
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ   
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34      
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 
 
 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2561 



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 32,768                    82,208                 1,406                      667                      

เงินลงทุนชั.วคราว 5 558,581                  498,663               122,451                  64,674                 

ลูกหนี1สาํนกัหักบญัชี 6 94,596                    144,387               -                              -                           

ลูกหนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื1อขายล่วงหนา้ 7 2,500,883               2,784,178            -                              -                           

ลูกหนี1 อื.น 9 21,719 15,547                 63,762                    62,437                 

เงินให้กูย้มืระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                              -                           718,000                  447,000               

เงินให้กูย้มืระยะสั1นอื.น 10 131,950                  131,950               131,950                  131,950               

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19                           -                           -                              -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 29,362                    15,751                 1,369                      1,134                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,369,878               3,672,684            1,038,938               707,862               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                           1,492,205               1,474,997            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,460                      3,262                   3,460                      3,262                   

เงินลงทุนระยะยาวอื.น 5 84,500                    97,187                 78,800                    91,800                 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 13 22,727                    23,845                 4,141                      4,431                   

ค่าความนิยม 50,865                    50,865                 -                              -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,924                      10,117                 -                              -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,479                    39,581                 21,865                    20,921                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 58,369                    57,303                 -                              -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 272,324                  282,160               1,600,471               1,595,411            

รวมสินทรัพย์ 3,642,202               3,954,844            2,639,409               2,303,273            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั1นจากสถาบนัการเงิน 15 270,000                  1,102,000            -                              -                           
เจา้หนี1สาํนกัหักบญัชี 110,969                  56,528                 -                              -                           
เจา้หนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื1อขายล่วงหนา้ 16 187,248                  376,621               -                              -                           
เจา้หนี1 อื.น 3, 17 65,197                    72,024                 22,769                    38,832                 
เงินกูย้มืระยะสั1นอื.น 15 339,856                  39,957                 -                              -                           
หุ้นกูร้ะยะสั1นชนิดไม่มีประกนั 15 875,000                  535,000               875,000                  535,000               
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนัที.ครบกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ.งปี 18 100,000                  100,000               100,000                  100,000               
เงินกูย้มืระยะสั1นจากบริษทัยอ่ย 3 -                              -                           6,000                      8,500                   
หนี1 สินตราสารอนุพนัธ์ 3                             -                           -                              -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,829                    16,040                 -                              -                           
หนี1 สินหมุนเวียนอื.น 5,860                      5,499                   1,673                      381                      
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,975,962               2,303,669            1,005,442               682,713               
หนี�สินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29,997                    28,275                 840                         775                      
หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื.น 18,592                    18,694                 15,476                    15,579                 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 48,589                    46,969                 16,316                    16,354                 
รวมหนี�สิน 2,024,551               2,350,638            1,021,758               699,067               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุ้นสามญั 197,496,000 หุ้น
          มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 1,631,216               987,480               1,631,216               987,480               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 987,477                  987,477               987,477                  987,477               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 288,886                  288,886               288,886                  288,886               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 65,224                    65,224                 65,224                    65,224                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 289,683                  265,923               289,683                  265,923               
องคป์ระกอบอื.นของส่วนของผูถื้อหุ้น 5.2 (13,619)                   (3,304)                 (13,619)                   (3,304)                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,617,651               1,604,206            1,617,651               1,604,206            
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,642,202               3,954,844            2,639,409               2,303,273            

-                          -                      -                          -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าที.ปรึกษา 3,230               6,150                   -                       -                          

รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 21 139,329           131,521               -                       -                          

รายไดจ้ากธุรกิจซื1อขายสัญญาซื1อขายล่วงหนา้ 5,539               3,286                   -                       -                          

กาํไรจากการซื1อขายหลกัทรัพย์ 5.3 33,528             36,228                 19,223             18,657                

กาํไรจากการซื1อขายสัญญาซื1อขายล่วงหนา้ -                       -                           2,211               461                     

ดอกเบี1ยและเงินปันผล 6,946               8,916                   7,796               9,884                  

