that the Group’s capital came less from borrowing than equity, yielding lower risk of inability to pay
debt obligation.
As of 31 December 2014, Finansa had an interest coverage ratio of 8.87 and a debt service coverage
ratio (cash basis) of 0.21, compared to 6.24 and 0.55, respectively, in 2013.
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 2014, the subsidiary’s NCR was 442.1%, which is significantly higher than the
minimum 7% requirement set by the SEC.

Sources of Funds
		Liabilities
As of 31 December 2014, the total liabilities of the Group were Bt.897.7 million, an increase of Bt.536.4
million or 149% from year-end 2013, of which 56% were current liabilities. The major items showing a significant
change were as follows.
-

Bills of exchange and short-term debentures totaled Bt.359 million, increased by Bt.109 million or 44%.

-

Long-term debentures totaled Bt.350 million, all issued in 2014.
Outstanding balance of short-term debentures as at 31 December 2014
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Tranche

Face value (Baht)

Maturity date

FNS15115A
FNS15212A
FNS15212B
FNS15319A
FNS15319B
FNS15422A
Total

133,000,000
20,000,000
48,000,000
38,000,000
30,000,000
90,000,000
359,000,000

15-Jan-15
12-Feb-15
12-Feb-15
19-Mar-15
19-Mar-15
22-Apr-15

อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุ่มฟินันซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
0.93 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.68 เท่า เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนประเภทหุ้นกู้ระยะสั้นจ�ำนวน
109 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินลงทุนชั่วคราวจ�ำนวน 103.1 ล้านบาท สะท้อนถึงสภาพคล่อง
ระยะสั้นของบริษัทที่ลดลง ทั้งนี้ เกิดจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัท ด้วยการน�ำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้
เงินลงทุนเกิดประสิทธิผลมากขึ้นและสร้างกระแสรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจ�ำนวน 897.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,630.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า นับว่าอยู่ในระดับต�่ำมาก แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของบริษัทมาจากการกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่น้อยกว่าทุน
ของบริษัท สะท้อนความเสี่ยงในการไม่สามารถช�ำระหนี้ต�่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มฟินันซ่า มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย เท่ากับ 8.87 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.21 เท่า เทียบกับในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 6.24 เท่า และ 0.55 เท่า
ตามล�ำดับ  
กลุ่มบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของทั้งกลุ่มบริษัท มีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท มีการค�ำนวณ Liquidity Gap
เพื่อวัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงมีวงเงินสินเชื่อที่ส�ำรองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอื้ออ�ำนวย
ให้ออกตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ได้ และจัดให้มกี ารด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเพียงพอ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคุมให้มีการออกตราสารหนี้อย่างรัดกุมและติดตามการบริหาร
สภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต้องด�ำรงสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บล. ฟินันซ่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
เท่ากับร้อยละ 442.1 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย ก.ล.ต. (ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป)

แหล่งที่มาของเงินทุน
		หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 897.7 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2556 จ�ำนวน 536.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 149 โดยหนี้สินร้อยละ 56 เป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการหนี้สินที่ส�ำคัญและ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจาก ณ สิ้นปี 2556 มีดังนี้
- หนีส้ นิ หมุนเวียนประเภทตัว๋ แลกเงินและหุน้ กูร้ ะยะสัน้ รวมสุทธิ 359 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 109 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 44
- หุ้นกู้ระยะยาว จ�ำนวน 350 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในปี 2557
มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รุ่น

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

FNS15115A
FNS15212A
FNS15212B
FNS15319A
FNS15319B
FNS15422A
รวม

133,000,000
20,000,000
48,000,000
38,000,000
30,000,000
90,000,000
359,000,000

15 ม.ค. 58
12 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
19 มี.ค. 58
19 มี.ค. 58
22 เม.ย. 58
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Outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2014
Tranche

Face value (Baht)

Maturity date

FNS171A
FNS172A
Total

250,000,000
100,000,000
350,000,000

11-Jan-17
18-Feb-17

		Shareholders’ Equity
At year-end 2014, the Company’s equity in the consolidated financial statements was Bt.1,630.4 million,
an increase of Bt.25.1 million or 2% from 2013. Changes in equity came from an increase in retained earnings of
Bt.56.4 million from operating results of the year against a decrease in other component of shareholders’ equity of
Bt.31.3 million. The book value at year-end 2014 was Bt.6.6 per share, up from Bt.6.5 per share at year-end 2013.
As of 31 December 2014, the Company’s registered and paid up capital stood at Bt.1,235.2 million.

Capital Structure

As of 31 December 2014, the Group’s capital structure comprised Bt.897.7 million in liabilities and Bt.1,630.4
million in equity, resulting in a debt to equity ratio of 0.55 compared to a ratio of 0.23 the previous year. The major
sources of funds were bills of exchange and debentures issued by the Company. The major use of funds was an
investment in rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings in the Bangkok Free Trade Zone.

Credit Rating

On 30 October 2014, Fitch Ratings (Thailand) affirmed Finansa Plc.’s National long-term credit rating at
BBB-(tha) with a Negative Outlook and short-term credit rating at F3(tha).
The ratings and outlook reflect Finansa’s weak performance as the operating environment for Thailand’s
financial sector has been difficult for the past several quarters due to slow economic growth and weak investor
sentiment in the securities sector. Finansa has been restructuring its operations, including an agreement to sell its
asset management subsidiary, and plans to improve the performance of its warehouse affiliate through asset sales.
While the restructuring plans may improve the outlook for Finansa’s performance, the ability to sustain profits through
the economic cycle remains uncertain.
This uncertainty is mitigated by Finansa’s sound capital structure. Shareholder commitment has been
apparent following equity injections, and the portion of equity to total assets remains strong at 79% as of 1H14.
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มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รุ่น

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

FNS171A
FNS172A
รวม

250,000,000
100,000,000
350,000,000

11 ม.ค. 60
18 ก.พ. 60

		

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556
จ�ำนวน 25.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจากก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เพิ่มขึ้น 56.4 ล้านบาท จากผลการด�ำเนินงานก�ำไรในงวด และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 31.3 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 6.6 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 6.5 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2556
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 1,235.2 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจ�ำนวน 897.7 ล้านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,630.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า เทียบกับ 0.23 เท่า ณ สิ้นปี 2556 โดย
แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญได้แก่ ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ส�ำหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญ ได้แก่การลงทุนในสิทธิ
การเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

อันดับความน่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings (Thailand)
Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National rating) ระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ที่ระดับ
‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ ‘F3(tha)’
แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทสะท้อนถึงผลประกอบการที่อ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ภาคการเงินของไทยที่ยังคงมีแนวโน้มที่อ่อนแอในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจและภาวะ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทยี่ งั อ่อนแอ บริษทั ได้มกี ารปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการท�ำสัญญาขายบริษทั ลูก
ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนออกไป อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจบริหาร
พื้นที่เช่าส�ำหรับคลังสินค้าโดยการขายสินทรัพย์ แม้ว่าแผนในการปรับโครงสร้างธุรกิจอาจช่วยสนับสนุนผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามความสามารถของบริษัทในการรักษาผลประกอบการให้มีก�ำไรอย่างต่อเนื่องยังคงมี
ความไม่แน่นอน
ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจถูกลดทอนได้บา้ งโดยโครงสร้างเงินทุนทีค่ อ่ นข้างดีของบริษทั ทีผ่ า่ นมาผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทได้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมที่ยัง
แข็งแกร่งทีร่ อ้ ยละ 79 ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2557

Finansa Public Company Limited 175

Related Party Transactions

The related party transactions occurring in 2014 as shown in the audited financial statements for the year
ended 31 December 2014 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 2014
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 transactions based on the rules and regulations set forth by
the Stock Exchange of Thailand concerning related transactions of listed companies and transfers of assets by listed
companies. In the case that there is a conflict of interest with the Company or subsidiaries, the directors involved shall
not have voting rights on such conflict matters.

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

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 จากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. รายการคงค้างระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.2
2. รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 และ 11
3. รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1
4. รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.1 และ 27.4

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในปี 2557
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจโดยทั่วไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้
(1) รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 99% ขึ้นไป (wholly owned) เป็นรายการ
และเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และ
(2) รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่า 99% และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และเป็นราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการการท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในข้อบังคับของบริษัทได้มีการก�ำหนดในเรื่องของการเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตและแนวโน้มของรายการระหว่างกันในอนาคต
ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ให้บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถ
เข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้ก�ำหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท และ
ประกาศระเบียบดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการสอบทานให้บริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
ให้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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Shareholder Structure and Management

Capital and shareholder structures

		 As of 31 December 2014, 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 18 March 2015 for the 2015 Annual General Meeting of Shareholders,
the list of major shareholders was as follows:

Name		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

Morgan Stanley & Co. International Plc.
UBS AG Singapore Branch
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Mr. Kobkhun Tieanpreecha
M.L.Sudhiman Pokachaiyapat
Mrs. Nonthaya Apitanothai
Mr. Pongthavat Cheeronvanich
Mrs. Monravee Davis
Mrs. Prakaikam Baikaew
Mr. Somchai Padpai
Others			
Total			

Debt securities issuance

Number of shares		% of paid up capital

30,189,555
23,217,390
20,980,000
13,100,000
10,500,000
8,892,100
7,222,200
6,100,000
5,437,000
4,550,000
116,851,355
247,039,600

12.221
9.398
8.493
5.303
4.250
3.599
2.923
2.469
2.201
1.842
47.301
100.000

		 The Company has issued short-term unsecured and unsubordinated debenture entered in name without
debenture representative with maturities of less than 270 days, with total outstanding balance of not more than
1,000,000 units valued Baht 1,000,000,000. The par value and offering price per unit is Baht 1,000. Interest rate
offered depends on the market rate at the time of the offering. The Company also issued 2 tranches of long-term
unsecured and unsubordinated debenture entered in name without debenture representative with maturity of 2 years
and 2 months to institutional investors and/or high net worth investors. Interest payment is set at 4 times a year.
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

โครงสร้างเงินทุนและการถือหุ้น
		 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 1,235.2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 247
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน
		 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2558 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

Morgan Stanley & Co. International Plc.
UBS AG Singapore Branch
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
นายกอบคุณ เธียรปรีชา
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
นางนนธญา อภิธโนทัย
นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช
นางมนต์รวี เดวิส
นางประกายค�ำ ใบแก้ว
นายสมชาย ปัดภัย
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จ�ำนวนหุ้น		 ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

30,189,555
23,217,390
20,980,000
13,100,000
10,500,000
8,892,100
7,222,200
6,100,000
5,437,000
4,550,000
116,851,355
247,039,600

12.221
9.398
8.493
5.303
4.250
3.599
2.923
2.469
2.201
1.842
47.301
100.000

การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้
		 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้น โดยมีจ�ำนวนคงค้างรวมไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพัน
ล้านบาท) มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาทีเ่ สนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบีย้ ขึน้ อยูก่ บั อัตราดอกเบีย้ ตลาด
ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการออกหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 2 เดือน จ�ำนวน 2 รุ่น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ก�ำหนดช�ำระ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง
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		 In October 2014, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB-(tha)
with a Negative Outlook and short-term credit rating at F3(tha).
		 The outstanding balance of short-term debentures as at 31 December 2014 is as follow:

		

Tranche

Face value (Baht)

Maturity date

FNS15115A
FNS15212A
FNS15212B
FNS15319A
FNS15319B
FNS15422A
Total

133,000,000
20,000,000
48,000,000
38,000,000
30,000,000
90,000,000
359,000,000

15-Jan-15
12-Feb-15
12-Feb-15
19-Mar-15
19-Mar-15
22-Apr-15

The outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2014 is as follow:
Tranche
FNS171A
FNS172A
Total

