
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 
 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2562 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 99,937                   49,997                1,384                     6,926                  
เงินลงทุนชัว่คราว 5 410,906                 399,517              67,940                   108,512              
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 6 340,740                 45,770                -                            -                         
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 7 1,952,399              2,248,531           -                            -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 3, 9 30,092 25,096                139,250                 26,648                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 10 20,000                   20,000                20,000                   20,000                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                         -                            1,000                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นอ่ืน 10 505,541                 582,848              505,541                 582,848              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,261                   10,397                1,473                     1,249                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,373,876              3,382,156           735,588                 747,183              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                         1,556,978              1,550,134           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,472                     3,278                  3,472                     3,278                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 335,871                 320,062              75,800                   77,300                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับ
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 5,000                     10,000                5,000                     10,000                
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 13 28,487                   26,491                2,965                     3,255                  
ค่าความนิยม 50,865                   50,865                -                            -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,497                     9,743                  -                            -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44,872                   46,357                24,642                   25,114                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,049                   73,201                452                        499                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 552,113                 539,997              1,669,309              1,669,580           
รวมสินทรัพย์ 3,925,989              3,922,153           2,404,897              2,416,763           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,270,000              1,050,000           -                            -                         
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ -                            10,093                -                            -                         
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 16 218,724                 111,947              -                            -                         
เจา้หน้ีอ่ืน 3, 17 56,366                   88,915                17,980                   12,309                
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีครบกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 544                        544                     -                            -                         
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 15 39,953                   439,902              -                            -                         
หุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 15 703,300                 591,100              703,300                 591,100              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                            -                         106,550                 241,250              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,039                     4,039                  -                            -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,337                   20,252                2,782                     4,583                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,305,263              2,316,792           830,612                 849,242              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,285                     2,419                  -                            -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 45,602                   35,304                1,217                     1,034                  
สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของ
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 -                            -                         2,359                     978                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,292                   15,476                11,162                   13,347                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 61,179                   53,199                14,738                   15,359                
รวมหนีสิ้น 2,366,442              2,369,991           845,350                 864,601              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 326,243,191 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 1,631,216              1,631,216           1,631,216              1,631,216           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 199,182,266 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 198,198,234 หุน้
          มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 995,911                 990,991              995,911                 990,991              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 289,166                 289,166              289,166                 289,166              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19.2 5,659 4,789                  5,659                     4,789                  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 19.3 34                          4,920                  34                          4,920                  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 66,944                   66,944                66,944                   66,944                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 213,521                 219,686              213,521                 219,686              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5.2 (11,688)                  (24,334)               (11,688)                  (24,334)               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,559,547              1,552,162           1,559,547              1,552,162           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,925,989              3,922,153           2,404,897              2,416,763           

-                         -                     -                         -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค่้าท่ีปรึกษา 3,850               3,230                  -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 20 85,315             139,329              -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4,704               5,539                  -                      -                         
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 5.3 1,926               33,528                1,804               19,223                
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8,874               -                          167                  2,211                  
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 12,829             6,946                  11,260             7,796                  
รายไดค่้าบริการการจดัการ 3 62                    411                     3,600               3,600                  
รายไดอ่ื้น 3,103               2,287                  2,089               348                     
รวมรายได้ 120,663           191,270              18,920             33,178                
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 68,604             97,709                7,995               15,621                
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,214               3,120                  290                  290                     
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 12,940             18,666                922                  1,902                  
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                      6,887                  -                      -                         
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 18,802             19,702                708                  431                     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย์ -                      2,158                  -                      -                         
รวมค่าใช้จ่าย 103,560           148,242              9,915               18,244                
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัย่อย
   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 17,103             43,028                9,005               14,934                
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          (1,860)             17,123                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 194                  198                     194                  198                     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 17,297             43,226                7,339               32,255                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,447)           (12,758)               (5,441)             (6,838)                
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,850               30,468                1,898               25,417                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (742)                (6,708)                 (790)                (1,657)                
กาํไรสําหรับงวด 1,108               23,760                1,108               23,760                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 15,807             (12,894)               (1,500)             (13,000)              
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (3,161)             2,579                  300                  2,600                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 12,646             (10,315)               (1,200)             (10,400)              
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.2, 11.2 -                      -                          13,846             85                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากเงินได้ 12,646             (10,315)               12,646             (10,315)              

