
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก       
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 
 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2561 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 32,287                    82,208                2,780                      667                     
เงินลงทุนชัว่คราว 5 510,395                  498,663              146,574                  64,674                
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 6 485,445                  144,387              -                             -                          
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 7 2,145,524               2,784,178           -                             -                          
ลูกหน้ีอ่ืน 3, 9 12,785 15,547                28,020                    62,437                
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                          262,000                  447,000              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 10 243,279                  131,950              243,279                  131,950              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,905                    15,751                1,027                      1,134                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,443,620               3,672,684           683,680                  707,862              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                          1,520,458               1,474,997           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,994                      3,262                  2,994                      3,262                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 82,020                    97,187                76,800                    91,800                
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 13 20,658                    23,845                3,848                      4,431                  
ค่าความนิยม 50,865                    50,865                -                             -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,492                      10,117                -                             -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,249                    39,581                26,597                    20,921                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,063                    57,303                594                         -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 288,341                  282,160              1,631,291               1,595,411           
รวมสินทรัพย์ 3,731,961               3,954,844           2,314,971               2,303,273           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 620,000                  1,102,000           -                             -                          
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 189                         56,528                -                             -                          
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 16 621,964                  376,621              -                             -                          
เจา้หน้ีอ่ืน 3, 17 64,691                    72,024                24,288                    38,832                
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 15 89,950                    39,957                -                             -                          
หุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 15 623,600                  535,000              623,600                  535,000              
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 100,000 100,000              100,000                  100,000              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                             -                          7,250                      8,500                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,542                    16,040                -                             -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,018                      5,499                  703                         381                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,138,954               2,303,669           755,841                  682,713              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 31,653                    28,275                905                         775                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,715                    18,694                16,586                    15,579                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 51,368                    46,969                17,491                    16,354                
รวมหนีสิ้น 2,190,322               2,350,638           773,332                  699,067              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 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              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 2,245 -                          2,245                      -                          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 20 1,949                      -                          1,949                      -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 65,224                    65,224                65,224                    65,224                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 211,461                  265,923              211,461                  265,923              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 5.2 (15,603)                  (3,304)                 (15,603)                  (3,304)                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,541,639               1,604,206           1,541,639               1,604,206           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,731,961               3,954,844           2,314,971               2,303,273           

-                         -                      -                         -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 1,560               4,000                   -                      -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 21 112,889           123,401               -                      6                         
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4,595               2,813                   -                      -                          
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 27,523             51,928                 1,553               160                     
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 7,373               5,813                   7,101               7,398                  
รายไดอ่ื้น 725                  613                      3,651               2,851                  
รวมรายได้ 154,665           188,568               12,305             10,415                
ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 67,980             80,682                 10,023             8,597                  
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,127               3,438                   293                  293                     
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 17,977             12,823                 1,662               862                     
   หน้ีสงสัยจะสูญ 2,895               2,250                   -                      -                          
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 19,104             18,851                 685                  752                     
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 5.3 18,212             54,892                 13,906             8,991                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์ -                      88,231                 -                      87,763                
รวมค่าใช้จ่าย 129,295           261,167               26,569             107,258              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อย
   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 25,370             (72,599)               (14,264)           (96,843)               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          26,644             14,069                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 34                    212                      34                    212                     
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 25,404             (72,387)               12,414             (82,562)               
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (11,928)           (13,253)               (6,095)             (6,413)                 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 13,476             (85,640)               6,319               (88,975)               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (2,825)             17,840                 4,332               21,175                
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 10,651             (67,800)               10,651             (67,800)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (2,480)             47,999                 (2,000)             48,038                
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 496                  (9,600)                 400                  (9,607)                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 (1,984)             38,399                 (1,600)             38,431                
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          (384)                (32)                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากเงินได้ (1,984)             38,399                 (1,984)             38,399                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด (1,984)             38,399                 (1,984)             38,399                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,667               (29,401)               8,667               (29,401)               