Dividend payment policy

Face value (Baht)
250,000,000
100,000,000
350,000,000

Maturity date
11-Jan-17
18-Feb-17

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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		 ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
ของบริษัทที่ระดับ BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3(tha)
		 มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		

รุ่น

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

FNS15115A
FNS15212A
FNS15212B
FNS15319A
FNS15319B
FNS15422A
รวม

133,000,000
20,000,000
48,000,000
38,000,000
30,000,000
90,000,000
359,000,000

15-ม.ค.-58
12-ก.พ.-58
12-ก.พ.-58
19-มี.ค.-58
19-มี.ค.-58
22-เม.ย.-58

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รุ่น
FNS171A
FNS172A
รวม

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
250,000,000
100,000,000
350,000,000

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
11-ม.ค.-60
18-ก.พ.-60

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราประมาณร้ อ ยละ 30 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี หรื อ
ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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Management structure as at 31 December 2014
Board of Directors

Audit Committee

Executive Directors
Managing Director
Mr. Vorasit Pokachaiyapat

Mr. James Marshall
Chief Investment Officer
Ms. Rachanee Mahatdetkul
Senior Vice President of
Direct Investment

Mr. Chakhrit Suphepre
Group Head of IT & SVP

Mrs. Nuchalee Junkhun Mr. Chankit Assawarotjanamitre
Head of Human Resources
Head of Administration

Mrs. Siripan Leewanun
Head of Accounting

Board of Directors

		 The Company’s Board of Directors consisted of the following members:
		 1. Dr. Virabongsa Ramangkura 		 Chairman
		 2. Mr. Vorasit Pokachaiyapat 		 Managing Director
		 3. Mr. Eugene S. Davis 			 Director
		4. Mr. Varah Sucharitakul 			Director
		 5. Mr. Kenneth Lee White 			 Director
		 6. Mr. Vitthya Vejjajiva 				 Director, Chairman of the Audit Committee and Independent Director
		 7. Mr. Akarat Na Ranong			 Director, Member of the Audit Committee and Independent Director
		 8. Mr. Nuttawut Phowborom 		 Director, Member of the Audit Committee and Independent Director
		 Any two of the following three directors signing jointly and affixed with the Company Seal may bind the
Company - Mr. Vorasit Pokachaiyapat, Mr. Eugene S. Davis, Mr. Varah Sucharitakul.
		 The Board has appointed Mr. Varah Sucharitakul as Company Secretary with duties and responsibilities
pertaining to Section 89/15 and 89/16 of the Securities and Exchange Act. (No. 4) B.E. 2551.

		Scope of Duties of the Board of Directors
		 The Board of Directors has the responsibility of managing the Company in compliance with relevant laws, the
Company’s business objectives, its Articles of Association and the resolutions of shareholders’ meetings. Responsibilities
also include the formulation of policies and operating directions, financial management, risk management, and providing
guidance and supervision to the management to operate efficiently and effectively and in accordance with the relevant
policies. The interests of the shareholders will be taken into account in managing the Company. The Board of Directors
also has the power to appoint a certain number of directors to be members of the executive committee and to perform
specific tasks.
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โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

นายเจมส์ มาร์แชล
Chief Investment Officer
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการลงทุน

นายชาคริต สุภีปรี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนุชชลี จันขัน
หัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการบริษัท
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

		 โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายยูจีน เอส. เดวิส นายวราห์
สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท
		 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายวราห์ สุจริตกุล เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้
ตามมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

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

Board of Directors’ Meetings
		 The Company sets out meeting schedules for the Audit Committee and the Board of Directors to consider
financial statements of each quarter for the next year in advance. In 2014, there were 4 Board of Directors’ meetings
and 4 Audit Committee’s meetings. Attendance records of each director are as follows:
		
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Attendance (Attendance/Total Meetings)
Board of Directors Meeting		 Audit Committee Meeting
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4

4/4
4/4
2/4

		 รวมทั้งมีอ�ำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอ�ำนาจด�ำเนินการเรื่องต่างๆ
ของกิจการได้เอง เว้นแต่อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้
ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
		 1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 2) การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมายหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ ง
			 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น
(Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมาย
			 ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
		 5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
		 6) การควบหรือเลิกบริษัท
		 7) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด

การประชุมคณะกรรมการ
		 บริ ษัทมีก�ำหนดการประชุมพิจารณางบการเงิ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทส�ำหรับ
งบการเงินในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้
			จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
ชื่อ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
นายยูจีน เอส. เดวิส
นายวราห์ สุจริตกุล
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายวิทยา เวชชาชีวะ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4

4/4
4/4
2/4
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Management Team
The management team of Finansa Plc. as at 31 December 2014 consisted of the following 9 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. Mr. Chankit Assawarotjanamitre* Head of Administration
		 8. Mrs. Nuchalee Junkhun*			 Head of Human Resources
		 9. Mrs. Siripan Leewanun*			 Head of Accounting
		* Management according to the SEC’s notification.
		Scope of Duties of the Managing Director
		 The Managing Director has power and responsibilities to manage and monitor the normal business
transactions of the Company including other authority as assigned by the Company’s Board of Director or the
Executive Committee. The Managing Director also has the power to delegate his authority to other individual as
appropriate to manage and perform duties as necessary but subject to the law and the Company’s regulations and
the Articles of Association.
		 In this regard, the delegation of authority set forth above must not grant the Managing Director or the
assignee power to approve any transaction with a conflict of interest with the Company or its subsidiaries.
		 Scope of duties of the Managing Director is as follows:
		 1) Manage and undertake the Company’s normal business transactions,
		 2) Prepare the Company’s business policy and strategy together with the Executive Committee prior to
			 submitting to the Board of Directors for approval,
		 3) Monitor to ensure that the Company’s business transactions are in accordance with the established
			 business plans and strategy approved by the Board and in accordance with relevant laws and
			regulations,
		 4) Establish the organization and management structure relating to human resources including recruitment,
			 training, employment and termination of employment as well as approve the appointment, transfer and
			dismissal of employees,
		 5) 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.
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คณะผู้บริหาร
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์*		 กรรมการผู้จัดการ
2. นายยูจีน เอส. เดวิส				 กรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล				 กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ มาร์แชล*				 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล*			 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
6. นายชาคริต สุภีปรี*				 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี*		 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
8. นางนุชชลี จันขัน*				 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นางสิริพรรณ ลีวานันท์*			 หัวหน้าฝ่ายบัญชี
		* ผู้บริหารตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
		 ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอำ� นาจด�ำเนินการเป็นผูบ้ ริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั
รวมทั้งมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้อ�ำนาจกรรมการ
ผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรท�ำหน้าที่จัดการและด�ำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการ
ในเรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท
		 ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
		 ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1) ด�ำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
		 2) ก�ำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก่อนน�ำเสนอต่อ
			 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
		 3) ควบคุมดูแ ลให้การท�ำธุรกิจของบริ ษัท เป็ น ไปตามแผนทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ได้ รั บอนุมัติจ าก
			 คณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 4) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
			 และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมถึงมีอ�ำนาจอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน
		 5) ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
		 6) อนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์ส�ำนักงานและเข้าท�ำสัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า สัญญาบริการ
			 สัญญาจ้างบ�ำรุงรักษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
		 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
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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 2014,
remuneration of directors is set at the same level as in 2013 as follows:
			
2014 and 2013
Position
Annual fee (Baht)		 Meeting fee (Baht)

1. Chairman
2. Directors
3. Chairman of the Audit Committee
4. Audit Committee members

800,000
280,000
100,000
70,000

50,000
25,000
25,000
25,000

		 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 2014, the Company provided remuneration including meeting fee and annual fee to 8 directors, in which
the Chairman of the Audit Committee and 1 Audit Committee Member also received fees from being the Directors,
Chairman of the Audit Committee and Audit Committee Member of other two subsidiaries, as shown below.
Name

1. Dr. Virabongsa Ramangkura
2. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. Mr. Eugene S. Davis
4. Mr. Varah Sucharitakul
5. Mr. Kenneth Lee White
6. Mr. Vitthya Vejjajiva
7. Mr. Akarat Na Ranong
8. Mr. Nuttawut Phowborom

Annual fee (Baht)		

800,000
350,000
720,000
630,000
350,000

Meeting fee (Baht)

200,000
200,000
600,000
600,000
120,000

		 In 2014, the Company paid compensation including salary, provident fund and bonus to 9 executives was
Baht 27.78 million.
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ค่าตอบแทนกรรมการ
		 บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึง่ อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอ
ที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ทั้งนี้
กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2556 ดังนี้
			
ปี 2557 และ 2556
ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี (บาท)		 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบ

800,000
280,000
100,000
70,000

50,000
25,000
25,000
25,000

		 ส�ำหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษทั ได้กำ� หนดตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
		 ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการ 8 ท่าน ซึ่งรวม
ถึงค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยอีก 2 แห่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
4. นายวราห์ สุจริตกุล
5. นายเคนเนธ ลี ไวท์
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)		

800,000
350,000
720,000
630,000
350,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

200,000
200,000
600,000
600,000
120,000

		 ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งรวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นจ�ำนวนเงิน 27.78 ล้านบาท
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Directors of the Company’s major subsidiaries
Director Name List		
		
FSL

Major Subsidiaries
FC		FFM

FAM*

1. Mr. Vorasit Pokachaiyapat		
1,3
1,3
1,3
2. Mr. Eugene S. Davis
1		
1,3
3. Mr. Varah Sucharitakul
1,3
1,3		
4. Mr. Kenneth Lee White		
1		
1
5. Mr. Vitthya Vejjajiva
1,2			
1,2
6. Mr. Akarat Na Ranong
1,2			
1,2
7. Mr. James Marshall			
1,3
1,3
8. Ms. Rachanee Mahatdetkul		
1,3			
9. Mr. Kittipong Lertvanangkul
1,3			
10. Mrs. Snitha Asawachinda
1,3			
11. Mr. Theraphan Jittalarn				
1,3
12. Mrs. Sutida Suriyodorn				
1,3
Remark:

1 = Director

2 = Independent Director

3 = Executive Director

* The Company disposed of its investment in FAM in January 2015.

Personnel
		 As at 31 December 2014, the Company and its subsidiaries had totally 122 employees divided into
7 major groups as follows:
Group

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

FNS

FSL		FC

Management
3
3
Direct Investment, Investment
3
Treasury, Sales & Marketing
8
Investment Banking
17
Operation and Supporting
21
7
(Operations, Administration, Accounting,
Information Technology, Human Resources,
Risk Management, Business Development)			
Compliance
Credit, Legal & Collection
Total
27
35

FAM

-

1
10
12
32

2
2

3
58

		 In 2014, the Company and its subsidiaries paid compensation, including salary, bonus, provident fund and
other compensations to their employees totally Baht 149.02 million.
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กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
		
รายชื่อกรรมการ
		
FSL

บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
FC		FFM

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์		
1,3
1,3
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
1		
1,3
3. นายวราห์ สุจริตกุล
1,3
1,3		
4. นายเคนเนธ ลี ไวท์		
1		
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
1,2			
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
1,2			
7. นายเจมส์ มาร์แชล			
1,3
8. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล		
1,3		
9. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
1,3			
10. นางศนิษฐา อัศวจินดา
1,3			
11. นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน				
12. นางสุธิดา สุริโยดร				
หมายเหตุ : 1 = กรรมการ

2 = กรรมการอิสระ

FAM*

1,3

1
1,2
1,2
1,3

1,3
1,3

3 = กรรมการบริหาร

* บริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน FAM ในเดือนมกราคม 2558

บุคลากร
		 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น จ�ำ นวน 122 คน แบ่ ง ตามสายงานหลั ก
7 สายงาน ดังนี้
กลุ่มสายงาน

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

FNS

FSL		

ฝ่ายบริหาร (Management)
3
3
การลงทุน (Direct Investment, Investment)
3
บริหารเงิน (Treasury, Sales & Marketing)
8
วาณิชธนกิจ (Investment Banking)
17
ปฏิบัติการและงานสนับสนุน
21
7
(Operations, Administration, Accounting,
Information Technology, Human Resources,
Risk Management, Business Development)			
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
สินเชื่อ (Credit, Legal & Collection)
รวม
27
35