รายไดอื้.น 2,698               1,900                   3,948               2,614                  

รวมรายได้ 191,270           188,001               33,178             31,616                

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 97,709             90,563                 15,621             17,225                

   ค่าเสื.อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,120               3,480                   290                  242                     

   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 18,666             15,318                 1,902               936                     

   ค่าใชจ่้ายอื.น 19,702             19,162                 431                  690                     

   หนี1สงสัยจะสูญ 8 6,887               -                           -                       -                          

ขาดทุนจากการซื1อขายสัญญาซื1อขายล่วงหนา้ 2,158               6,115                   -                       -                          

รวมค่าใช้จ่าย 148,242           134,638               18,244             19,093                

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 43,028             53,363                 14,934             12,523                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                       -                           17,123             25,833                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 198                  27                        198                  27                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 43,226             53,390                 32,255             38,383                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,758)           (13,701)               (6,838)             (5,368)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 30,468             39,689                 25,417             33,015                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (6,708)             (8,145)                 (1,657)             (1,471)                 

กําไรสําหรับงวด 23,760             31,544                 23,760             31,544                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขาย (12,894)           9,171                   (13,000)           9,042                  

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 2,579               (1,834)                 2,600               (1,809)                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 (10,315)           7,337                   (10,400)           7,233                  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                       -                           85                    104                     

รายการที.จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

  ในภายหลงั - สุทธิจากเงินได้ (10,315)           7,337                   (10,315)           7,337                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสําหรับงวด (10,315)           7,337                   (10,315)           7,337                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,445             38,881                 13,445             38,881                

กําไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน

    กาํไรส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.12 0.16 0.12 0.16

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

    กาํไรส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.12 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื.นของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื.น

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน)
ที.ออกและ ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมลูค่า

ชาํระเต็มมลูค่าแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื.อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 1 มกราคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     318,254                   (58,354)                    1,600,083                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     -                               31,544                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               7,337                       7,337                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     7,337                       38,881                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     349,798                   (51,017)                    1,638,964                

ยอดคงเหลอื ณ วันที. 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   65,224                     265,923                   (3,304)                      1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               23,760                     -                               23,760                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (10,315)                    (10,315)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               23,760                     (10,315)                    13,445                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2561 987,477                   288,886                   65,224                     289,683                   (13,619)                    1,617,651                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื.นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื.น

ทุนเรือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน)
ที.ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื.อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 1 มกราคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     318,254                   (58,354)                   1,600,083                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     -                               31,544                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               7,337                       7,337                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     7,337                       38,881                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     349,798                   (51,017)                   1,638,964                