กาํไรต่อหุ้น 23
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.054 (0.343) 0.054 (0.343)
กาํไรตอ่หุน้ปรับลด
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.050 0.050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 4,790               10,150                 -                      -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 21 252,218           254,922               -                      6                         
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 10,134             6,099                   -                      -                          
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 5.3 15,316             -                          5,317               9,666                  
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 25,365             45,813                 3,764               621                     
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 14,319             14,729                 14,897             17,282                
รายไดอ่ื้น 3,423               2,513                   7,599               5,465                  
รวมรายได้ 325,565           334,226               31,577             33,040                
ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 165,689           171,245               25,644             25,822                
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6,247               6,918                   583                  535                     
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 36,643             28,141                 3,564               1,798                  
   หน้ีสงสัยจะสูญ 8 9,782               2,250                   -                      -                          
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 38,806             38,013                 1,116               1,442                  
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 5.3 -                      18,664                 -                      -                          
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์ -                      88,231                 -                      87,763                
รวมค่าใช้จ่าย 257,167           353,462               30,907             117,360              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อย
   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 68,398             (19,236)               670                  (84,320)               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          43,767             39,902                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 232                  239                      232                  239                     
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 68,630             (18,997)               44,669             (44,179)               
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (24,686)           (26,954)               (12,933)           (11,781)               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 43,944             (45,951)               31,736             (55,960)               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (9,533)             9,695                   2,675               19,704                
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 34,411             (36,256)               34,411             (36,256)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (15,374)           57,170                 (15,000)           57,080                
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 3,075               (11,434)               3,000               (11,416)               
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 (12,299)           45,736                 (12,000)           45,664                
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                          (299)                72                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากเงินได้ (12,299)           45,736                 (12,299)           45,736                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด (12,299)           45,736                 (12,299)           45,736                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 22,112             9,480                   22,112             9,480                  

กาํไรต่อหุ้น 23
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.174 (0.184) 0.174 (0.184)
กาํไรตอ่หุน้ปรับลด
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.167 0.167

