
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ   
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34      
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 3 ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัฯ
ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
เฉพาะกิจการมาถือปฏิบติั โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับงวด 2559 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ซ่ึงรายการปรับปรุงเพื่อจดัทาํงบการเงินดงักล่าวมีความเหมาะสมและ      
ไดน้าํไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
 
 
รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2560 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 43,381                   54,814                2,195                     1,435                  
เงินลงทุนชัว่คราว 6 387,424                 346,448              138,162                 7,216                  
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 7 446,367                 230,987              -                            -                         
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8 3,121,384              3,186,478           -                            -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 10 22,874 18,337                21,606                   153,808              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                            -                         674,000                 426,000              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน 11 217,350                 437,350              217,350                 437,350              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                            -                         -                            -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,482                   9,065                  1,359                     1,229                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,252,262              4,283,479           1,054,672              1,027,038           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                         1,393,830              1,367,894           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,472                     3,445                  3,472                     3,445                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 145,185                 136,014              140,402                 131,360              
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 28,076                   25,530                5,316                     4,309                  
ค่าความนิยม 50,865                   50,865                -                            -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,244                   10,665                -                            -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,372                   30,196                11,853                   14,653                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 53,300                   52,547                -                            -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 318,514                 309,262              1,554,873              1,521,661           
รวมสินทรัพย์ 4,570,776              4,592,741           2,609,545              2,548,699           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,415,000              1,070,000           -                            -                         
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี -                            279,195              -                            -                         
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 17 478,694                 532,558              -                            -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 16 413,810                 840,906              363,903                 790,998              
หุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 16 400,000                 -                         400,000                 -                         
เจา้หน้ีอ่ืน 18 56,349                   106,492              84,741                   38,681                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                            -                         7,500                     7,000                  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                            -                         -                            -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,666                   17,583                313                        -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,278                     8,671                  1,199                     981                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,792,797              2,855,405           857,656                 837,660              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 19 100,000                 100,000              100,000                 100,000              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,979                   23,555                621                        569                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,036                   13,698                12,304                   10,387                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 139,015                 137,253              112,925                 110,956              
รวมหนีสิ้น 2,931,812              2,992,658           970,581                 948,616              
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 987,480                 987,480              987,480                 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 63,820                   63,820                63,820                   63,820                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 349,798                 318,254              349,798                 318,254              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6.2 (51,017)                  (58,354)              (51,017)                  (58,354)              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,638,964              1,600,083           1,638,964              1,600,083           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,570,776              4,592,741           2,609,545              2,548,699           

-                        -                     -                        -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 6,150               4,550                   -                      -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 20 131,521           118,392               -                      -                          
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3,286               4,622                   -                      -                          
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 6.3 36,228             35,906                 18,657             8,242                  
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -                      1,333                   461                  1,741                  
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 8,916               13,517                 9,884               13,917                
รายไดอ่ื้น 1,900               7,423                   2,614               3,268                  
รวมรายได้ 188,001           185,743               31,616             27,168                
ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 90,563             86,760                 17,225             12,440                
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,480               3,564                   242                  -                          
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 15,318             18,551                 936                  1,229                  
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 19,162             20,586                 690                  847                     
ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 6,115               -                          -                      -                          
รวมค่าใช้จ่าย 134,638           129,461               19,093             14,516                
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 53,363             56,282                 12,523             12,652                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                      -                          25,833             26,909                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 27                    52                        27                    52                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 53,390             56,334                 38,383             39,613                
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (13,701)           (14,275)               (5,368)             (5,691)                 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 39,689             42,059                 33,015             33,922                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (8,145)             (9,217)                 (1,471)             (1,080)                 
กาํไรสําหรับงวด 31,544             32,842                 31,544             32,842                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 9,171               (2,780)                 9,042               (3,279)                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (1,834)             556                      (1,809)             656                     

6.2 7,337               (2,224)                 7,233               (2,623)                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                      -                          104                  399                     
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
  ในภายหลงั - สุทธิจากเงินได้ 7,337               (2,224)                 7,337               (2,224)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด 7,337               (2,224)                 7,337               (2,224)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 38,881             30,618                 38,881             30,618                

กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไรสาํหรับงวด (บาท/หุน้) 0.16 0.17 0.16 0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 987,477                   288,886                   56,314                     284,694                   (50,837)                    1,566,534                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               32,842                     -                               32,842                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (2,224)                      (2,224)                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               32,842                     (2,224)                      30,618                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 987,477                   288,886                   56,314                     317,536                   (53,061)                    1,597,152                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     318,254                   (58,354)                    1,600,083                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     -                               31,544                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               7,337                       7,337                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,544                     7,337                       38,881                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 987,477                   288,886                   63,820                     349,798                   (51,017)                    1,638,964                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 987,477                  288,886                  56,314                    105,816                  (50,445)                   1,388,048               
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
  เน่ืองจาก การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
  มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 3) -                              -                              -                              178,878                  (392)                        178,486                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 987,477                  288,886                  56,314                    284,694                  (50,837)                   1,566,534               
กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              32,842                    -                              32,842                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              (2,224)                     (2,224)                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              32,842                    (2,224)                     30,618                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 987,477                  288,886                  56,314                    317,536                  (53,061)                   1,597,152               

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 987,477                  288,886                  63,820                    129,934                  (58,037)                   1,412,080               
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
  เน่ืองจาก การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
  มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 3) -                              -                              -                              188,320                  (317)                        188,003                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 987,477                  288,886                  63,820                    318,254                  (58,354)                   1,600,083               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              31,544                    -                              31,544                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              7,337                      7,337                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              31,544                    7,337                      38,881                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 987,477                  288,886                  63,820                    349,798                  (51,017)                   1,638,964               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 39,689            42,059                33,015            33,922               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 3,480              3,564                  242                 -                         
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,224              1,241                  52                   41                      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                          (25,833)           (26,909)              
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27)                  (52)                      (27)                  (52)                     
   (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4,520              (2,441)                 2,955              (23)                     
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,503)             -                          -                      -                         
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (17,009)           (21,477)               (9,884)             (13,917)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,701            14,275                5,368              5,691                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 44,075            37,169                5,888              (1,247)                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (45,435)           (250,271)             (133,901)         (48,083)              
   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (215,380)         (176,607)             -                      -                         
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 65,094            (109,867)             -                      -                         
   ลูกหน้ีอ่ืน (4,215)             3,876                  64,181            (51,084)              
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                      1,247                  -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,349)             (2,679)                 (176)                (195)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (753)                (1,002)                 -                      -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (279,195)         149,685              -                      -                         
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (55,888)           352,361              -                      -                         
   เจา้หน้ีอ่ืน (49,957)           (44,486)               46,060            12,383               
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                      (1,008)                 -                      -                         
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,393)             (3,243)                 218                 (691)                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (800)                (2,327)                 -                      -                         
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,338              3,783                  1,917              4,594                 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (548,858)         (43,369)               (15,813)           (84,323)              
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 16,626            18,513                8,305              8,322                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (11,634)           (11,599)               (5,368)             (5,691)                
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,140)             3,850                  (120)                (2)                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (545,006)         (32,605)               (12,996)           (81,694)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                          69,600            60,000               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                      -                          (248,000)         388,000             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 220,000          (79,682)               220,000          (79,682)              
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (5,528)             (403)                    (1,249)             -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,506              -                          -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (80)                  (989)                    -                      -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 215,898          (81,074)               40,351            368,318             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 345,000          395,464              -                      -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                      -                          500                 (1,000)                
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง (427,325)         (295,580)             (427,095)         (284,591)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั้น 400,000          -                          400,000          -                         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 317,675          99,884                (26,595)           (285,591)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (11,433)           (13,795)               760                 1,033                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 54,814            61,843                1,435              1,595                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 43,381            48,048                2,195              2,628                 

-                  -                  
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เงินปันผลคา้งรับ - เงินลงทุนระยะยาว 1,560              -                          1,560              -                         
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,337              (2,224)                 7,233              (2,623)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. การคา้หลกัทรัพย ์
3. ท่ีปรึกษาการลงทุน 
4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีสาขาจาํนวน 8 สาขา (31 ธนัวาคม 2559: 8 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย โดยจะเร่ิมใชน้โยบาย
การบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                   
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และ ขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 214,027 188,090 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (60) (87) 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มข้ึน 213,967 188,003 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม  

 2560 2559 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน:   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 25,833 26,909 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 27 52 
กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึน 25,860 26,961 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม  

 2560 2559 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:  
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 104 399 
กาํไรต่อหุ้น (บาท):   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 0.13 0.14 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญัในระหว่างงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือ ความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ      
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั 
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254 158 - -  ตามอตัราแนะนาํของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