ยอดคงเหลอื ณ วันที. 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   65,224                     265,923                   (3,304)                      1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               23,760                     -                               23,760                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (10,315)                   (10,315)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               23,760                     (10,315)                   13,445                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2561 987,477                   288,886                   65,224                     289,683                   (13,619)                   1,617,651                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 30,468            39,689                25,417            33,015               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื.อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 3,120              3,480                  290                 242                    
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,722              1,224                  65                   52                      
   หนี1สงสยัจะสูญ 6,887              -                          -                      -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                          (17,123)           (25,833)              
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (198)                (27)                      (198)                (27)                     
   ขาดทุนที.ยงัไม่เกิดขึ1นของหลกัทรัพยเ์พื.อคา้ 447                 4,520                  257                 2,955                 
   กาํไรจากการตีราคาสินทรัพยแ์ละหนี1 สินตราสารอนุพนัธ์ (7)                    -                          -                      -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื.อขาย (13)                  -                          -                      -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8                     (1,503)                 -                      -                         
   รายไดด้อกเบี1ยและเงินปันผล (16,365)           (17,009)               (7,796)             (9,884)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี1ย 12,758            13,701                6,838              5,368                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี1 สินดาํเนินงาน 38,827            44,075                7,750              5,888                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ.มขึ1น) ลดลง
   เงินลงทุนชั.วคราว (60,365)           (45,435)               (58,034)           (133,901)            
   ลูกหนี1สาํนกัหกับญัชี 49,791            (215,380)             -                      -                         
   ลูกหนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื1อขายล่วงหนา้ 276,408          65,094                -                      -                         
   ลูกหนี1 อื.น (1,347)             (4,215)                 (1,289)             64,181               
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (13)                  -                          -                      
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื.น (13,702)           (4,349)                 (315)                (176)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื.น (1,066)             (753)                    -                      -                         
หนี1 สินดาํเนินงานเพิ.มขึ1น (ลดลง)
   เจา้หนี1สาํนกัหกับญัชี 54,441            (279,195)             -                      -                         
   เจา้หนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื1อขายล่วงหนา้ (189,373)         (55,888)               -                      -                         
   เจา้หนี1 อื.น (7,180)             (49,957)               (16,371)           46,060               
   หนี1 สินตราสารอนุพนัธ์ 4                     -                          -                      -                         
   หนี1 สินหมุนเวยีนอื.น 361                 (3,393)                 1,291              218                    
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                      (800)                    -                      -                         
   หนี1 สินไม่หมุนเวยีนอื.น (102)                1,338                  (103)                1,917                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 146,684          (548,858)             (67,071)           (15,813)              
   รับดอกเบี1ยและเงินปันผล 11,540            16,626                7,760              8,305                 
   จ่ายดอกเบี1ย (11,587)           (11,634)               (6,530)             (5,368)                
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,147)             (1,140)                 80                   (120)                   
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 145,490          (545,006)             (65,761)           (12,996)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                          -                      69,600               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ยเพิ.มขึ1น -                      -                          (271,000)         (248,000)            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั1นอื.นลดลง -                      220,000              -                      220,000             
เงินสดจ่ายซื1อเงินลงทุนระยะยาวอื.น (257)                -                          -                      -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื.น 63                   -                          -                      -                         
เงินสดจ่ายซื1ออุปกรณ์ (1,575)             (5,528)                 -                      (1,249)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                      1,506                  -                      -                         
เงินสดจ่ายซื1อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (242)                (80)                      -                      -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,011)             215,898              (271,000)         40,351               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั1นจากสถาบนัการเงินเพิ.มขึ1น (ลดลง) (832,000)         345,000              -                      -                         
เงินกูย้มืระยะสั1นจากบริษทัยอ่ยเพิ.มขึ1น (ลดลง) -                      -                          (2,500)             500                    
เงินกูย้มืระยะสั1นอื.นเพิ.มขึ1น (ลดลง) 299,081          (427,325)             -                      (427,095)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 495,000          400,000              495,000          400,000             
เงินสดจ่ายหุน้กูที้.ครบกาํหนดชาํระ (155,000)         -                          (155,000)         -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (192,919)         317,675              337,500          (26,595)              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ.มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (49,440)           (11,433)               739                 760                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,208            54,814                667                 1,435                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 32,768            43,381                1,406              2,195                 
-                  -                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ.มเติม

รายการที.ไม่ใช่เงินสด
   เงินปันผลคา้งรับ - เงินลงทุนระยะยาว -                      1,560                  -                      1,560                 
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื.อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,315)           7,337                  (10,400)           7,233                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

ก) บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ข) บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัยอ่ย
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลักทรัพย ์โดยบริษทัย่อยได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจดงัน้ี 

1. นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. คา้หลกัทรัพย ์
3. ท่ีปรึกษาการลงทุน 
4. จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีสาขาจ านวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2560: 7 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการ          
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีส าคญัในระหวา่งงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือ ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ      
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 105 254 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั 
     ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตาม

อตัราแนะน าของสมาคม
บริษทัหลกัทรัพย ์
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

 รายไดค่้านายหนา้จากการ      
    ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 88 54 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั

ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตาม
อตัราแนะน าของสมาคม
บริษทัหลกัทรัพย ์

 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 3,600 2,550 ราคาตามสัญญา 
       - บริษทัร่วม 412 61 - - ราคาตามสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 2,428 1,309 ตามอตัราดอกเบ้ีย 
      ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 
      1.0 ต่อปี (2560: ดอกเบ้ีย 
         ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.6 

ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 18 12 ตามอตัราดอกเบ้ีย              
      ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.35 
        ต่อปี  
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 400 350 ราคาตามสัญญา 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 14,370 9,461 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
      แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 
     

    - กรรมการของกลุ่มบริษทั 240 210 - - ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ             
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ยอดคงค้างของรายการบญัชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  5,473 5,390 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 60,242 61,528 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 718,000 447,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั - - 6,000 7,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - - 1,500 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้    
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  11,406 9,294 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 9,098 27,120 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - - 299 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่ง
งวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 447,000 42,851,000 (42,580,000) 718,000 
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 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่ง
งวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั  7,000 12,500 (13,500) 6,000 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 1,500 - (1,500) - 
 8,500 12,500 (15,000) 6,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,987 11,674 2,194 2,156 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,187 1,931 - - 

รวม 14,174 13,605 2,194 2,156 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 170 165 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 172,045 176,782 1,406 667 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 172,215 176,947 1,406 667 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลกูคา้ (139,447) (94,739) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 32,768 82,208 1,406 667 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

5.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ   
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 22,815 9,006 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 22,815 9,006 

5.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดยกมาตน้งวด (3,304) (58,354) (3,304) (58,354) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

    

-  จากการตีราคา (10,302) 7,337 (10,400) 7,233 
-  จากการขาย (13) - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 85 104 
ยอดคงเหลือปลายงวด (13,619) (51,017) (13,619) (51,017) 
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5.3 ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
 หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (447) (4,520) (257) (2,955) 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 33,672 39,952 19,480 21,612 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 303 796 - - 
รวม 33,528 36,228 19,223 18,657 

5.4 เงินฝากประจ าในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 420,100 210,100 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 180,000 400,000 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน   
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 99,969 99,691 
หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
           ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (700,069) (709,791) 
รวม - - 
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6. ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 118,394 170,302 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี   
         ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (23,798) (25,915) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสุทธิ 94,596 144,387 

7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลกูหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 181,116 411,588 
เงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,174,807 2,230,492 
ลกูหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 25,145 10,120 
ลกูหน้ีอ่ืน 190,626 196,928 
รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,571,694 2,849,128 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (75,925) (69,038) 
รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,495,769 2,780,090 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลกูหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,994 968 
ลกูหน้ีอ่ืน 3,120 3,120 
รวมลกูหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,114 4,088 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา   
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,500,883 2,784,178 

7.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืน          
ท่ีระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 126 ลา้นบาท) 
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7.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง     
การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสยั มูลค่าสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสยั มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสยัจะสูญ จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสยัจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 2,383 - 2,383 2,653 - 2,653 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 118 - 118 131 - 131 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 76 (76) - 69 (69) - 

รวม 2,577 (76) 2,501 2,853 (69) 2,784 

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดตน้งวด/ปี 69,038 60,115 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญ 6,887 9,210 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - (287) 

ยอดปลายงวด/ปี 75,925 69,038 

9. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค้า้งรับ 21,719 15,547 3,520 909 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 60,242 61,528 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 21,719 15,547 63,762 62,437 
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10. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอื่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมจ านวน 132 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 132 ลา้น
บาท) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 3.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: อตัรา MOR บวก
ร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี) มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (31 ธนัวาคม 2560: ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561) และค ้าประกนัโดยการจ าน าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของผูกู้ ้

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,169,803 1,169,803 1,476,986 1,457,449 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จ ากดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
99.9 

 
99.9 

 
10,000 

 
10,000 14,085 15,047 

บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จ ากดั 

 
3,000 

 
3,000 

 
99.9 

 
99.9 

 
3,000 

 
3,000 1,134 2,501 

รวม     1,182,803 1,182,803 1,492,205 1,474,997 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน              

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 19,452 26,785 85 104 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั (961) (952) - - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั (1,368) - - - 
รวม 17,123 25,833 85 104 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,460 3,262 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,460 3,262 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 198 27 - - 

รวม 198 27 - - 
 * ส่วนได้เสียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ค  านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ได้ผ่านการ         