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน)
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ค่าหุน้  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 987,477                    288,886                    -                               -                               63,820                      318,254                    (58,354)                    1,600,083                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (36,256)                    -                               (36,256)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               45,736                      45,736                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (36,256)                    45,736                      9,480                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               -                               (78,998)                    -                               (78,998)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 987,477                    288,886                    -                               -                               63,820                      203,000                    (12,618)                    1,530,565                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 987,477                    288,886                    -                               -                               65,224                      265,923                    (3,304)                      1,604,206                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               34,411                      -                               34,411                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               (12,299)                    (12,299)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               34,411                      (12,299)                    22,112                      
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               -                               2,245                       -                               -                               -                               -                               2,245                        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                               -                               -                               1,949                       -                               -                               -                               1,949                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               -                               (88,873)                    -                               (88,873)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 987,477                    288,886                    2,245                       1,949                       65,224                      211,461                    (15,603)                    1,541,639                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน)
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ค่าหุน้  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 987,477                   288,886                   -                               -                               63,820                     318,254                   (58,354)                    1,600,083                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (36,256)                    -                               (36,256)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               45,736                     45,736                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (36,256)                    45,736                     9,480                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               -                               (78,998)                    -                               (78,998)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 987,477                   288,886                   -                               -                               63,820                     203,000                   (12,618)                    1,530,565                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   -                               -                               65,224                     265,923                   (3,304)                      1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               34,411                     -                               34,411                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               (12,299)                    (12,299)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               34,411                     (12,299)                    22,112                     
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                               -                               2,245                       -                               -                               -                               -                               2,245                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                               -                               -                               1,949                       -                               -                               -                               1,949                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               -                               (88,873)                    -                               (88,873)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 987,477                   288,886                   2,245                       1,949                       65,224                     211,461                   (15,603)                    1,541,639                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 43,944            (45,951)               31,736            (55,960)              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,247              6,918                  583                 535                    
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,378              2,756                  130                 103                    
   หน้ีสงสยัจะสูญ 9,782              2,250                  -                      -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                      -                         (43,767)           (39,902)              
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (232)                (239)                    (232)                (239)                   
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6,031              1,768                  885                 129                    
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว -                      13,908                -                      15,517               
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย -                      88,231                -                      87,763               
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,245              -                         502                 -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย (13)                  -                         -                      -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 7                     (1,356)                 -                      -                         
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (30,603)           (33,735)               (14,897)           (17,282)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,686            26,954                12,933            11,781               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 65,472            61,504                (12,127)           2,445                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (17,763)           (129,653)             (82,785)           (102,267)            
   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (341,058)         (121,261)             -                      -                         
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 628,872          221,125              -                      -                         
   ลูกหน้ีอ่ืน 1,463              4,532                  34,979            47,469               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,621              4,167                  (771)                (74)                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,760)           (1,451)                 -                      -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (56,339)           45,543                -                      -                         
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 245,343          3,712                  -                      -                         
   เจา้หน้ีอ่ืน (9,642)             (33,329)               (16,668)           (3,755)                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 519                 (3,572)                 321                 (331)                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                      (800)                    -                      -                         
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,021              1,970                  1,007              2,593                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 502,749          52,487                (76,044)           (53,920)              
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 30,203            28,716                12,635            15,898               
   จ่ายดอกเบ้ีย (20,657)           (26,072)               (10,809)           (11,781)              
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (18,402)           (29,423)               284                 122                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 493,893          25,708                (73,934)           (49,681)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                      -                         -                      69,600               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 500 750 500                 750                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 1,700 2,760 1,700 2,760
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                      -                         (250)                -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                      -                         185,000          (288,000)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 63 4,360 -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (257)                -                         -                      -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (111,329)         220,000              (111,329)         220,000             
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (2,006)             (5,838)                 -                      (1,249)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1                     1,532                  -                      -                         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (242)                (408)                    -                      -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (111,570)         223,156              75,621            3,861                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (482,000)         (510,000)             -                      -                         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                      -                         (1,250)             1,500                 
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 48,080            (277,660)             -                      (476,622)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 643,600          600,000              643,600          600,000             
เงินสดจ่ายหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ (555,000)         -                         (555,000)         -                         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 1,949              -                         1,949              -                         
จ่ายเงินปันผล (88,873)           (78,998)               (88,873)           (78,998)              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (432,244)         (266,658)             426                 45,880               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (49,921)           (17,794)               2,113              60                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,208            54,814                667                 1,435                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 32,287            37,020                2,780              1,495                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ค่าซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 193                 -                         -                      -                         
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (12,299)           45,736                (12,000)           45,664               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

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

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

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

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยมีสาขาจาํนวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2560: 7 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

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

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบัโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ดงัต่อไปน้ี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง
ใหม่ โดยบริษทัฯไดล้งทุนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว และไดช้าํระเงินค่าหุน้
จาํนวน 0.25 ลา้นบาท 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการ          
5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                   
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. รายการธุรกิจกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญัในระหว่างงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือ ความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 
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 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 30 214 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 96 55 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 232 223 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 3,600 2,556 ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัร่วม 63 64 - - ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัร่วม - - 500 750 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั 
         ผูล้งทุนทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,791 1,867 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี  

   (2560: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 18 14 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี 
      (2560: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.35 ต่อปี) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 224 350 ราคาตามสญัญา 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 15,910 6,634 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 135 468 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 184 109 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 472 433 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 7,200 5,106 ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัร่วม 475 125 - - ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัร่วม - - 500 750 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั 
         ผูล้งทุนทัว่ไป 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 4,219 3,176 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี  

   (2560: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 36 26 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี 
      (2560: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.35 ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 624 700 ราคาตามสญัญา 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 30,280 16,095 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ             
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  7,922 5,390 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 26,555 61,528 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั  - - 12 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 262,000 447,000 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  6,057 9,294 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 17)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 13,748 27,120 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - - 299 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 7,000 7,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - - 1,500 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 250 - 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัน้ี 