 รายไดค่้านายหนา้จากการ   ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั 
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 26 - -  ตามอตัราแนะนาํของ

สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าบริการการจดัการ     ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัยอ่ย - - 2,550 2,550  
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61 61 - -  
 ดอกเบ้ียรับ     ตามอตัราดอกเบ้ีย 
       - บริษทัยอ่ย - - 1,309 677  ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 
      0.6 ต่อปี (2559: ดอกเบ้ีย 
         ออมทรัพยร้์อยละ 0.5 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย     ตามอตัราดอกเบ้ีย              
       - บริษทัยอ่ย - - 12 12  ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.35 
      ต่อปี (2559: ดอกเบ้ีย 

    ออมทรัพยบ์วกร้อยละ  
           0.25 - 0.5 ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย     ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัยอ่ย - - 350 150  
 ค่านายหนา้จ่าย     ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
       - บริษทัยอ่ย - - 9,461 13,158  คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
      แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 
    ตามอตัราท่ีระบุไว ้

   ในสญัญา 
    - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 210 168 - -  

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ             
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,087 10,111 - - 
 ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 18,829 81,450 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - - 69,600 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 674,000 426,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 7,500 7,000 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย   
    ล่วงหนา้ 

    

          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,428 8,008 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 73,102 25,197 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.6 ต่อปี และมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 426,000 32,508,000 (32,260,000) 674,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.35 ต่อปี และมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2560 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 7,000 13,500 (13,000) 7,500 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   7

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,674 11,390 2,156 2,148 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,931 1,766 - - 

รวม 13,605 13,156 2,156 2,148 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 170 170 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 15,266 47,241 2,195 1,435 
ตัว๋เงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 524,537 489,691 - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 539,973 537,102 2,195 1,435 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (496,592) (482,288) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 43,381 54,814 2,195 1,435 

6. เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

6.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 19,838 27,816 - - 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 19,838 27,816 - - 
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6.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดยกมาตน้งวด (58,354) (50,837) (58,354) (50,837) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
    

 - จากการตีราคา 7,337 (2,224) 7,337 (2,224) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (51,017) (53,061) (51,017) (53,061) 

6.3 กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
 หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (4,520) 2,441 (2,955) 23 
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 39,952 32,878 21,612 8,219 
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 796 587 - - 
รวม 36,228 35,906 18,657 8,242 
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6.4 เงินฝากประจาํในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน      
แต่ไม่เกิน 1 ปี 120,100 220,000 - - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน     
แต่ไม่เกิน 1 ปี 300,000 200,000 - - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมี
อายมุากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 149,802 249,654 - - 

หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีในนามบริษทั
ยอ่ยเพื่อลูกคา้ (569,902) (669,654) - - 

รวม - - - - 

7. ลูกหนีสํ้านักหักบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 469,624 250,311 - - 
หกั: ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี     
            ในนามบริษทัยอ่ยเพือ่ลูกคา้ (23,257) (19,324) - - 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีสุทธิ 446,367 230,987 - - 
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8. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 201,477 802,508 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์       2,895,308 2,346,814 - - 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั       23,339 36,411 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 60,060 60,060 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,180,184 3,245,793 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (60,060) (60,060) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 3,120,124 3,185,733 - - 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,260 745 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 55 55 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,315 800 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (55) (55) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,260 745 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา     
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 3,121,384 3,186,478 - - 

8.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 60 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 60 ลา้น
บาท) 
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8.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยต์าม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 
 ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 3,120 - 3,120 3,186 - 3,186 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 60 (60) - 60 (60) - 

รวม 3,180 (60) 3,120 3,246 (60) 3,186 

9. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดตน้งวด/ปี 60,115 68,142 - - 
หกั:  โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (5,000) - - 
 หน้ีสูญตดับญัชี - (3,027) - - 
ยอดปลายงวด/ปี 60,115 60,115 - - 

10. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้า้งรับ 21,314 18,337 1,217 2,758 
เงินปันผลคา้งรับ 1,560 - 1,560 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) - - 18,829 81,450 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย  
   (หมายเหตุ 4) - - - 69,600 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 22,874 18,337 21,606 153,808 
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11. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืจาํนวน 217 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 437 ลา้น
บาท) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75 มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 
2560 และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของผูกู้ ้