FC

FAM

-

1
10
12
32

2
2

3
58

		 ในปี 2557 ผลตอบแทนที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 149.02 ล้านบาท
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Biographies of Directors and Management

Dr. Virabongsa Ramangkura					Chairman
Age 71													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Doctor of Law (Honorary)							 Present			 - Chairman, Finansa Plc.
		 Webster University, U.S.A												 - Chairman of the Executive Board
• Ph.D. (Economics)															 Double A (1991) Plc.
		 University of Pennsylvania, U.S.A									 - Chairman, Bangkok Expressway Plc.
• M.A. (Economics) 														 - Director
		University of Pennsylvania, U.S.A										Thailand Development Research Institute
• First Class Honors, B.A. (Political Science) 							 Foundation
		Chulalongkorn University, Thailand									- Independent Director and Audit Committee Member
• Directors Certification Program											 Polyplex (Thailand) Plc.
		 Thai Institute of Directors Association 								 - Independent Director, Matichon Public Co., Ltd.
		 (IOD)
Mr. Vorasit Pokachaiyapat						 Managing Director / Authorized Director / Executive Director
Age 51													% Holding in FNS 										12.743%
															 Family Relationship 									None
Education 											Experience
• M.S. Computer Information Systems			 Present			 - Managing Director, Finansa Plc.
		Bentley College, U.S.A													- Director, Finansa Capital Ltd.
• B.S. Managerial Economics and 									 - Director, Finansa Fund Management Ltd.
		Industrial Management 												- Director, Prospect Development Ltd.
		Carnegie-Mellon University, U.S.A									- Independent Director, SE-Education Plc.
• Directors Certification Program										 - Director, Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)						 - Director, Pro-M Co., Ltd.
																Apr 2009 - Jan 2015
																				 - Director, Finansa Asset Management Ltd.
																2002 - 2007		- Director, Finansa Securities Ltd.
																2002 - 2004		- Director, Finansa Credit Ltd.
																 1990 - 1991		 - Associate, Chase Manhattan (Thailand) Ltd.
																1988 - 1990		- Head of Securities Research
																					Thai Investment and Securities Public Co., Ltd.
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร									 ประธานกรรมการ
อายุ 71													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 								 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์					 ปัจจุบัน			 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา							 - ประธานกรรมการบริหาร
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์													 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
		 University of Pennsylvania 											 - ประธานกรรมการ
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา														 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 												 - กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
		 University of Pennsylvania 											 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา														 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 							 - กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
		 Directors Certification Program
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
		 (IOD)
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์								 กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร
อายุ 51													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 								12.743%
															 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหาร			 ปัจจุบัน			 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 ระบบข้อมูล Bentley College											 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา													 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ						 - กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
		 Carnegie-Mellon University 											 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา													 - กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 												 - กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด
		 Directors Certification Program					 เม.ย. 2552 - ม.ค. 2558
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย								 - กรรมการ
		 (IOD)							 												 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2545 - 2550		 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2545 - 2547		 - กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2533 - 2534		 - ผู้ช่วยผู้จัดการ
																						 บริษัท เชสแมนแฮตตัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
																 2531 - 2533		 - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
		 																			 บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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Mr. Eugene S. Davis								Authorized Director / Executive Director
Age 59												 % Holding in FNS 										2.469%
															 Family Relationship 										None
Education 											Experience
• MBA in Finance and International Business Present			 - Executive Director, Finansa Plc.
		New York University, U.S.A											- Director, Finansa Fund Management Ltd.
• B.A. International Relations/ French									- Director, Finansa Securities Ltd.
		 University of Virginia, Charlottesville, U.S.A		 2001 - 2007		 - Director, Pranda Jewelry Plc.
• Certificate of Attendance, 						 2004 - 2005		 - Director, Finansa Credit Ltd.
		Director Accreditation Program 					1989 - 1991		- Managing Director
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)							 Chase Manhattan (Thailand) Ltd.
																1987 - 1989		- Chairman, Asian Primary Dealers Committee
																						 of U.S. Fixed Income Securities
																 1984 - 1989		 - Director of Fixed Income Trading
																						The First Boston Corp., Japan
Mr. Varah Sucharitakul								 Authorized Director / Executive Director / Company Secretary
Age 50													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Master of Business Administration				 2012 - present - Deputy Chairman of the Board
		University of New Hampshire, U.S.A 									Finansia Syrus Securities Plc.
• B.Eng. (Mechanical Engineering)					 2012 - present - Executive Director, Finansa Securities Ltd.
		 Chulalongkorn University, Thailand 				 2001 - present - Executive Director, Finansa Plc.
• Directors Certification Program					 2010 - present - Director, Finansa Capital Limited
Thai Institute of Directors Association (IOD) 2009 - present - Director, Finansia Syrus Securities Plc.
																 2010 - 2011		 - Director, Thai Airways International PCL.
																2009 - 2011		- Town and Country Planning Board, Journal of
																						Department of Public Works and Town &
																						Country Planning
																 2006 - 2010		 - Executive Director, Finansa Securities Ltd.
																2001 - 2006		- Managing Director, Finansa Securities Ltd.
																2002 - 2004		- Director, Finansa Credit Ltd.
																 1998 - 2000		 - Executive Director, The Cogeneration Plc.
																 1997 - 2000		 - Executive Vice President of Finance
																					