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,091)             -                          (92)                  -                         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 1,818               -                          18                    -                         

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,273)             -                          (74)                  -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          (7,199)             -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,273)             -                          (7,273)             -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด 5,373               (10,315)               5,373               (10,315)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 6,481               13,445                6,481               13,445                

กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.006 0.120 0.006 0.120
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.005 0.119 0.005 0.119

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน)
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   -                              -                              65,224                     265,923                   (3,304)                      1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               23,760                     -                               23,760                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               -                               (10,315)                    (10,315)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               23,760                     (10,315)                    13,445                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 987,477                   288,886                   -                              -                              65,224                     289,683                   (13,619)                    1,617,651                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 990,991                   289,166                   4,789                      4,920                      66,944                     219,686                   (24,334)                    1,552,162                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               1,108                       -                               1,108                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               (7,273)                      12,646                     5,373                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               (6,165)                      12,646                     6,481                       
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19.2 -                               -                               870                         -                              -                               -                               -                               870                          
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 4,920                       -                               -                              (4,920)                     -                               -                               -                               -                               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19.3 -                               -                               -                              34                           -                               -                               -                               34                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 995,911                   289,166                   5,659                      34                           66,944                     213,521                   (11,688)                    1,559,547                

-                               -                               -                              -                              -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                              -                              -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่นจาก รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   -                               -                               65,224                     265,923                   (3,573)                      269                          (3,304)                         1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               23,760                     -                               -                               -                                  23,760                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               (10,400)                    85                            (10,315)                       (10,315)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               23,760                     (10,400)                    85                            (10,315)                       13,445                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 987,477                   288,886                   -                               -                               65,224                     289,683                   (13,973)                    354                          (13,619)                       1,617,651                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 990,991                   289,166                   4,789                       4,920                       66,944                     219,686                   (15,173)                    (9,161)                      (24,334)                       1,552,162                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               1,108                       -                               -                               -                                  1,108                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (7,273)                      (1,200)                      13,846                     12,646                        5,373                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (6,165)                      (1,200)                      13,846                     12,646                        6,481                       
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19.2 -                               -                               870                          -                               -                               -                               -                               -                               -                                  870                          
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 4,920                       -                               -                               (4,920)                      -                               -                               -                               -                               -                                  -                               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19.3 -                               -                               -                               34                            -                               -                               -                               -                               -                                  34                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 995,911                   289,166                   5,659                       34                            66,944                     213,521                   (16,373)                    4,685                       (11,688)                       1,559,547                

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                  -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                  -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,850              30,468                1,898              25,417               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,215              3,120                  290                 290                    
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,207              1,722                  91                   65                      
   หน้ีสงสยัจะสูญ -                      6,887                  -                      -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                         1,860              (17,123)              
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (194)                (198)                   (194)                (198)                   
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (5,313)             447                     (5,356)             257                    
   กาํไรจากการตีราคาสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                      (7)                       -                      -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย (1,747)             (13)                     -                      -                         
   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 870                 -                         194                 -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (286)                8                         -                      -                         
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (22,420)           (16,365)               (11,260)           (7,796)                
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,447            12,758                5,441              6,838                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (7,371)             38,827                (7,036)             7,750                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (4,329)             (60,365)               45,928            (58,034)              
   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (294,970)         49,791                -                      -                         
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 296,132          276,408              -                      -                         
   ลูกหน้ีอ่ืน 337                 (1,347)                 (111,436)         (1,289)                
   เงินใหกู้ย้มือ่ืน 82,307            -                         82,307            -                         
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                      (13)                     -                      -                         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,747)             (13,702)               (114)                (315)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (849)                (1,066)                 47                   -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (10,093)           54,441                -                      -                         
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 106,777          (189,373)             -                      -                         
   เจา้หน้ีอ่ืน (29,070)           (7,180)                 4,346              (16,371)              
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                      4                         -                      -                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,915)             361                     (1,801)             1,291                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,184)             (102)                   (2,185)             (103)                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 126,025          146,684              10,056            (67,071)              
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 17,086            11,540                7,238              7,760                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (13,336)           (11,587)               (4,116)             (6,530)                
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,718)             (1,147)                 (110)                80                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 128,057          145,490              13,068            (65,761)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว -                      -                         2,856              -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                      -                         1,000              (271,000)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 50                   63                       -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                      (257)                   -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (9,727)             (1,575)                 -                      -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 286                 -                         -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (80)                  (242)                   -                      -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (9,471)             (2,011)                 3,856              (271,000)            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 220,000          (832,000)             -                      -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (400,746)         299,081              -                      -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลง -                      -                         (134,700)         (2,500)                
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 312,200          495,000              312,200          495,000             
เงินสดจ่ายหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ (200,000)         (155,000)             (200,000)         (155,000)            
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (134)                -                         -                      -                         
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 34                   -                         34                   -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (68,646)           (192,919)             (22,466)           337,500             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 49,940            (49,440)               (5,542)             739                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 49,997            82,208                6,926              667                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 99,937            32,768                1,384              1,406                 
-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   คา่ซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินลดลง 4,890              -                         -                      -                         
   คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 48                   -                         -                      -                         
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,646            (10,315)               (1,200)             (10,400)              
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,273)             -                         (74)                  -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