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,169,803 1,169,803 1,380,228 1,353,340 

บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จาํกดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
99.9 

 
99.9 

 
10,000 

 
10,000 13,602 14,554 

รวม     1,179,803 1,179,803 1,393,830 1,367,894 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 26,785 27,819 104 399 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2011 จาํกดั        (952)        (910)               -               - 

รวม 25,833 26,909 104 399 

 

 
 
 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,472 3,445 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,472 3,445 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          

ในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 27 52 - - 

รวม 27 52 - - 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          

ในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 27 52 - - 

รวม 27 52 - - 
 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่านการ         

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,530 4,309 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,528 1,249 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาตามบญัชีสุทธิ (3) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,979) (242) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 28,076 5,316 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 10,665 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 80 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (501) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 10,244 - 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 
 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
31 มีนาคม                

2560 
31 ธนัวาคม               

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื
ระหวา่งธนาคาร 1,415,000 1,070,000 - - 

  1,415,000 1,070,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันอืน่       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ระหวา่งธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.02 - 0.60 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื
ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.25 - 0.80 413,810 840,906 363,903 790,998 

   413,810 840,906 363,903 790,998 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มปีระกนั       
หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ระหวา่งธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.90 

 
- 

400,000 - 400,000 - 

   400,000 - 400,000 - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดนอ้ยกวา่ 1 ปี 
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17. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 468,655 524,981 - - 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มื     
   หลกัทรัพย ์ 7,341 6,013 - - 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,024 - - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 478,020 530,994 - - 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 674 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 674 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ     
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 478,694 532,558 - - 

18. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  56,349 106,492 11,639 13,484 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  (หมายเหตุ 4)  - - 73,102 25,197 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 56,349 106,492 84,741 38,681 
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19. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.2 ต่อปีจาํนวน 100 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ2 ปี 
3 วนั โดยจะครบกาํหนดในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย  วนัท่ี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หุน้) ต่อปี อาย ุ ครบกาํหนด 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

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

     100,000 100,000 

20. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 75,608 69,119 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 10,074 8,319 - - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 8,093 7,960 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 37,746 32,994 - - 

รวม 131,521 118,392 - - 
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21. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,155 5,822 480 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 990 3,395 991 1,080 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน     
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,415 9,217 1,471 1,080 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
 เงินลงทุนเผือ่ขาย (1,834) 556 (1,809)  656 
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22.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 
    (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 31,544 32,842 31,544 32,842 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
 (พนัหุน้) 197,495 197,495 197,495  197,495 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.16 0.17 0.16 0.17 

23. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน    
ท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 124 7 131 - 131 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 3 4 (4) - 

ดอกเบ้ียรับ 45 7 52 (1) 51 

ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 1 (14) 

กาํไรของส่วนงาน 141 16 157 (4) 153 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหาร     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (91) 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (3) 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8) 

กาํไรสําหรับงวด     32 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 130 4 134 - 134 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 3 4 (4) - 

ดอกเบ้ียรับ 40 12 52 - 52 

ดอกเบ้ียจ่าย (14) - (14) - (14) 

กาํไรของส่วนงาน 137 16 153 - 153 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหาร     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (87) 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (4) 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (20) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9) 

กาํไรสําหรับงวด     33 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

24.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 14.1 20.6 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.5 0.8 - - 

24.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งนาํส่งค่าธรรมเนียม
ต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อย
ละของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิ
เป็นรายเดือน 
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24.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งนาํส่งค่าธรรมเนียม
ต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สาํนกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ี     
ท่ีกาํหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาสาํหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

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

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

24.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ 
ออปชัน่ท่ีซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 25.2 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 247 - - 247 
ตราสารหน้ี - 79 - 79 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 133 - - 133 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 62 - 62 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      

ตราสารทุน 138 - - 138 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารทุน 133 - - 133 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 166 - - 166 
ตราสารหน้ี - 79 - 79 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 102 - 102 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
ตราสารทุน 7 - - 7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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25.2 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 9 3 - - 12 
 สถานะขาย 137 3 - - 140 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 1 1 - - 2 
 สถานะขาย 174 23 - - 197 

26.  เหตการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
งวดสุดทา้ยสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 โดยจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน
79 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 ไปแลว้
ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุน้ ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 0.65 บาทต่อหุน้ 
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27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 3 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

31 มีนาคม 2559 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - 15,326 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,564 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20,586 8,824 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

 