Sithe Pacific Development L.L.C.
																1994 - 1997		- Senior Vice President, Head of Project Finance
																				Finance One Plc.
																1990 - 1994		- Second Vice President
																						Chase Manhattan Bank, Thailand
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นายยูจีน เอส. เดวิส									 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร
อายุ 59													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 								2.469%
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ		 ปัจจุบัน			 - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 ธุรกิจระหว่างประเทศ New York University 							 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา													 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
• ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/		 2544 - 2550		 - กรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
		 ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia,				 2547 - 2548		 - กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
		 Charlottesville ประเทศสหรัฐอเมริกา				 2532 - 2534		 - กรรมการผู้จัดการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร													 บริษัท เชสแมนแฮตตัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 Director Accreditation Program					 2530 - 2532		 - ประธาน Asian Primary Dealers Committee of
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย								 U.S. Fixed Income Securities
		 (IOD)													 2527 - 2532		 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
																						 บริษัท เฟิร์ส บอสตัน คอร์ป (ประเทศญี่ปุ่น)
นายวราห์ สุจริตกุล										 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
อายุ 50													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 							 2555 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 University of New Hampshire 											 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา								 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์						 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 							 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 							 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ
		 Directors Certification Program 											 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย			 2553 - 2554		 - กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 (IOD)													 2552 - 2554		 - กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง
																						 กรมโยธาธิการและผังเมือง
																 2549 - 2553		 - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2544 - 2549		 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2545 - 2547		 - กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2541 - 2543		 - กรรมการบริหาร
																						 บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
																 2540 - 2543		 - Executive Vice President of Finance
																						 บริษัท Sithe Pacific Development L.L.C.
																2537 - 2540		- Senior Vice President, Head of Project Finance
															 บริษัท เอกธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน)
																2533 - 2537		- Second Vice President
																						 ธนาคาร เชสแมนแฮตตัน (ประเทศไทย)
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Mr. Kenneth Lee White							Director
Age 68													% Holding in FNS 									None					
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• MBA in International Business, 					 2002 - present - Director, Finansa Plc.
		 University of Puget Sound						 2005 - present - Director and Audit Committee Member
		 Tacoma, Washington, U.S.A 												 Goodyear (Thailand) Plc.
• B.A. in International Business						 1998 - present - Director and Chairman of the Audit Committee
		Netherlands School of Business, Breukelen							Minor International Plc.
		The Netherlands 									2013 - present - Director of Clipper Holdings Limited
• Directors Certification Program and 			 1992 - present - Managing Director, Pacific Siam Strategic
		Fellow Member 																Consulting Co., Ltd.
		 Thai Institute of Directors Association (IOD) Oct 2004 - Jan 2015
																					- Director, Finansa Asset Management Ltd.
																2007 - 2011		- Governor, The American Chamber of
																						Commerce in Thailand
																2001 - 2003		- Director, The Thai Institute of Directors
																						 Association (IOD)
																1986 - 1992		- General Manager, The Chase Manhattan Bank,
															 Thailand
Mr. Vitthya Vejjajiva									 Director / Chairman of the Audit Committee / Independent Director
Age 78													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Harvard Law School, 								 2002 - present - Chairman of the Audit Committee Finansa Plc.
		 Harvard University (LL.M.)							 2007 - present - Chairman of the Audit Committee 		
• Gonville and Caius College, 												Finansa Securities Ltd.
		 Cambridge (M.A., LL.B.)							 1998 - present - Chairman of the Audit Committee
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn												 True Corporation Plc.
• Chairman 2000 Program, 						 Present 		 - Independent Director and Audit Committee
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)							 Member, Glow Energy Pcl.
																				 - Chairman, “K” Line (Thailand) Ltd. and affiliates
																Apr 2009 - Jan 2015
																					- Chairman of the Audit Committee
																					Finansa Asset Management Ltd.
																 1991 - 1992		 - Permanent Secretary of Foreign Affairs
																						 Ministry of Foreign Affairs
																1988				- Ambassador to the United States
																1984				- Ambassador to Belgium and European Community
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นายเคนเนธ ลี ไวท์										 กรรมการ
อายุ 68													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ					 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 University of Puget Sound Tacoma, 			
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา											 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ 					 2541 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 Netherlands School of Business, Breukelen 							 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ประเทศเนเธอร์แลนด์								 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คลิปเปอร์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตท
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 							 2535 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค สยาม
		 Directors Certification Program และ										 สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
		 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)		 ต.ค. 2547 - ม.ค. 2558
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย							 - กรรมการ
		 (IOD)																			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2550 - 2554		 - กรรมการบริหาร
															 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
																 2544 - 2546		 - กรรมการ
																						 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
																 2529 - 2535		 - ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเชสแมนแฮตตัน
																						 (ประเทศไทย)
นายวิทยา เวชชาชีวะ									 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 78													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 								 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท Harvard Law School, 				 2545 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 Harvard University (LL.M.)													 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรีและโท									 2550 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 Gonville and Caius College, 												 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
		 Cambridge (M.A., LL.B.) 							 2541 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn												 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 		 ปัจจุบัน 			 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย								 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
		 (IOD)																		 - ประธาน
																						 บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ
																 เม.ย. 2552 - ม.ค. 2558
																					 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
																						 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2534 - 2535		 - ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
																 2531				 - เอกอัครราชทูตประจ�ำสหรัฐอเมริกา
																						 กระทรวงการต่างประเทศ
																 2527				 - เอกอัครราชทูตประจ�ำเบลเยี่ยมและสหภาพยุโรป
														 กระทรวงการต่างประเทศ
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Mr. Akarat Na Ranong								 Director / Audit Committee Member / Independent Director
Age 61													% Holding in FNS 										None					
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Master’s Degree, Business Administration 2013 - present - Director
		 (Management) Marshall University, U.S.A.								 Evolution Capital Public Company Limited
• Bachelor’s Degree, Economics,					 2011 - present - Independent Director and Audit Committee
		Chulalongkorn University													Member
• Certificate																	 • Finansa Plc.
		 - Audit Committee Program (2004)									 • Finansa Securities Ltd.
		 - Director Accreditation Program (2007)		 2010 - present - Independent Director and Chairperson of
		 - Role of the Compensation Committee								 Audit Committee, Matching Maximize Solution Plc.
			 (2007)												 2001 - present - Independent Director / Chairman of Audit Committee /
- Director Certification Program (2013)								 Nominating and Remuneration Committee /
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)							 Corporate Governance Committee
• Certificate, Capital Market Academy									 Krungthai Card PCL.
		 Leadership Program, class 6 (2008)				 Feb 2011 - Jan 2015						
																 					- Independent Director and Audit Committee
																						Finansa Asset Management Ltd.
																2011 - 2013		- Lecturer
																						College of Music, Mahidol University
																2010 - 2011		- Associate Dean for Resources Development
																						College of Music, Mahidol University
																1996 - 2009		- President, TSFC Securities PCL.
																1995 - 1996		- President, Thai Finance and Securities PCL.
																1990 - 1995		- Vice President, Citibank N.A.
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นายอัครรัตน์ ณ ระนอง						 		 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 61													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 							 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ
		 Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา								 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 							 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย													 • บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
• ประกาศนียบัตร																 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
		 - Audit Committee Program (2547) 		 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 - Director Accreditation Program (2550)								 บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 - Role of the Compensation Committee		 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 (2550)																		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
		 - Director Certification Program (2556) 								 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย								 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 (IOD)													 ก.พ. 2554 - ม.ค. 2558
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน							 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (หลักสูตร วตท.) รุ่น 6 (2551)												 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2554 - 2556		 - อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
																						 มหาวิทยาลัยมหิดล
																 2553 - 2554		 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
																						 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
																 2539 - 2552		 - กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
															 บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
																 2538 - 2539		 - กรรมการผู้จัดการ
																						 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จ�ำกัด (มหาชน)
																 2533 - 2538		 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารซิตี้แบงก์
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Mr. Nuttawut Phowborom							 Director / Audit Committee Member / Independent Director
Age 50													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Master’s Degree, Business Administration April 2013 - present - Independent Director and
		City University, Seattle, U.S.A.													Audit Committee Member
• Bachelor’s Degree, Economics, 													 Finansa Plc.
		 University of the Thai Chamber of Commerce Present
			 - Chief Executive Officer and Chief Financial
• Certificate																			 Officer, KPN Group Corporation Ltd.
		- Audit Committee Program												- Vice Chairman, KPN Academy Co., Ltd.
		- Director Accreditation Program											- Independent Director and Audit Committee
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)									 Member
																								• Asia Aviation Pcl.
																								• Thai Air Asia Co.,Ltd.
																								• Matching Maximize Solution Plc.
																							 - Executive Director, KPN Music Co., Ltd
																2003 - 2012			- Independent Director, Audit Committee
																								Member and Chairman of Remuneration
																								Committee
																								• Prasit Patana Pcl.
																								• Phyathai Hospital 1, 2, 3
																2011						- Selection Sub-Committee of Foreign
																								Sub-Fund Investment Management Company
																								 Social Security Office
																 2006 - 2010			 - Chief Operating Officer
																								KPN Group Corporation Ltd.
																 2002 - 2006			 - Chief Operating Officer and Executive Director
																								KPN Automotive Pcl.
																 1996 - 2006				 - Chief Financial Officer (CFO)
																								K.P.N. Holding Co., Ltd.
																							- Director
																								• KPN-ST Logistics Co., Ltd.
																								• KPN Plastics Public Company Limited
																								• Siam Electrical Parts Co., Ltd.
																1998 - 2004			- Managing Director
																								KPN Music Company Limited
																2000 - 2001			- Advisor to Deputy Minister of Education
																 1996 - 2000			 - Director and Executive Vice President
																								 Siam Yamaha Co., Ltd. (Name is changed
																								 to Thai Yamaha Motor Co., Ltd.)
																1992 - 1996			- Senior Manager
																								Standard Chartered Thailand Limited
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์								 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 50													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 							 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 City University ประเทศสหรัฐอเมริกา													 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 					 ปัจจุบัน						 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย																 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน (CFO)
• ประกาศนียบัตร 																		 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
		 - Audit Committee Program 		 											 - รองประธานกรรมการ (Vice Chairman)
		 - Director Accreditation Program													 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย										 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (IOD)																						 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
																									• บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ�ำกัด
																									• บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด
																										 (มหาชน)
																								 - กรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จ�ำกัด
																 2546 - 2555					 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
																									 และประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
																				• บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
												 • โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3
																 2554							 - คณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการ
																									 กองทุนย่อยต่างประเทศ ส�ำนักงานประกันสังคม
																 2549 - 2553
- ประธานกรรมการปฏิบัติการ
																									 บริษัท เค.พี.เอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
																 2545 - 2549					 - ประธานกรรมการปฏิบตั กิ าร และกรรมการบริหาร
												 บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จ�ำกัด (มหาชน)
																 2539 - 2549					 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)
													 บริษัท เค.พี.เอ็น. โฮลดิ้ง จ�ำกัด
																								 - กรรมการ
																									• บริษัท เคพีเอ็น-เอสที ลอจิสติค จ�ำกัด
																									• บริษัท เคพีเอ็น พลาสติค จ�ำกัด (มหาชน)
																									• บริษัท สยามอิเลคทริเคิลพาร์ท จ�ำกัด
																 2541 - 2547					 - กรรมการผู้จัดการ
																									 บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ�ำกัด
																 2543 - 2544					 - ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
																 2539 - 2543					 - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
																									 บริษัท สยามยามาฮ่า จ�ำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยน
																									 ชื่อเป็น บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด)
																 2535 - 2539					 - ผู้จัดการอาวุโส
														 บริษทั แสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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Mr. James Marshall								Chief Investment Officer
Age 60													% Holding in FNS 										0.0001%
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Member of the Securities and Investment		 Present			 - Chief Investment Officer, Finansa Plc.
		Institute of the U.K														- Director, Finansa Fund Management Ltd.
																Oct 2004 - Jan 2015
																					- Director, Finansa Asset Management Ltd.
																1999 - 2004		- Director of Research, Finansa Group
																1992 - 1997		- Head of Research
																						Nomura International Ltd./India/Thailand
Ms. Rachanee Mahatdetkul
			 Senior Vice President of Direct Investment Department
Age 48													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• MBA, Santa Clara University, U.S.A 			 Present			 - Senior Vice President, Direct Investment
• B.A. in Business Administration											Finansa Plc.
		Assumption University, Thailand 										- Director, Finansa Capital Ltd.
																					- Director, Prospect Development Co., Ltd.
																					- Director, Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
																					- Director, Pro-M Co., Ltd.
																2008 - 2009		- Director, Finansa Credit Ltd.
																1994 - 2006		- Vice President, Direct Investment, Finansa Plc.
																1993 - 1994		- Financial Analyst
																						 American Appraisal (Thailand) Co., Ltd.
																1989 - 1989		- Internal Audit Assistance, Diethelm & Co.
Mr. Chakhrit Suphepre								 Group Head of Information Technology and Senior Vice President
Age 50													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Master of Science (Computer Science &		 2012 - present - Group Head of Information Technology and Senior
		 Information Technology), NIDA											 Vice President, Finansa Plc.
• Bachelor of Science (Computer Science)		 1998 - 2012		 - Vice President, Infrastructure and Data Center Dept.
		 King Mongkut’s Institute of Technology								 Government Pension Fund
		Ladkrabang									 		1996 - 1998		- Assistant Vice President, Information Technology Dept.
																						Phatra Thanakit Public Co., Ltd.
																1994 - 1996		- Assistant Vice President, Information Technology
																						Support Dept. Phatra Finance & Securities
																						Public Co., Ltd.
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นายเจมส์ มาร์แชล										 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
อายุ 60													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									0.0001%
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• Member of the Securities and Investment		 ปัจจุบัน			 - Chief Investment Officer
		 Institute of the U.K 														 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																					 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
																 ต.ค. 2547 - ม.ค. 2558
																					 - กรรมการ
																						 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2542 - 2547		 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย กลุ่มบริษัทฟินันซ่า
																 2535 - 2542		 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
																						 บริษทั โนมูระ อินเตอร์แนชชัน่ แนล/อินเดีย/ประเทศไทย
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล								 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
อายุ 48													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ							 ปัจจุบัน			 - ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
		 Santa Clara University California 										 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา													 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 								 - กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
		 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ													 - กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
																					 - กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด
																 2551 - 2552		 - กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
																 2537 - 2549		 - ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการลงทุน
																						 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2536 - 2537		 - นักวิเคราะห์การเงิน
																						 บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
																 2532 - 2532		 - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท ดีทแฮล์ม แอนด์ โก
นายชาคริต สุภีปรี										 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 50													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 				 2555 - ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)									 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 				 2541 - 2555		 - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร							 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
		 ลาดกระบัง											 2539 - 2541		 - ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
																						 บริษัทเงินทุน ภัทร จ�ำกัด
																 2537 - 2539		 - ผู้ช่วยอ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี
																						 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน)
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Mr. Chankit Assawarotjanamitre					Head of Administration
Age 52													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Bachelor of Business Administration 			 2009 - present - Head of Administration, Finansa Plc.
		 (General Management)								 2008 - 2009		 - Assistant Administrative Head, Human Resources &
		Sukhothai Thammathirat Open University								Administrative Department, Finansa Plc.
																2004 - 2007		- Manager, Human Resources & Administrative
																						Department, Finansa Plc.
																2000 - 2004		- Purchasing Manager, General Administration
																						Department
																						 Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)
Mrs. Nuchalee Junkhun							Head of Human Resources
Age 45													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• Bachelor of Economics, Chiangmai University 2009 - present - Head of Human Resources, Finansa Plc.
																2008 - 2009		- Assistant Human Resources Head
																						Human Resources & Administrative Department
																						Finansa Plc.
																2005 - 2007		- Assistant Manager
																						Human Resources& Administrative Department
																						Finansa Plc.
																2004 - 2005		- Assistant Manager, Personnel Department
																						Finansa Asset Management Limited
Mrs. Siriphan Leewanun							Head of Accounting
Age 48													% Holding in FNS 										None
																Family Relationship 										None
Education 											Experience
• MBA, University of Regina, Canada				 2010 - present - Head of Accounting, Finansa Plc.
• B.B.A. (Accounting) Thammasat University		 2008 - 2009		 - Compliance Manager, Compliance Unit
																						Finansa Credit Ltd.
																2004 - 2008		- MIS & Financial Control Manager, Accounting
																						Department, Finansa Plc.
																2003 - 2004		- Assistant Vice President, Policy and planning
																						Department
																						 Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)
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นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี							 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
อายุ 52													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป) 		 2552 - ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายธุรการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช					 2551 - 2552		 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
																						 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2547 - 2550		 - ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
																						 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2543 - 2547		 - หัวหน้าหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
																						 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
นางนุชชลี จันขัน										 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อายุ 45													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) 						 2552 - ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่														 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2551 - 2552 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
																						 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2548 - 2550 - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
																						 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2547 - 2548 - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล
																						 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
นางสิริพรรณ ลีวานันท์								 หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อายุ 48													สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ									 ไม่มี
																ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				 ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) 						
2553 - ปัจจุบัน		 - หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 University of Regina ประเทศแคนาดา			 2551 - 2552		 - ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
• ปริญญาตรี (การบัญชี)															 บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์							 2547 - 2551		 - MIS & Financial Control Manager ฝ่ายบัญชี
																							 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
																 2539 - 2547		 - ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายนโยบายและวางแผน
																							 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
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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.