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

 1 มกราคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 447,000 71,057,000 (71,242,000) 262,000 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - 1,000 (1,000) - 

 447,000 71,058,000  (71,243,000) 262,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั  7,000 25,000 (25,000) 7,000 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 1,500 - (1,500) - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - 250 - 250 

 8,500 25,250 (26,500) 7,250 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   8

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12,769 12,688 1,958 1,978 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,151 1,930 - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 20) 908 - 394 - 

รวม 15,828 14,618 2,352 1,978 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24,756 24,362 4,152 4,134 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,338 3,861 - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 20) 908 - 394 - 

รวม 30,002 28,223 4,546 4,134 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 170 165 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 32,117 176,782 2,780 667 
พนัธบตัรระยะสั้นท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 49,945 - - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,232 176,947 2,780 667 
หกั: เงินฝากและพนัธบตัรในนามบริษทั
ยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (49,945) (94,739) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 32,287 82,208 2,780 667 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราวและเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

5.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ   
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 3,850 9,006 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 3,850 9,006 
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5.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดยกมาตน้งวด (13,619) (51,017) (13,619) (51,017) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
    

-  จากการตีราคา (1,984) 11,775 (1,600) 11,807 
-  โอนกลบัรายการเพื่อรับรู้ขาดทุน     
      จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
      เผือ่ขายในส่วนของกาํไรขาดทุน - 26,624 - 26,624 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (384) (32) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (15,603) (12,618) (15,603) (12,618) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดยกมาตน้งวด (3,304) (58,354) (3,304) (58,354) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
    

-  จากการตีราคา (12,286) 19,112 (12,000) 19,040 
-  จากการขาย (13) - - - 
-  โอนกลบัรายการเพื่อรับรู้ขาดทุน     
      จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
      เผือ่ขายในส่วนของกาํไรขาดทุน - 26,624 - 26,624 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (299) 72 
ยอดคงเหลือปลายงวด (15,603) (12,618) (15,603) (12,618) 
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5.3 กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
 หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (5,584) 2,752 (628) 2,826 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (13,642) (42,940) (13,278) 3,700 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,014 (14,704) - (15,517) 
รวม (18,212) (54,892) (13,906) (8,991) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพย ์        
 เพ่ือคา้ (6,031) (1,768) (885) (129) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 20,030 (2,988) 6,202 25,312 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,317 (13,908) - (15,517) 
รวม 15,316 (18,664) 5,317 9,666 
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5.4 เงินฝากประจาํในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 430,000 210,100 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 150,000 400,000 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน   
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 99,524 99,691 
หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
           ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (625,104) (709,791) 
รวม 54,420 - 

6. ลูกหนีสํ้านักหักบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 499,911 170,302 
หกั: ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี   
         ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (14,466) (25,915) 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีสุทธิ 485,445 144,387 
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7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 129,687 411,588 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,864,194 2,230,492 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 4,620 10,120 
ลูกหน้ีอ่ืน 220,820 196,928 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,219,321 2,849,128 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (78,820) (69,038) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,140,501 2,780,090 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,903 968 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,120 3,120 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,023 4,088 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา   
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,145,524 2,784,178 

7.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืน          
ท่ีระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 126 ลา้นบาท) 

7.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง     
การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  คา่เผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ  คา่เผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผือ่  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผือ่ 
 จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 2,081  2,081 2,653 - 2,653 
มูลหน้ีจดัชั้นต ํ่ากวา่มาตรฐาน 65 - 65 131 - 131 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 79 (79) - 69 (69) - 

รวม 2,225 (79) 2,146 2,853 (69) 2,784 
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8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดตน้งวด/ปี 69,038 60,115 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญ 9,782 9,210 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - (287) 