ก) บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ข) บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัยอ่ย
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. คา้หลกัทรัพย ์
3. ท่ีปรึกษาการลงทุน 
4. จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 
29 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีสาขาจาํนวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 7 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ              
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน        
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

3. รายการธุรกิจกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญัในระหว่างงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 25 105 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 20 88 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 173 240 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 3,600 3,600 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม 62 411 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 1 2,428 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี  

   (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 0.1 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 840 18 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี 
      (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.35 ต่อปี) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   6

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 369 400 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 9,313 14,370 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ             
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  9,510 9,364 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 126,551 23,374 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - - 7 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั  - - 12 12 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั  - - - 1,000 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  5,104 4,676 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 17)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 1,050 907 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 15 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 3 2 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 97,000 231,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 8,500 10,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - 800 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 250 250 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 1,000 - (1,000) - 
 1,000 - (1,000) - 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 231,000 1,185,020 (1,319,020) 97,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั  10,000 - (1,500) 8,500 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - 1,500 (700) 800 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั 250 - - 250 
 241,250 1,186,520 (1,321,220) 106,550 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11,414 11,987 1,873 2,194 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,797 2,187 - - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 19) 352 - 153 - 
รวม 13,563 14,174 2,026 2,194 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 170 170 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 227,582 112,073 1,384 6,926 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมี
อายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 142,738 - - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 370,490 112,243 1,384 6,926 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (270,553) (62,246) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 99,937 49,997 1,384 6,926 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราวและเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

5.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 20,903 3,050 6,950 - 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 20,903 3,050 6,950 - 
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5.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดยกมาตน้งวด (24,334) (3,304) (24,334) (3,304) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
    

-  จากการตีราคา 12,646 (10,302) (1,200) (10,400) 
-  จากการขาย - (13) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 13,846 85 
ยอดคงเหลือปลายงวด (11,688) (13,619) (11,688) (13,619) 

5.3 กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 5,276 (447) 5,356 (257) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (5,097) 33,672 (3,552) 19,480 
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,747 303 - - 
รวม 1,926 33,528 1,804 19,223 
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5.4 เงินฝากประจาํในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 300,000 400,000 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน   
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 158,247 149,630 
หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
           ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (458,247) (549,630) 
รวม - - 

6. ลูกหนีสํ้านักหักบัญชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 351,956 62,266 
หกั: ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีในนามบริษทัยอ่ยเพือ่ลูกคา้ (11,216) (16,496) 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพยสุ์ทธิ 340,740 45,770 

7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 46,215 65,468 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,811,849 2,090,946 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 16,170 3,780 
ลูกหน้ีอ่ืน 134,880 142,316 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,009,114 2,302,510 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (62,085) (62,085) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 1,947,029 2,240,425 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,250 4,986 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,120 3,120 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,370 8,106 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,952,399 2,248,531 

7.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืน          
ท่ีระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 77 ลา้นบาท) 

7.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง     
การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  คา่เผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ  คา่เผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผือ่  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผือ่ 
 จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 1,937 - 1,937 2,234 - 2,234 
มูลหน้ีจดัชั้นต ํ่ากวา่มาตรฐาน 15 - 15 15 - 15 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62 (62) - 62 (62) - 

รวม 2,014 (62) 1,952 2,311 (62) 2,249 

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ยอดตน้งวด/ปี 62,085 69,038 
บวก: โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ  - (6,953) 