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,845 4,431 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,575 - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัตดัจ าหน่าย (8) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,685) (290) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 22,727 4,141 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,117 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 242 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (435) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 9,924 

15. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
31 มีนาคม                        

2561 
31 ธนัวาคม                    

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร 270,000 1,102,000 - - 

  270,000 1,102,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.30 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.30 339,856 39,957 - - 

   339,856 39,957 - - 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกัน       
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  200,000 200,000 200,000 200,000 
  3.25  3.25     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี  3 - อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 155,000 - 155,000 
   2.60     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  180,000 180,000 180,000 180,000 
  3.25  3.25     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี  5 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 95,000 - 95,000 - 
  2.60      
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 200,000 - 200,000 - 
  3.25      
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี  6 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 200,000 - 200,000 - 
  2.00      

   875,000 535,000 875,000 535,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน และหุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบก าหนดนอ้ยกวา่ 1 ปี 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   15 

16. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 158,477 374,823 
เจา้หน้ีธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์ 24,680 - 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,640 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 184,797 374,823 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,451 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,451 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ   
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 187,248 376,621 

17. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  65,197 72,024 13,671 11,413 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 9,098 27,419 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 65,197 72,024 22,769 38,832 
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18. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯออกจ าหน่ายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.2 ต่อปีจ านวน 100 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 2 ปี 
3 วนั โดยจะครบก าหนดในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย  วนัท่ี งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หุน้) ต่อปี อายุ ครบก าหนด 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

27 กรกฎาคม 2559 100,000 คงท่ีร้อยละ 3.2 2 ปี 3 วนั 30 กรกฎาคม 2561 100,000 100,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (100,000) (100,000) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - - 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิมจ านวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 987,477,305 บาท แบ่ง
ออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
จ านวน 539 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ านวน 
643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 
1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
ซ่ึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

1) การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  
 หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.1 

2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ESOP จ านวน 30,000,000 
หุน้ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.2 

บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จ านวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,496,000 987,480 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (539) (3) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 128,747,730 643,739 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 326,243,191 1,631,216 

20. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

20.1  ใบส าคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้ห้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจองซ้ือ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วธีิการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 

2 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

1 หุน้ ในราคา 5.00 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิ 
วนัส้ินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 
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 รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม/                                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งงวด 98,747,323 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 98,747,323 

20.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย จ านวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  30,000,000 หน่วย  
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  30,000,000 หุน้  
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 23 มีนาคม 2561 

วนัหมดอาย:ุ  วนัส้ินสุดอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 
ราคาจดัสรร:  ราคาเสนอขาย: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

ราคาการใชสิ้ทธิ:  5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
(TNITY) ถวัเฉล่ีย 5 วนัท าการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นได้
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) เวน้แต่กรณี
มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
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วธีิการจดัสรร:  บริษทัฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ข้ึนอยูก่บั
ต าแหน่ง อายงุาน ความรู้และประสบการณ์ ความ
รับผดิชอบ ผลการปฎิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์
ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ โดยใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมาย 
พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
ก าหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใดท่ีไดรั้บจดัสรรเกินกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในคร้ังน้ี  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะ
สามารถใชสิ้ทธิในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร ราคาใชสิ้ทธิ
ขา้งตน้อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด
ในขอ้ก าหนดสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Binomial  ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น 
ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 5.90 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อย
ละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.57 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีจ านวน 3,805,500 
หน่วย 

 รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP 
 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งงวด 26,194,500 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 26,194,500 
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21. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 86,821 75,608 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 10,116  10,074 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 9,419  8,093 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 32,973 37,746 

รวม 139,329 131,521 

22. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,027 7,155 - 480 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (319) 990 1,657 991 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน     
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,708 8,145 1,657 1,471 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
 เงินลงทุนเผื่อขาย 2,579 (1,834) 2,600 (1,809)  

23.    ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้งวดหรือ ณ  วนั
ออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ก าไรส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
31 มีนาคม 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 23,760 31,544 197,495 197,495 0.12 0.16 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บั       