ยอดปลายงวด/ปี 78,820 69,038 

9. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค้า้งรับ 12,785 15,547 1,453 909 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 26,567 61,528 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 12,785 15,547 28,020 62,437 

10. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่    

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืจาํนวน 243  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 132 ลา้น
บาท) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.37 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: คิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2562                     
(31 ธนัวาคม 2560: ภายในเดือนกรกฎาคม 2561) และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหลกัทรัพยข์องผูกู้ ้
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,171,518 1,169,803 1,505,335 1,457,449 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จาํกดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
99.9 

 
99.9 10,016 10,000 14,401 15,047 

บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จาํกดั 

 
3,000 

 
3,000 

 
99.9 

 
99.9 3,012 3,000 484 2,501 

บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั 250 - 99.9 - 250 - 238 - 
รวม     1,184,796 1,182,803 1,520,458 1,474,997 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนักงานของ
บริษทัยอ่ย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 1.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัใหม่คือ บริษทั 
ทรีนีต้ี วนั จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.9 บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุนชาํระแลว้หุ้นละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
250,000 บาท 

11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน           

เบด็เสร็จอ่ืน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 27,018 12,677 (384) (32) 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 300 1,392 - - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั (662) - - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั (12) - - - 

รวม 26,644 14,069 (384) (32) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน           

เบด็เสร็จอ่ืน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 46,471 39,461 (299) 72 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั (662) 441 - - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั (2,030) - - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั (12) - - - 

รวม 43,767 39,902 (299) 72 

12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 2,994 3,262 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 2,994 3,262 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  
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บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 

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

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 34 212 - - 

รวม 34 212 - - 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 232 239 - - 

รวม 232 239 - - 
 
 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่านการ         

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,845 4,431 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,199 - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (8) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,378) (583) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 20,658 3,848 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,117 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 242 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (867) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 9,492 

15. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
30 มิถุนายน               

2561 
31 ธนัวาคม               

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหว่างธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหว่างธนาคาร 620,000 1,102,000 - - 

  620,000 1,102,000 - - 

เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหว่างธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.30 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหว่างธนาคารบวก
ร้อยละ 0.30 89,950 39,957 - - 

   89,950 39,957 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
30 มิถุนายน      

2561 
31 ธนัวาคม      

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกัน       
หุ้นกู ้ 2.25 - 3.25 2.60 - 3.25 623,600 535,000 623,600 535,000 

   623,600 535,000 623,600 535,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดนอ้ยกว่า 1 ปี 

16. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 615,501 374,823 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 4,873 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 620,374 374,823 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,590 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,590 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 621,964 376,621 
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17. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  64,691 72,024 10,540 11,413 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 13,748 27,419 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 64,691 72,024 24,288 38,832 

18. หุ้นกู้ชนิดไม่มปีระกนั 

 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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หุน้) ต่อปี อาย ุ ครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

หกั: หุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (100,000) (100,000) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - - 

19. ทุนเรือนหุ้น 

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

1) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  
 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้                    
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.1 
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2) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ESOP จาํนวน 30,000,000 
หุน้ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.2 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จาํนวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,496,000 987,480 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (539) (3) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 128,747,730 643,739 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 326,243,191 1,631,216 

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

20.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

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

2 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

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

สิทธิ 
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วนัส้ินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งงวด 98,747,323 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างงวด (271,000) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 98,476,323 

20.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 

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

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

(TNITY) ถวัเฉล่ีย 5 วนัทาํการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นได้
สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) เวน้แต่กรณี
มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
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วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั ข้ึนอยูก่บั
ตําแหน่ง  อายุงาน  ความรู้และประสบการณ์  ความ
รับผิดชอบ ผลการปฎิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์
ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
กาํหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใดท่ีไดรั้บจดัสรรเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในคร้ังน้ี  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัทาํการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะ
สามารถใชสิ้ทธิในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิ
ขา้งตน้อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกาํหนด
ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Binomial  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ 
ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั              
ร้อยละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.57 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัแลว้จาํนวน 26,194,500 หน่วย โดย ณ วนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2561 มียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 3,805,500 หน่วย 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึก
ค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 2.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.5 ลา้นบาท) (2560: ไม่มี) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังาน  