ยอดปลายงวด/ปี 62,085 62,085 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้า้งรับ 22,042 25,096 4,637 3,255 
ลูกหน้ีเงินวางประกนั 8,050 - 8,050 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 126,563 23,393 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 30,092 25,096 139,250 26,648 

10. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่    

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 
4.87 ต่อปี) และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหุน้จดทะเบียนของผูกู้ ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

กาํหนดชาํระคืนภายใน 
งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2562 505,541 582,848 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563 25,000 30,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี   (20,000) (20,000) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 

  
5,000 10,000 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,174,181 1,173,516 1,541,776 1,533,974 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จาํกดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,040 10,034 14,967 15,926 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จาํกดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,031 3,026 -* -* 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั 250 250 99.9 99.9 250 250 235 234 
รวม     1,187,502 1,186,826 1,556,978 1,550,134 

* เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียแสดงอยูภ่ายใต ้“สาํรองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตห้วัขอ้ “สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 2,359 978 
รวม 2,359 978 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานของบริษทัยอ่ย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.7 ลา้น
บาท  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจาก    
บริษทัยอ่ย 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน           

เบด็เสร็จอ่ืน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 312 19,452 6,825 85 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั (787) (961) (178) - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั (1,386) (1,368) - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั 1 - - - 

รวม (1,860) 17,123 6,647 85 

12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,472 3,278 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

 

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 194 198 - - - - 

รวม 194 198 - - - - 
 
 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่านการ         

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 26,491 3,255 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,837 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,841) (290) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 28,487 2,965 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,743 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 128 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (374) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 9,497 

15. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
31 มีนาคม         

2562 
31 ธนัวาคม        

2561 
31 มีนาคม         

2562 
31 ธนัวาคม        

2561 
31 มีนาคม       

2562 
31 ธนัวาคม      

2561 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ      
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 1,270,000 1,050,000 - - 

   1,270,000 1,050,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันอืน่       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคารบวก
ร้อยละ 1.15 

อตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 

39,953 439,902 - - 

   39,953 439,902 - - 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั       
หุน้กู ้ 2.80 - 3.10 2.80 - 3.25 703,300 591,100 703,300 591,100 

   703,300 591,100 703,300 591,100 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดนอ้ยกว่า 1 ปี 
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16. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 212,112 105,860 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 4,460 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,392 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 217,964 105,860 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 760 6,087 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 760 6,087 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 218,724 111,947 

17. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  52,878 88,915 13,425 11,400 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืหลกัทรัพย ์ 3,488 - 3,487 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 1,068 909 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 56,366 88,915 17,980 12,309 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิมจาํนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 987,477,305 บาท              
แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายจาํนวน 539 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯอีกจาํนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 128,747,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 5 บาท ซ่ึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปน้ี 
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1)  การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  
 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้                    
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19.1 

2)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ESOP จาํนวน 30,000,000 
หุน้ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19.2 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จาํนวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 198,198,234 990,991 
เพ่ิมจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 984,032 4,920 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 199,182,266 995,911 

การเพ่ิมทุนของบริษทัฯในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
TNITY-W1* 

จาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
ESOP** 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียน    
ทุนชาํระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

28 ธ.ค. 61 984,032 - 984,032 4 ม.ค. 62 8 ม.ค. 62 
รวม 984,032 - 984,032   

*   ราคาใชสิ้ทธิของ TNITY-W1 เท่ากบั 5.00 บาทต่อหุน้ 
**  ราคาใชสิ้ทธิของ ESOP เท่ากบั 5.94 บาทต่อหุน้ 
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19. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

19.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้หแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจองซ้ือ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 

2 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

1 หุน้ ในราคา 5.00 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 
วนัส้ินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 97,283,151 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างงวด (6,700) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 97,276,451 
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19.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  30,000,000 หน่วย  
จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  30,000,000 หุน้  
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 23 มีนาคม 2561 
วนัส้ินสุดอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 
ราคาเสนอขาย: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ:  5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

(TNITY) ถวัเฉล่ีย 5 วนัทาํการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นได้
สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) เวน้แต่กรณี
มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั ข้ึนอยูก่บั
ตําแหน่ง  อายุงาน  ความรู้และประสบการณ์  ความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์
ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
กาํหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใดท่ีไดรั้บจดัสรรเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในคร้ังน้ี  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัทาํการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะ
สามารถใชสิ้ทธิในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิ
ขา้งตน้อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกาํหนด
ในขอ้กาํหนดสิทธิ 
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Binomial  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ 
ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั              
ร้อยละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.57 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัแลว้จาํนวน 26,194,500 หน่วย และมียอดคงเหลือของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 3,805,500 หน่วย 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายเป็น
จาํนวน 0.9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) (2561: ไม่มี) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังาน  

  รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 25,971,867 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 25,971,867 

19.3 เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น  

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 จาํนวน 6,700 หน่วย ซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 6,700 หุ้น ในราคาหุน้ละ 5 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพ่ิมทุนทั้งหมดจาํนวน 33,500 บาท
แลว้ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัฯจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2562 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯบนัทึกจาํนวน
เงินรับจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “เงิน
รับล่วงหนา้ค่าหุน้” 
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20. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 35,050 86,821 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 10,486 10,116  
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 9,591 9,419  
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 30,188 32,973 

รวม 85,315 139,329 

21. ภาษเีงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 600 7,027 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 142 (319) 790 1,657 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดง     
 อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 742 6,708 790 1,657 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่า     
   เงินลงทุนเผื่อขาย (3,161) 2,579 300 2,600 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,818 - 18 - 
 (1,343) 2,579 318 2,600 

22.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วันต้นงวดหรือ                    
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
กาํไรสาํหรับงวด           

จาํนวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
       
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,108 23,760 199,182 197,495 0.006 0.120 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 - - 9,798 1,658   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,108 23,760 208,980 199,153 0.005 0.119 

23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 69 5 74 - 74 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 4 6 (6) - 
ดอกเบ้ียรับ 37 11 48 (1) 47 
ดอกเบ้ียจ่าย (16) - (16) 1 (15) 
กาํไรของส่วนงาน 78 21 99 (6) 93 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (69) 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (3) 
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน     (19) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1) 

กาํไรสําหรับงวด     1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 144 4 148 - 148 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 4 5 (5) - 
ดอกเบ้ียรับ 43 3 46 (2) 44 
ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 2 (13) 
กาํไรของส่วนงาน 146 11 157 (5) 152 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (98) 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (3) 
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน     (20) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7) 

กาํไรสําหรับงวด     24 

  รายได้จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 
ส่วนงานธุรกจิ   
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 68,459 144,245 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 5,169 4,063 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 73,628 148,308 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 68,459 144,245 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 5,169 4,063 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 73,628 148,308 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

24.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 29.2 29.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15.1 22.3 

24.2 บริษทัหลกัทรัพย  ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

24.3 บริษทัหลกัทรัพย  ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                    
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ี     
ท่ีกาํหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาสาํหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

24.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน การจดั
จาํหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
กาํหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

24.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งนาํส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะเป็นผูด้าํเนินการใหบ้ริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษทัฯเป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว ้และค่าธรรมเนียมอ่ืนตาม
อตัราท่ีระบุในสญัญา 

24.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ 
ออปชัน่ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 25.2 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   27

24.7 คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึงของบริษทัย่อยยื่นคาํฟ้องบริษทัย่อย
เป็นจาํเลยท่ี 1 ร่วมกบัจาํเลยอีกสามรายรวมมีจาํเลยทั้งส้ินส่ีราย เก่ียวกบัการขอให้เพิกถอนการขาย
ทอดตลาดหลกัประกนัของลูกหน้ีและเรียกค่าเสียหายขอให้จาํเลยทั้งส่ีร่วมกนัชาํระเงินจาํนวน 50 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี ของเงินตน้นบัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน 
ซ่ึงศาลรับฟ้อง ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการสืบพยานในลกัษณะการประชุมคดี โดยศาลนดัประชุมคดีใน
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

25. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

25.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 190 - - 190 
หน่วยลงทุน 1 - - 1 
ตราสารหน้ี - 124 - 124 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 323 - - 323 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 96 - 96 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 188 - - 188 
ตราสารหน้ี - 123 - 123 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 307 - - 307 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 89 - 89 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 67 - - 67 

หน่วยลงทุน 1 - - 1 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารทุน 68 - - 68 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 109 - - 109 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 69 - - 69 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

25.2 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของ   
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 9 - - - 9 
 สถานะขาย 91 2 - - 93 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   30

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 58 - - - 58 
 สถานะขาย 64 - - - 64 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและ                
บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 2.4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 
0.2 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

27. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 