Structure of the Board of Directors

		 The Company’s Board of Directors is comprised of qualified persons who possess knowledge and abilities
and plays an important role in establishing the Company’s policies and image as a whole. In addition, the Board’s
responsibilities extend to freely supervising, auditing and monitoring the Company’s performance toward designated
policies.
		 The Board of Directors comprises 8 directors and the Chairman of the board is qualified as independent
director and is not the Managing Director. The Company has clearly determined the scope of duties and
responsibilities of the Board of Directors and Managing Director.
		 The Company achieves a balance of power and proper checking of management by having 5 non-executive
directors, representing half of the total number of directors on the Board. Non-executive directors are not authorized
to sign on behalf of the Company or any of its subsidiaries. Furthermore, the Audit Committee comprised 3
independent directors, representing 1/3 of all members of the Board of Directors. This Board composition can assure
that the directors will perform their duties as representatives of the shareholders fairly and independently with proper
checks and balances. In this regard, the Company’s independent directors’ qualifications meet all the requirements
of the Capital Market Supervisory Board’s Notification.
		 The Company has established the term of office for directors in its Articles of Association. At each
General Meeting of shareholders, one-third of the directors - or if their number is not a multiple of three, then the
number nearest to one-third – must retire from the office. In the first and second years following listing, the directors
who shall retire is decided by drawing lots; after that directors who have been in office the longest shall retire first.
The retiring directors may also be re-elected.
		 The Company has appointed a Company Secretary to support and assist the Board in its activities including
providing advice pertaining to laws and regulations and communicating and monitoring compliance with the resolutions
of the Board of Directors.
		 As at 31 December 2014, the Company has several committees which include the Audit Committee, the
Executive Committee, the Group Investment Committee and the Group Risk Management Committee for administering
specific issues in detail. Each committee is composed of members with duties and responsibilities as follows:
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การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
		 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
		 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน โดยประธานกรรมการมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
อิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
		 ส�ำหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น บริษัท
ได้ก�ำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทจ�ำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการ 5 ท่านนี้ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ ไม่มี
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ โครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยจ�ำนวนกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ กรรมการอิสระของบริษทั ทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน
		 ส�ำหรับการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการนั้น บริษัทได้มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้าจาํ นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํ นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
		 และทั้งนี้ เพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อ
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณา
การลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่ของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
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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;
			 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 					 Audit Committee Chairman
			 2. Mr. Akarat Na Ranong					 Director and Audit Committee member
			 3. Mr. Nuttawut Phowborom 				 Director and Audit Committee member
			 Mr. Nuttawut Phowborom has adequate expertise and experience to audit the credibility of financial
		statements
		Scope of Duties of the Audit Committee
			 The Audit Committee has the following duties and responsibilities which are in accordance with the
		 rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. The
		 Audit Committee shall report directly to the Board of Directors.
			 1)		 To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
			 2)		 To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they
					 are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve
					 the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in
					 charge of an internal audit.
			 3)		 To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
					 regulations, and the laws relating to the Company’s business.
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์				 กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
2. นายยูจีน เอส. เดวิส					 กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล					 กรรมการและกรรมการบริหาร

		ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
			 1)		 มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การ
					 ใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า
					 300 ล้านบาท หรือจ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
			 2)		 จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
					 คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทในต�ำแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�ำแหน่ง
					 กรรมการผู้จัดการ
			 3)		 มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
			 4)		 มีอำ� นาจจัดท�ำ เสนอแนะและก�ำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
					 บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
			 5)		 ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนาจการบริหารงาน อนุมตั งิ บประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี และงบประมาณ
					 รายจ่ายประจ�ำปี และด�ำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ
					 แนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
			 6)		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
			 ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎ
		 ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
		 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียใน
		 เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
		 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ					 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
			 2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง					 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			 3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์					 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			 โดยนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่
		 ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
		ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
			 1)		 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
			 2)		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
					 audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
					 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
					 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
			 3)		 สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
					 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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			 4)		 To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to
					 propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an
					 auditor at least once a year.
			 5)		 To review connected transactions or transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure
					 that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable
					 and for the highest benefit of the Company.
			 6)		 To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an Audit Committee’s report which
					 must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the following information:
					 (a)		 an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
					 (b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
					 (c)		 an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
							 regulations, or the laws relating to the Company’s business,
					 (d) an opinion on the suitability of the auditor,
					 (e)		 an opinion on transactions that may lead to conflicts of interests,
					 (f)		 the number of Audit Committee meetings, and the attendance at such meetings by each
							 committee member,
					 (g)		 an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of
							 duties in accordance with the charter, and
					 (h)		 other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to
							 the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities
							 assigned by the Company’s board of directors; and
			 7)		 To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of
					 the Audit Committee.
		 (3)
			
		 (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.
The Group Risk Management Committee is comprised of directors from each company in the group
responsible for setting risk management guidelines and policies of the Company and its affiliates.

Selection of Directors and Executives

		 The Board of Directors selects the directors of the Company in accordance with the qualifications specified
in Section 68 of the Public Company Act, B.E. 2535 and in related notifications of the SEC. In addition, experience,
knowledge and ability are also taken into consideration. The selected candidates will then be nominated in a
shareholders’ meeting for appointment. As of 31 December 2014, from the total number of 8 directors, the Company
had 2 directors from the group of major shareholders, namely Mr. Eugene S. Davis and Mr. Vorasit Pokachaiyapat.
		 The election of the members of the Board of Directors is made at shareholders’ meetings pursuant to the
following procedures:
		 • Each shareholder has one vote for each share held.
		 • Each shareholder may cast all of his/her votes to select one or more candidates, but if selecting more
			 than one candidate the number of votes given to each candidate cannot be greater nor lesser than
			 the number of votes given to the other(s).
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			 4)		 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
					 เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
					 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
			 5)		 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
					 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
					 สูงสุดต่อบริษัท
			 6)		 จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
					 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
					 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
					 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
					 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
							 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
					 (ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
					 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
					 (ฉ)		 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
					 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
							 (charter)
					 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
							 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 7)		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 (3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุม่ บริษทั ประกอบด้วยกรรมการของบริษทั และบริษทั ในเครือ ท�ำหน้าที่
			 ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ
		 (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ท�ำหน้าที่
			 ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั
			 ในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน�ำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�ำนวน 2 ท่าน คือ นายยูจีน เอส. เดวิส และนายวรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์ จากจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน
		 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 • ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
		 • ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
			 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

Finansa Public Company Limited 211

		 • The persons successively receiving the highest number of votes will be elected as directors until the
			 permissible number of directors in the particular election is reached. In the case of an equal number
			 of votes given to more than one candidate, which causes the number of directors to be greater than
			 the permissible number, the chairman shall cast the deciding vote.
		 In terms of the selection process of independent directors, when the independent directors are due to retire
from their term of office or when there is a need to nominate more independent directors, the current members of
the Board of Directors will consult with one another to select qualified persons who have experience, knowledge and
expertise suitable and beneficial to the Company and also meet the minimum qualifications set forth below. Nominees
will be proposed to the Board of Directors’ Meeting or the Shareholders’ Meeting for consideration pursuant to the
Company’s Articles of Association.
		 The Company’s independent directors’ qualifications meet all requirements of the Capital Market Supervisory
Board. The qualifications are as follows:
			 1)		 Holding not more than 1% of the Company’s shares with voting rights, or those of any subsidiary
					 company, associated company or juristic person with conflict of interest, which shall be inclusive
					 of the shares held by related persons.
			 2)		 Not being a director who is involved in the Company management, an employee, a staff member,
					 an advisor who receives a regular salary from the Company, or a controlling person of the
					 Company, subsidiary company, associated company, subsidiary company with the same level or
					 juristic person with conflict of interest.
			 3)		 Not being a connected person, by virtue of a blood relationship or legal marriage being father,
					 mother, spouse, sibling, child, including spouse of a child, of the executives, major shareholders,
					 controlling persons or persons who are about to be nominated as executives or controlling persons
					 of the Company or subsidiary company.
			 4)		 Not holding a business relationship with the Company, subsidiary company, associated company
					 or juristic person with conflict of interest in a way that may interrupt the exercise of independent
					 discretion. Nor being major shareholder, a non-independent director, or an executive of a business
					 holding a relationship with the Company, subsidiary company associated company or juristic
					 person with conflict of interest.
			 5)		 Not being an auditor of the Company, subsidiary company, associated company or juristic person
					 with conflict of interest, and not being a major shareholder, non-independent director, executive
					 or managing partner of the audit firm, in which there are auditors of the Company, subsidiary
					 company, associated company or juristic person with conflict on interest.
			 6)		 Not being a professional service provider including legal or financial adviser receiving service fee
					 more than Baht 2 million a year from the Company, subsidiary company, associated company or
					 juristic person with conflict of interest. In case that the advisor 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 holding other characteristics that prohibit the expression of independent opinion on the
					 Company’s operations.
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		 • บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
			 ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
			 เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		 ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนัน้ ทุกครัง้ ทีก่ รรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำ� เป็นทีจ่ ะต้อง
แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก�ำหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต�่ำ
ตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ
ของบริษัทต่อไป
		 บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
			 1)		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
					 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
			 2)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
					 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
					 ขัดแย้ง
			 3)		 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
					 มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
					 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
			 4)		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
					 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
					 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
					 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
			 5)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
					 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงาน
					 สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
			 6)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
					 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
					 ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
					 รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
			 7)		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
					 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
			 8)		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
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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 risk incurred to the Company board of directors
quarterly. As for associated companies, the Company’s directors are sitting in the associates’ board of directors.

Protection and administration of Insider Information

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

Remuneration of Auditor
		

In 2014, the remuneration for external auditors comprised:
		1. Audit Fee
			 The Company and its subsidiaries have paid audit fees to certified auditors of the Company in the past
			 accounting year totaling Baht 3,164,000. No audit fee was paid to the respective audit company or
			 its independent, contracted auditors, including individuals or business entities related to the auditors
			 and their respective audit companies for the past accounting year and in the future for unfinished
			 services in the previous year.
		2. Non-audit Fee
			 No non-audit fee was paid to certified auditors of the Company, the respective audit company or its
			 independent, contracted auditors, including individuals or business entities related to the auditors and
			 their respective audit companies for the past accounting year and in the future for unfinished services
			 in the previous year.
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับก�ำหนดให้
บริษัทย่อยรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษัทได้จัดทําบันทึกข้อก�ำหนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสําหรับพนักงาน เพื่อป้องกัน
การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่นําข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งก�ำหนดให้พนักงานต้องไม่ทําการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดย
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัท
ได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้
บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
		 นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาํ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และได้แจ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการ หรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคล
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ของตนเอง คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ในรอบปี 2557 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
		 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
			 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นจ�ำนวน
			 เงิ น รวม 3,164,000 บาท และไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี ใ ห้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่
			 ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชี
			 ที่ผ่านมา และในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
		 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
			 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน
			 สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
			 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

Finansa Public Company Limited 215

Other Good Corporate Governance

The Rights of Shareholders
		 There are several basic rights of shareholders as stated in the Company’s Articles of Association and
other relevant laws and regulations. Such basic rights include the right to purchase, sell or transfer shares, the right
to share in the profits of the Company, the right to receive sufficient information, the right to participate in shareholders’
meetings, the right to give opinions and the right to participate in major decision making of the Company such as
dividend payment, appointment or removal of directors, appointment of independent auditors, approval on important
transactions which effect the Company’s business direction and adjustments to the Company’s Memorandum of
Association and Articles of Association.
		 The Company recognizes and emphasizes the importance of the basic rights of shareholders. Relevant
matters are undertaken with efficiency in accordance with the good corporate governance principles to protect such
shareholders’ rights including:

		1. Shareholders’ Meeting
		 An annual shareholders’ meeting is held within four months from the end of the previous year’s
accounting period. An extra-ordinary general meeting will be held if there is an urgent or special agenda that has to
be proposed to shareholders i.e. matters that affect shareholders’ interests or matters requiring shareholders’
approval under relevant laws or regulations.
		 In 2014, the Company held one General Meeting of Shareholders on April 29, 2014 at 14:30 hrs. at Anantara
Bangkok Sathorn Hotel, Sathorn 1 Room, M Floor, No. 36 Narathiwat - Ratchanakarin Road, Yannawa, Bangkok,
Thailand. All directors i.e. Chairman of the Board, Managing Director, Audit Committee member and Directors present
at the meeting.
		 The Chairman carried out the meeting as required by law and encouraged all shareholders to vote, ask
questions, express opinions and give suggestions on all business matters of the Company. The Chairman and directors
clearly explained and answered every important inquiry from shareholders, and welcomed shareholders’ suggestions
for business operations. In addition, representatives of the Company’s auditor who audited the 2013
financial statements were presented at the meeting to answer shareholders’ questions on financial statements. Voting
procedures were transparently carried out according to the scheduled agenda.
		 The Company undertook matters to facilitate the shareholders’ meetings. Greeters and registration staff
were arranged to assist shareholders with the registration at least two hours before the meeting. The registration
process was quick and straightforward and shareholders who attended the meetings were appropriately received.
		 The 2014 meeting was held at Anantara Bangkok Sathorn Hotel located on Narathiwat - Ratchanakarin
Road in Bangkok which is in the business area and an easy place for shareholders to attend. The meeting was held
on business working days at appropriate times of the day.