ผูถื้อหุน้เดิม -  1,658    

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 23,760  199,153  0.12  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก าไรส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 23,760 31,544 197,495 197,495 0.12 0.16 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บั      
ผูถื้อหุน้เดิม -  1,658    

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 23,760  199,153  0.12  

 ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเกิดจากใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP มีราคาสูงกวา่ราคาตลาด
ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ    

24. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน    
ท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 143 4 147 - 147 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 4 5 (5) - 
ดอกเบ้ียรับ 43 3 46 (2) 44 
ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 2 (13) 
ก าไรของส่วนงาน 146 11 157 (5) 152 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (98) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (3) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (20) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7) 

ก าไรส าหรับงวด     24 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 124 7 131 - 131 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 3 4 (4) - 
ดอกเบ้ียรับ 45 7 52 (1) 51 
ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 1 (14) 

ก าไรของส่วนงาน 141 16 157 (4) 153 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (91) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (3) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8) 

ก าไรส าหรับงวด     32 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 29.3 29.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 43.1 50.4 

25.2 บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

25.3 บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                    
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากับบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ี     
ท่ีก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสัญญาส าหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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25.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน การจดั
จ าหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
ก าหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

25.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งน าส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการให้บริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษทัฯเป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และค่าธรรมเนียมอ่ืนตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา 

25.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ 
ออปชัน่ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 26.2 

25.7 คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดถู้กลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็น
จ าเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กสองแห่ง ในการด าเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจาก
หุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น 
และขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ี ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนั
ดงักล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างท่ีมีค าสั่งห้ามซ้ือขายชั่วคราว ค าฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน า
วิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกค าร้องของโจทก์ ทนายความของบริษทัย่อยให้
ความเห็นวา่การฟ้องของลูกหน้ีไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอใหศ้าลพิพากษาใหลู้กหน้ีชนะคดีได ้

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวโดยขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม   
การขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลได้พิจารณาไต่สวนค าร้องในวนัดงักล่าว โดยใน  
ขณะนั้นบริษัทย่อยไม่ได้รับทราบถึงค าร้องดังกล่าว ซ่ึงลูกหน้ีแถลงเพิ่มเติมต่อศาลว่าการขาย
ทอดตลาดเป็นการขายทอดตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค าสั่งห้ามซ้ือขายจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจห้ามการซ้ือขายหุ้นนอกตลาด
ดงักล่าวได ้หากบริษทัยอ่ยและจ าเลยร่วมน าหุน้ออกขาย ลูกหน้ีจะไดรั้บความเสียหาย ศาลเห็นวา่การ
ฟ้องของลูกหน้ีมีเหตุผลเพียงพอ จึงมีค าสั่งห้ามบริษทัย่อยและจ าเลยร่วมน าหุ้นของลูกหน้ีออกขาย
ทอดตลาดจนกวา่ศาลจะมีค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัยอ่ยจึงยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าสั่งขอ
คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 โดยในระหวา่งเดือนมกราคม 2561 ไดมี้การนดั
ไกล่เกล่ียแต่ไม่สามารถตกลงได ้ศาลจึงนดัไต่สวนค าร้องต่อไปในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 ซ่ึงในวนั
ดงักล่าวยงัไต่สวนไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงเล่ือนการไต่สวนค าร้องขอยกเลิกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวอีกคร้ัง
เป็นวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 231 - - 231 
หน่วยลงทุน 2 - - 2 
ตราสารหน้ี - 99 - 99 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 71 - - 71 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 226 - 226 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 121 - - 121 

หน่วยลงทุน 2 - - 2 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

ตราสารทุน 71 - - 71 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 136 - - 136 
ตราสารหน้ี - 147 - 147 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 84 - - 84 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 216 - 216 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 65 - - 65 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 84 - - 84 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

26.2 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของ   
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2561 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 85 2 - - 87 
 สถานะขาย 105 - - - 105 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 34 - - - 34 
 สถานะขาย 71 - - - 71 

27.  เหตการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
งวดสุดทา้ยส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 โดยจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน
88.87 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

 