		2. Delivery of the Meeting Notice
		 The Company assigned Thailand Securities Depository Company Limited, the Company’s Share Registrar,
to send a notice to all shareholders at least 14 days in advance for the Annual General Meeting. Attached to the
meeting notice were a complete set of supporting documents including the meeting schedule and detail and a map
of the meeting venue, a detailed agenda, Board of Directors’ opinion, minutes of the last shareholders’ meeting, the
Company’s Articles of Association (Shareholders’ Meeting part only), background of independent directors who will
be appointed as proxy as well as other information necessary for making voting decisions. For the Annual General
Meeting, the Annual Report was also attached to the meeting notice.
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรม
ที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
		 บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะด�ำเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งการด�ำเนินการต่างๆ ตามนโยบายดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 โดยทั่วไป บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น บริษัทก�ำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
		 ในปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา
14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร ห้องสาทร 1 ชั้น M เลขที่ 36 ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
		 โดยประธานได้ดำ� เนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และได้สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการในทุกวาระอย่างเต็มที่
โดยประธานได้ให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงข้อซักถามทีส่ ำ� คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะน�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้
ไปประกอบการพิจารณาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ส�ำหรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบการเงิน บริษัทได้
จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2556 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
		 ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
โดยจัดให้มีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก และจัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
		 อนึ่ง โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมนั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์
ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีการคมนาคมสะดวก และวันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันท�ำการของราชการ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่จัดประชุม เป็นเวลาที่ไม่เช้า หรือเย็น จนเกินไป
2. การส่งหนังสือเชิญประชุม
		 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี
ส�ำหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น ประกอบด้วย รายละเอียดก�ำหนดการประชุม และรายละเอียดของสถานที่จัดการประชุม
พร้อมแผนที่ วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ ส�ำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้
ในกรณีของการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทได้จัดส่งรายงานประจ�ำปีของบริษัทไปพร้อมกับเอกสารดังกล่าว
ข้างต้นด้วย
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		 Besides delivery of the meeting notice, the Company also published the meeting notice in a newspaper for
three consecutive days, three days prior to the meeting date. The meeting notice and all supporting information were
posted on the Company’s website (www.finansa.com) more than 30 days before the meeting date in order that
shareholders received the meeting information in a timely manner and were well prepared for the meeting.
3. Meeting Procedure
		 Before the meeting commenced, the MC clearly informed the meeting of all relevant rules including
vote-counting procedures for each agenda item as required by the Company’s Articles and voting rights for each
agenda item. After information on each agenda item was presented, the Chairman offered all shareholders an equal
opportunity to ask questions and give suggestions within appropriate time. Directors and management were present
to answer all shareholders’ queries.
4. After the Meeting
		 The minutes of the meeting was recorded accurately and comprehensively, including significant details, e.g.,
meeting resolutions, questions and opinions of the meeting and will be presented in the next shareholders’ meeting
for approval and sent to official regulatory agencies within the designated time period.
The Equitable Treatment of Shareholders
		 The Company recognizes the importance of equitable treatment of all shareholders including executive
shareholders, non-executive shareholders as well as foreign shareholders. Therefore, the Company has undertaken
the following tasks to ensure such equal and fair treatment.

		1. Voting Rights in the Shareholders’ Meeting
		 Every shareholder has the right to vote in the meeting with one vote for each share held. In the event that
there is a conflict of interest on any agenda item, the shareholder involved shall not have voting rights on that item
(except for the election of directors). For the 2014 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.
		 Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-third of the total number of shares
sold can request to add other agenda item besides the ones already presented in the meeting notice. For the 2014
Annual General Meeting of Shareholders, there were no such additional agenda items requested.
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		 นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังได้ลงประกาศการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยลงประกาศก่อนวันประชุมเป็นเวลา 3 วัน และน�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.finansa.com ก่อนวันประชุมเกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการบอกกล่าว
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ

		3. การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
		 ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ผูด้ ำ� เนินการประชุมจะชีแ้ จงกติกาทัง้ หมดรวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมี
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมและผูบ้ ริหารจะตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม
4. การด�ำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น
ที่ส�ำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้น�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกนั้น เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นให้การรับรอง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป พร้อมทั้งด�ำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ควรได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษทั จึงได้ดำ� เนินการต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั การดูแล
ให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 นั้น ไม่มีกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
		 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทั ท่านใดท่านหนึง่ จากกรรมการอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้
2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
		 ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและตามลําดับ
วาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
		 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถด�ำเนินการได้โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ถือหุ้นซึ่ง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
พิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม
		 อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 นั้น ไม่มีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือซึ่งนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจากวาระ
การประชุมที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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		3. Suggestions, Comments or Complaints
		 The Company has 4 independent directors to ensure fair treatment of minority shareholders. Minority
shareholders can express their opinions and give suggestions or complaints to independent directors who will inspect
these opinions or complaints and arrange further measures, as appropriate.

		4. Voting
		 Voting procedures are transparently carried out according to the scheduled agenda. Each shareholder has
the right to vote for the election of each director. The Company provides voting cards for important agenda items and
keeps the voting cards for shareholders’ review should there be any dispute.
The Role of Stakeholders
		 The Company realizes the importance of protecting the rights of all stakeholders following the requirements
of the law and the Company code of conduct as follows:
		Shareholders: The Company is determined to achieve a good operating performance to create shareholders
satisfaction, with due consideration to the growth of the Company’s value over the long term. The Company
discloses all information in a transparent and trustworthy manner. In addition, every shareholder has an equal right to
vote except for shareholders who have conflicts of interest in which they will have the right to vote only for the
election of directors, but not on that particular matter.
		Employees: The Company treats all employees with care and fairness and provides reasonable remuneration
and benefits such as provident funds, including welfare as required by the Labor Law. The Company also supports
the enhancement of its employees’ capabilities and promotes a decent business culture, teamwork and favorable and
secure working atmosphere.
		Customers: The Company focuses on providing high quality services, treating customers’ information as
confidential and ensuring that the process and procedure for handling customers’ complaints is clearly and fairly
stated, and that responsible persons are assigned to deal with any such complaints.
		Competitors: The Company follows the rule of fairness in competing with others and avoids any wrongdoing
toward its competitors.
		 In summary, the Company abides by all relevant laws and regulations in order to ensure the rights of all
stakeholders are well protected. The Company also supports useful activities and treats any complaints as important
in order to improve its operations.
		 The Company has established an Investor Relations department to take care of the Company’s information
dissemination to investors as well as receive suggestions or complaints from investors or stakeholders. Investor
Relations can be reached at
						 Tel: 02-697-3700
						 Website: www.finansa.com
						 E-mail: ir@finansa.com
		 All information received through the above channels will be forwarded to the Compliance Unit for further
submission to the Audit Committee. In 2014, the Company had no dispute with any of its stakeholders.
		 Furthermore, the Company has encouraged several activities relating to care for the environment, such as
having a campaign for staff to turn off lights and computers during lunch time to save energy, adjusting air-conditioning
to an appropriate temperature and only printing documents deemed necessary. For support on anti-corruption
matters, the Company has included guidelines in the Company’s code of conduct about taking presents, entertaining
clients and money-laundering for the staff to follow in practice.
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		3. การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
		 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทั้งนี้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพือ่ ให้กรรมการอิสระดําเนินการ
ตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
4. การลงคะแนนเสียง
		 ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระ
ทีก่ าํ หนด โดยในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับวาระที่ส�ำคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายก�ำหนด และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
		ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
		พนักงาน : บริษัทได้มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน
รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�ำหนด และมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการ
อบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการ
ทํางานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทํางาน
		ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมีข้ันตอน วิธีการ หน่วยงาน
และบุคคลที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อรีบด�ำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
		คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม
		 ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อน�ำมาตรวจสอบ
และปรับปรุงการด�ำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
		 ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ เพือ่ ขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
						 โทรศัพท์ : 02-697-3700
						 Website: www.finansa.com
						 E-mail: ir@finansa.com
		 ทั้งนี้ ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะน�ำส่งต่อฝ่ายควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป โดยในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
		 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์
ให้ปดิ ไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับอุณหภูมสิ ถานทีท่ ำ� งานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้พมิ พ์เอกสาร
เฉพาะที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้มีหลักปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องของของขวัญและ
การรับรอง และการฟอกเงิน ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
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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 prepared the good corporate governance report annually in both Thai and English versions
and disclosed them in its annual report.
		 The Board of Directors takes responsibility for the consolidated financial statements of the Company and
its subsidiaries as well as financial information disclosed in its annual report. The Report on the Board of Directors’
responsibility towards the Company’s financial statements is disclosed in the annual report together with the report
of the independent auditor. Financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting
principles in Thailand, by utilizing appropriate accounting policies and applied consistently. Moreover, sufficient
important information is disclosed in the notes to the financial statements. The Audit Committee reviews the quality
of financial reporting and the adequacy of the internal control system and ensures that sufficient significant information
is disclosed in the notes to the financial statements. The views of the Audit Committee on such matters are
presented to the Board and to the shareholders’ meeting, respectively.
		 The Company also disclosed information on the Board of Directors and sub committees i.e. their roles and
responsibilities, number of meetings, attendance of each director, opinions in line with the committee’s duties,
remuneration for directors and management policy, type and amount of remuneration paid to directors of the
Company and where those directors also sit on subsidiaries’ Boards.
Other role and responsibility of the Board of Directors
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		 •
			
			
			
			
			

Business Ethics
The Company has prepared a code of conduct and operational manual and disseminated these to the
executives and employees of the Company and its affiliates. This is to ensure the accuracy, transparency
and fairness of business conduct to related parties and customers, which is in accordance with good
corporate governance. The practice of such code of conduct and manual has been followed up
consistently and also disciplinary penalties have been stated.

		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Conflict of Interest
The Board of Directors places importance on the consideration of transactions with possible conflicts
of interest, connected transactions, related parties transactions as well as administration of insider
information.
In 2008, the Board has approved in principle related party transactions which are conducted in the
normal course of business between the Company and its subsidiaries with related parties. Related
party transactions can be carried out under commercial terms, agreed upon in the ordinary course of
business and without interference from any of such related parties. The related party transaction
policy was signed by the Chairman of the Board and disseminated to all related parties for
acknowledgement.
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
		 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส
และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น
		 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบได้นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
		 นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็น
จากการท�ำหน้าที่ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจ�ำนวนค่าตอบแทน
ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ
		 •
			
			
			
			

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และ
มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้ก�ำหนด
บทลงโทษทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท

		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบส�ำหรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทและ
บริษัทย่อย ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การป้องกันดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้
บริษัทและบริษัทย่อยเข้าสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้ก�ำหนด
หลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน

Finansa Public Company Limited 223

224

			
			
			
			
			
			
			
			

The Board of Directors and the Audit Committee have a stated policy relating to transactions that may
cause conflicts of interest and connected transactions. All such transactions have to be informed to
the Board and prudently considered to evaluate the reasonableness of entering into such transactions.
The regulations of the Stock Exchange of Thailand must also be followed. Prices and conditions have
to be set on an arm’s length basis. In addition, should any directors have conflicts of interest, the
conflicted directors have to disclose relevant information to the meeting and do not have the right to
vote on that particular matter. The details of transactions, transaction value, related parties, reason
and necessity are disclosed in form 56-1 and the annual report.

		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Directors’ Reporting
The Audit Committee has a responsibility to review the Company’s financial reports which are
submitted quarterly by the Accounting Department. The Audit Committee reviews and approves these
financial reports and proposes them to the Board of Directors for further approval.
The Board of Directors is responsible for supervising the preparation and timely disclosure of the
financial statements of the Company and its subsidiaries. Such financial reports must be accurate,
transparent and comprehensive and must be disclosed within the applicable statutory reporting
deadline. The financial reports of the Company and its subsidiaries are prepared in accordance with
generally accepted accounting principles in Thailand, by utilizing appropriate accounting policies which
are applied consistently. Moreover, sufficient important information is disclosed in the notes to the
financial statements.
The Board of Directors has empowered the Audit Committee and the Certified Public Accountants to
freely review the internal control and the accuracy of the financial reporting. The opinion of the Audit
Committee on these matters is contained in the annual report.

		 •
			
			
			

Assessment by the Board of Directors
The Board of Directors has assessed the Managing Director’s performance by taking into consideration
the Company’s operating performance, business undertaking according to established policies as well
as the overall business and economic environment.

		 •
			
			
			
			

Training for Directors and Executives
The Company has a policy to encourage its directors to attend courses held by the Thai Institute of
Directors Association and other relevant courses held by other institutions. Visiting other companies
or organizations also is useful for managing the Company business. At present, 8 of the Company
directors have attended courses held by the Thai Institute of Directors Association.
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คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และส�ำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ
คู่สัญญา เหตุผลและความจ�ำเป็นในการท�ำรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปีด้วย

		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชี
จะน�ำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อน
ที่จะน�ำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแลการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถ
เปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการ
สอบทานระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ส�ำหรับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว

		 •
			
			
			

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม โดยจะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อไป

		 •
			
			
			
			
			

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายให้การสนับสนุนและด�ำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุน
ให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ท�ำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็น
ประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทจ�ำนวน 8 ท่าน เข้ารับการอบรมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว
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Risk Factors

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

Risks Factors for the Group Operation
1. Market Risk
		 Market risk refers to change in value of financial instruments results from change in market conditions such
as interest rate, foreign exchange, and economic condition, which may positively or negatively affect the Group’s
revenue.

		 1.1		 Risks on the Group’s Revenues Affecting by Economic, Financial and Capital
				
Markets Conditions
				 The Finansa Group’s businesses and revenues are closely related to domestic and global
		 economic, financial, and capital market conditions, which are not under the Group’s control. Any severe
		 change in these factors may result in a negative environment in the Stock Exchange of Thailand i.e. trading
		 volume, share prices, capital raising transaction, public offering transaction and investors’ confidence. Thus
		 it could directly affect the Group’s revenues from its investment banking business, fund management
		 business and direct investment business. However, under this scenario, the Group may diversify revenue
		 stream by raising the revenue from other types of advisory, such as financial advisory services for debt
		 restructuring, and warehouse leasing business. Moreover, the Finansa Group’s operational policy that not
		 only concentrates on operations in Thailand, but also in other countries, will also helps reduce the risk
		 attributable to market conditions to a certain extent.
				 Around the end of 2014, Finansa acquired rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings
		 in the Bangkok Free Trade Zone project with the sub-lease period of 25 years. Total leasable area is 44,020
		 sqm. Total investment value is Baht 709,400,000. 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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ปัจจัยความเสี่ยง

		บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโต

และสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว กลุ่มบริษัทฟินันซ่าตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญ อาจท�ำให้ผู้ลงทุน
สูญเสียเงินลงทุนทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ จึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
		 นโยบายเกีย่ วกับมาตรการและแผนงานจัดการความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ก�ำหนดจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และได้มีการท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk)
		 ความเสี่ยงจากภาวะตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารทางการเงินเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด ได้แก่ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัท

1.1

ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของกลุ่มฟินันซ่าอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน

				 รายได้หลักของกลุ่มฟินันซ่ามาจากธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและ
		 ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หากปัจจัยดังกล่าว
		 ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์
		 การระดมทุน การน�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก็จะส่งผลกระทบในทางลบ
		 ต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารกองทุน และธุรกิจการลงทุนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในภาวะดังกล่าว
		 บริษัทอาจมีโอกาสหารายได้ท่ีปรึกษาด้านอื่นๆ ชดเชย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ เช่น รายได้จาก
		 การให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ รายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า นอกจากนี้ นโยบายการ
		 ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นธุรกิจภายในประเทศเพียงแห่งเดียวจะช่วยกระจายความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิจ
		 ในประเทศได้ระดับหนึ่ง
				 ในช่วงปลายปี 2557 บริษทั ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการ
		 บางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการเช่าช่วง 25 ปี โดยมีพ้ืนที่เช่า 44,020 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งหมด
		 709,400,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้ให้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้
		 กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่สม�่ำเสมอ ลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากความผันผวนของ
		 ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนลงได้

1.2

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

				 เนื่องจากบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจด้านหนึ่งคือการลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยและ
		 บริษัทร่วม มีรายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนั้นความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย
		 และบริษัทร่วมอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการด�ำเนินงานขาดทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรง
		 ต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมได้ถูกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
		 และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
		 เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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Type of Revenue

Operated by

% of share
held by FNS

2014
Revenue
(Baht millon)

Investment, advisory and
FNS, FFM
100
77.9
management business
Loan management business
FC
100
1.1
Investment banking and
FSL
100
82.3
securities business
Asset management business
FAM
100
110.3
Others				
51.0
		 Total Revenue			
322.6
Share of gain (loss) from
FSS
25.26
57.9
investment in associated
PD
36.38
(9.3)
companies
Others		
		 Total			 48.6

		

2013
%

Revenue
(Baht millon)

%

24.1

41.3

15.9

0.4
25.5

2.7
92.0

1.0
35.4

34.2
15.8
100.0
86.2
(13.8)
100.0

116.9
7.2
260.1
105.6
45.3
2.6
153.5

44.9
2.8
100.0
68.8
29.5
1.7
100.0

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 2014, the Company and its subsidiaries held net investment in securities of
		 Baht 295.1 million, accounted for 12% of total assets of the Group, decreasing by Baht 122.8 million from
		 those of the previous year as the Company redeemed a portion of trading securities in order to acquire
		 rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings.
				 As at 31 December 2014, temporary investments in securities held for trading was in domestic
		 money market funds, which were highly liquid and pose low investment risk. The temporary available-for-sale
		 securities were in domestic marketable equity securities. The long-term investments in securities were in
		 government bond and foreign funds.
				 The Group Investment Committee were assigned to set business policies in asset allocation, investment
		 approval limit, and risk management so as to limit negative return that may arise from volatile economic and
		 market conditions.

		

1.4		 Foreign Exchange Risk

				 The Finansa Group consists of several subsidiaries registered in foreign countries and therefore
		 possesses foreign currency denominated assets and liabilities. Foreign currency denominated assets and
		 liabilities of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2014 is shown in the table below. Most
		 of the assets were in cash and investments, while liabilities consisted of accrued expenses and other
		 accounts payable.
Assets
(Thousand)

		 US dollars
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7,678

% of Total
Assets

10.0

Liabilities
(Thousand)

205

% of Total
Liabilities

0.8

ประเภทรายได้

ด�ำเนินการโดย

ร้อยละการถือหุ้น
ของบริษัท

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและ
FNS, FFM
100
การจัดการ
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
FC
100
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
FSL
100
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
FAM
100
อื่นๆ				
		 รวมรายได้ทั้งหมด			
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจาก
FSS
25.26
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
PD
36.38
					
อื่น ๆ		
		 รวม				

1.3

2557

2556

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

77.9

24.1

41.3

15.9

1.1
82.3
110.3
51.0
322.6
57.9
(9.3)
48.6

0.4
25.5
34.2
15.8
100.0
86.2
(13.8)
100.0

2.7
92.0
116.9
7.2
260.1
105.6
45.3
2.6
153.5

1.0
35.4
44.9
2.8
100.0
68.8
29.5
1.7
100.0

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผลตอบแทน

				 กลุ่มบริษัทฟินันซ่า มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
		 เนื่องมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 295.1 ล้านบาท คิดเป็น
		 ร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า ลดลง 122.8 ล้านบาทจากสิ้นปี 2556 เนื่องจากมีการไถ่ถอนเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพื่อน�ำไปลงทุนในสิทธิการเช่า
				 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งจ�ำนวนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
		 ของกองทุนตลาดเงินในประเทศ เป็นเงินลงทุนทีม่ สี ภาพคล่องสูงและความเสีย่ งจากการลงทุนต�ำ่ ส่วนเงินลงทุนชัว่ คราว
		 ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ ส�ำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 ระยะยาวเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่างประเทศ
				 บริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการลงทุ น เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดแนวทางและนโยบายการจั ด สรร
		 สินทรัพย์ นโยบายการอนุมัติวงเงินการลงทุนของบริษัท และการควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมผลขาดทุนที่อาจ
		 เกิดจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์

1.4

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

				 เนือ่ งจากบริษทั มีบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศหลายแห่ง จึงมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ส่วนหนึง่
		 เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
		 ต่างประเทศตามตารางข้างล่างนี้ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่จะเป็นเงินสดและเงินลงทุน และหนีส้ นิ จะเป็นค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
		 และหนี้สินอื่นๆ
สินทรัพย์
(พันหน่วย)

		 สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

7,678

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

10.0

หนี้สิน
(พันหน่วย)

205

ร้อยละของ
หนี้สินรวม

0.8
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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 consist of short-term liability as bills of exchange which will generate higher cost if the market
		 interest rate rises.

2. Liquidity Risk
		 Liquidity risk is the risk caused by the Company’s inability to meet obligations when they become due,
resulted from failure to obtain sufficient funds at reasonable cost within deadline.
		 The risk is one of the most significant one for Finansa Plc. The Company relies on short-term loans in term
of bills of exchange and short-term debentures to maintain working capital and invest more in long-term assets.
Around year-end 2014, the Company also raised funds through issuance of long-term debentures to acquired rights
to sub-lease land and warehouse/factory buildings.
		 As at 31 December 2014, the Company reported current liabilities in bills of exchange of Baht 359 million,
increased by Baht 109 million or 44% from the end of previous year. The liquidity ratio, calculated by dividing current
asset with current liabilities was 0.93, compare to 1.68 in 2013, showing a decline in short-term liquidity status.
The Group’s capital structure comprised Baht 897.7 million in liabilities and Baht 1,630.4 million in equity, resulting in
a debt to equity ratio of 0.55 which is 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.

4. Operational Risk
		 Operational risk refers to the risk of loss from lack of appropriate internal control or good corporate
governance which may result from internal operational processes, people, workflows, or external events.
		 The Finansa Group has strictly practiced good corporate governance as stipulated by the Office of the
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). Compliance with good
corporate governance principles is reviewed annually by the Board of Directors.
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1.5

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

				 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่ม
		 บริษัทมีความเสี่ยงในด้านนี้ต�่ำ เนื่องจากมีรายได้จากดอกเบี้ยจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้อื่น ขณะที่ค่าใช้จ่าย
		 ที่เป็นดอกเบี้ยมีเพียงหนี้สินระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงิน ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยตลาดปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
		 ให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถช�ำระหนี้สินหรือภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญมากประเภทหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด
(มหาชน) เนื่องจากบริษัทมีการพึ่งพาเงินกู้ระยะสั้นที่ระดมผ่านตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
การลงทุน นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 บริษทั ได้มกี ารระดมทุนผ่านการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว เพือ่ ใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่า
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะยาว
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนประเภทตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น 359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จากสิ้นปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ได้จากการเทียบสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียนของกลุ่มฟินันซ่า เท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.68 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัท
มีสภาพคล่องระยะสั้นที่ด้อยลง โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจ�ำนวน 897.7 ล้านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,630.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า นับว่ายังอยู่ในระดับต�่ำ
		 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคุมการออก
ตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างรัดกุม รวมถึงให้มีการรายงานจ�ำนวนยอดตราสารหนี้ที่เสนอขาย และยอดคงค้าง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงค้างของ
ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ที่บริษัทออกได้จาก “รายงานผลการขายหุ้นกู้” ของบริษัท จาก www.sec.or.th
		 กลุ่มฟินันซ่ามีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์โดยฝ่ายบริหารเงิน มีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีการค�ำนวณ Liquidity Gap เพื่อวัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท

3. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
		 ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญา (Counterparty) ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระหนี้เมื่อครบก�ำหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท
		 กลุ่มฟินันซ่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต�่ำ เพราะธุรกิจปัจจุบันไม่มีการปล่อยสินเชื่อและไม่มีนโยบาย
ในการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตที่บริษัทยังคงมีอยู่จึงเกิดจากตราสารหนี้ท่ีบริษัทลงทุน และความเสี่ยง
ด้านช�ำระราคา ในการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้ตราสารหนี้หรือบริษัทที่
ออกตราสารหนี้ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) หรือได้อันดับความน่าเชื่อถือ
ไม่ต�่ำกว่า BBB- เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลและ
ควบคุมที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก
		 กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ก�ำหนดมาโดยตลอด โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
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		 As for the procedure against insider information exploitation, the Group has set a policy to prohibit the
directors and executives from using information related to the financial and operational performance of the Company
which has not yet been disclosed to public for their personal benefit, including but not limited to securities trading.
Each director and executive’s securities holding and holding of securities by one’s spouse and minor children is
required to be reported to the Office of the Securities and Exchange Commission, in compliance with Section 59 and
the penal provision in Section 275 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
		 The Group has set up the Business Contingency Plan to cope with the risks from unexpected external
events such as natural disasters and sabotages, in order for the Group to be able to get back to business within an
appropriate time period.
		 Operational risk management has been overseen by the Group’s Compliance Office and outsourced
internal auditors, whom present their reports to the Audit Committee on quarterly basis.

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

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 influence over the resolutions of
		 shareholders’ meetings in some important matters that the law requires three-fourths of the votes, such as
		 changing of certain regulations or increase and decrease of registered capital. Even fully attended, all the
		 other shareholders with the right to vote will still be unable to jointly vote for examination of certain matters
		 of the major shareholders.
				 To reduce potential risk, the Audit Committee is in charge of monitoring and making sure the
		 Company’s operation is in line with Securities and Exchange Act, regulations of the Stock Exchange of
		 Thailand, other law and regulations related to the Group’s businesses, as well as balancing management
		 control on behalf of the non-controlling shareholders to maximize the Group’s benefit.
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		 ส�ำหรับการดูแลป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ฟินนั ซ่าก�ำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ และการก่อวินาศภัย กลุ่มบริษัทได้มีการ
จัดท�ำแผนฉุกเฉินหรือแผนการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Contingency Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
		 ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าด�ำเนินการผ่านการควบคุมและติดตามผ่านฝ่ายก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
		 การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก โดยบุคลากรในระดับบริหารของ
บริษทั เป็นผูม้ คี วามช�ำนาญ และมีประสบการณ์การท�ำงานทีย่ าวนาน อย่างไรก็ตาม ในสภาวะทีธ่ รุ กิจมีการแข่งขันทีส่ งู ในขณะที่
บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญในการประกอบธุรกิจการเงินมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด ท�ำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในสายงาน
ต่างๆ ผู้บริหารมีนโยบายที่จะว่าจ้างผู้บริหารในระดับสูง เน้นการพัฒนาพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน รวมทั้งจัดให้มี
ทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์หลายทีม ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้สร้างผลงานและ
ช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากขาดผู้บริหารหรือทีมงานหนึ่งไป ทีมงานอื่นสามารถด�ำเนินงานแทนได้
โดยจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคล
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�ำงาน
ที่สัมพันธ์กับผลงานและความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้าง
หลักประกันและความมั่นคงในการท�ำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า เช่น รายได้
ก�ำไร เงินทุน เป็นต้น รวมถึงชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่ผิดพลาด การน�ำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือความเชื่องช้าในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี

6.1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน

				 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มของนายยูจีน เอส.เดวิส และกลุ่มของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
		 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วย ท�ำให้กลุม่ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวสามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ ง
		 ส�ำคัญบางเรื่องซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
		 เช่น การแก้ไขข้อบังคับ และการเพิ่มทุนลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุม
		 ครบทั้งหมด อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
				 ดังนั้นในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจของ
		 บริษัทและการบริหารงานให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงท�ำหน้าที่ถ่วงดุลอ�ำนาจการบริหารแทนผู้ถือหุ้น
		 รายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

Finansa Public Company Limited 233

7. Risk on the Changing of the Company Credit Rating
		 On 30 October 2014, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed Finansa Plc.’s National long-term credit rating
at BBB-(tha) with a Negative Outlook and short-term credit rating at F3(tha).
		 The ratings and outlook reflect Finansa’s weak performance as the operating environment for Thailand’s
financial sector has been difficult for the past several quarters due to slow economic growth and weak investor
sentiment in the securities sector. Finansa has been restructuring its operations, including an agreement to sell its
asset management subsidiary, and plans to improve the performance of its warehouse affiliate through asset sales.
While the restructuring plans may improve the outlook for Finansa’s performance, the ability to sustain profits through
the economic cycle remains uncertain.
		 This uncertainty is mitigated by Finansa’s sound capital structure. Shareholder commitment has been
apparent following a couple of equity injections, and the portion of equity to total assets remains strong at 79% as of
1H14.
		 Fitch Ratings (Thailand) assigns the National rating of BBB-(tha) to securities issuers or securities with
moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations, compared to other securities issuers or
securities in Thailand. Economic events or change in economic condition may affect their abilities to meet the financial
obligations more than issuers or securities with higher credit rating. “+” or “-” signs may be applied to a rating to
denote relative status within the same credit tiers.
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7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือ
		 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings (Thailand)
Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National rating) ระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ที่ระดับ
‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ ‘F3(tha)’
		 แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทสะท้อนถึงผลประกอบการที่อ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ภาคการเงินของไทยที่ยังคงมีแนวโน้มที่อ่อนแอในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจและภาวะ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทยี่ งั อ่อนแอ บริษทั ได้มกี ารปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการท�ำสัญญาขายบริษทั ลูก
ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนออกไป อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจบริหาร
พื้นที่เช่าส�ำหรับคลังสินค้า โดยการขายสินทรัพย์ แม้ว่าแผนในการปรับโครงสร้างธุรกิจอาจช่วยสนับสนุนผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามความสามารถของบริษัทในการรักษาผลประกอบการให้มีก�ำไรอย่างต่อเนื่องยังคงมี
ความไม่แน่นอน
		 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจถูกลดทอนได้บ้างโดยโครงสร้างเงินทุนที่ค่อนข้างดีของบริษัท ที่ผ่านมา
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั มีอตั ราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อสินทรัพย์รวมทีย่ งั
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 79 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557
		 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ กับ
ผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือตัวตราสารหนีท้ คี่ าดว่าจะมีความเสีย่ งของการผิดนัดช�ำระหนีป้ านกลางเมือ่ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้
หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ได้ตรงตามก�ำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต
ทีส่ งู กว่า และเครือ่ งหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศเพือ่ แสดงถึงสถานะเปรียบเทียบ
ภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก
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Internal Control and Risk Management

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 2014 and all members attended the meetings, except for
Mr. Nuttawut Phowborom who was absent twice due to other business missions. 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 are no significant areas of concern and the Company has an internal
control system which is sufficient to safeguard against any use of the Company’s assets by the executives and
employees for personal interest.
		 The Audit Committee Meeting no. 1/2014 on 27 February 2014 has appointed Accounting Revolution
Company Limited to act as an out-sourced independent internal auditor of the Company for the year 2014 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.

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
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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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
		 บริษัทด�ำรงไว้ซึ่งระบบการก�ำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบภายใน ดังนี้
		 (1) บริษัทมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
			 นัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
		 (2) ในการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ บริษทั มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และอ�ำนาจอนุมตั วิ งเงิน
			 ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
			 ซึ่งกันและกัน
		 (3) บริษัทมีการก�ำหนดและยึดถือนโยบายทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
			 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
		 (4) บริษัทให้อิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่แก่บริษัทแอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ำกัด
			 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอกในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
			 การปฏิ บั ติ ง านหลั ก และกิ จ กรรมทางการเงิ น ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การตามแนวทางที่ ก� ำ หนดและ
			 มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance
		
Control) โดยให้บริษัทแอคเค้า น์ ติ้ ง เรฟโวลู ชั่ น จ� ำ กั ด ขึ้ น ตรงและรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
			 นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังท�ำหน้าที่สอบทาน
			 ระบบการควบคุมภายใน ตามวิธีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
			 ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
		 บริ ษัทยัง ได้มีการทําการประเมิน ความเพี ยงพอของระบบควบคุ ม ภายในที่มี อยู ่ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เ พื่ อ พิจารณา
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง ยกเว้ น นายณั ฐ วุ ฒิ เภาโบรมย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม 2 ครั้ ง เนื่ อ งจากติ ด ภารกิ จ อื่ น ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และสรุปได้ว่าจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�ำคัญและเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ		
		 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง
เรฟโวลูชั่น จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทประจ�ำปี 2557 โดยมีนางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ำกัด และนางศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยมีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการ
ติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาสด้วย
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Finansa Public Company Limited
20th Floor TISCO Tower, 48/48 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand
The Company and its affiliates provide a range of financial and investment advisory services both
within and outside the country as listed below:
1) Corporate Advisory and Investment Banking
2) Fund Management
3) Direct Investment
4) Securities Brokerage
5) Warehouses Development and Leasing
0107545000080
(66) 0-2697-3700
(66) 0-2266-6688
www.finansa.com
Baht 1,235.2 million
Baht 1,235.2 million
247.0 million Ordinary Shares
Baht 5.0
Thailand Securities Depository Company Limited
The Stock Exchange of Thailand Building
62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel.: (66) 0-2229-2800 Fax: (66) 0-2359-1259
Dr. Suphamit Techamontrikul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3356 or
Mr. Permsak Wongpatcharapakorn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3427 or
Mr. Niti Jungnitnirunda
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3809 or
Ms. Nisakorn Songmanee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5035
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
Rajanakarn Bldg.25th Fl., 183 South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel.: (66) 0-2676-5700 Fax: (66) 0-2676-5757

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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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
			
			
			
			
			
			
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
นายทะเบียนหลักทรัพย์
			
			
			
ผู้สอบบัญชี
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
48/48 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กลุ่มฟินันซ่าด�ำเนินธุรกิจบริการด้านให้ค�ำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและธุรกิจวาณิชธนกิจ
2) ธุรกิจบริหารกองทุน
3) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
4) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
5) ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้า
0107545000080
(66) 0-2697-3700
(66) 0-2266-6688
www.finansa.com
1,235.2 ล้านบาท
1,235.2 ล้านบาท
247.0 ล้านหุ้น
หุ้นละ 5 บาท
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงตลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (66) 0-2229-2800 โทรสาร (66) 0-2359-1259
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3356 หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3427 หรือ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3809 หรือ
นางสาวนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 25 อาคารรัจนาการ เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 0-2676-5700 โทรสาร (66) 0-2676-5757

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
		
http://www.sec.or.th
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