  

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   24

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งงวด 26,194,500 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างงวด (100,000) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 26,094,500 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 จาํนวน 271,000 หน่วย     
ซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 271,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP จาํนวน 
100,000 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 5.94 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพ่ิมทุน
ทั้งหมดจาํนวน 1.9 ลา้นบาทแลว้ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัฯจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป          
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินรับจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวไวเ้ป็นรายการ         
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 

21. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 63,809 64,811 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 10,805 9,750 - 6 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 6,865 10,913 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 31,410 37,927 - - 

รวม 112,889 123,401 - 6 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 150,630 140,419 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 20,921 19,824 - 6 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 16,284 19,006 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 64,383 75,673 - - 

รวม 252,218 254,922 - 6 

22. ภาษเีงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,100 3,855 - (480) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,275) (21,695) (4,332) (20,695) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดง     
 อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,825 (17,840) (4,332) (21,175) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 15,127 11,010 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,594) (20,705) (2,675) (19,704) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง     
 อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,533 (9,695) (2,675) (19,704) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 496 (9,600) 400 (9,607) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,075 (11,434) 3,000 (11,416) 
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23.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ            
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน               
ระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลง                    
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัตน้
งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไร (ขาดทุน)            
สาํหรับงวด               

จาํนวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
       
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10,651 (67,800) 197,504 197,495 0.054 (0.343) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  15,765    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -  44    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10,651  213,313  0.050  
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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไร (ขาดทุน)            
สาํหรับงวด               

จาํนวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
       
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 34,411 (36,256) 197,500 197,495 0.174 (0.184) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  8,797    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -  24    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 34,411  206,321  0.167  

24. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน    
ท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 90 3 93 - 93 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 5 7 (6) 1 
ดอกเบ้ียรับ 41 3 44 (2) 42 
ดอกเบ้ียจ่าย (14) - (14) 2 (12) 
กาํไรของส่วนงาน 98 11 109 (6) 103 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (68) 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (3) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2) 

กาํไรสําหรับงวด     11 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 233 7 240 - 240 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 9 12 (11) 1 
ดอกเบ้ียรับ 84 6 90 (4) 86 
ดอกเบ้ียจ่าย (29) - (29) 4 (25) 
กาํไรของส่วนงาน 244 22 266 (11) 255 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (166) 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (6) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (39) 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10) 

กาํไรสําหรับงวด     34 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 81 5 86 - 86 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 5 5 (5) - 

ดอกเบ้ียรับ 45 4 49 (2) 47 

ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 2 (13) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

หลกัทรัพย ์ (88) - (88) - (88) 

กาํไรของส่วนงาน 9 14 23 (5) 18 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      

 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน     (81) 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (3) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 

 รายไดภ้าษีเงินได ้     17 

ขาดทุนสําหรับงวด     (68) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 205 12 217 - 217 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 8 9 (9) - 

ดอกเบ้ียรับ 90 11 101 (3) 98 

ดอกเบ้ียจ่าย (30) - (30) 3 (27) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

หลกัทรัพย ์ (88) - (88) - (88) 

กาํไรของส่วนงาน 149 30 179 (9) 170 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      

 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน     (171) 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (7) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (38) 

 รายไดภ้าษีเงินได ้     10 

ขาดทุนสําหรับงวด     (36) 

25. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย 
เงินปันผลท่ีอนุมติั

จ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ท่ีจ่ายไปแลว้ต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ีจ่าย
เพ่ิมต่อหุ้น 

จาํนวนเงินปันผล    
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

  (บาท) (บาท) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
0.65 (0.25) 0.40 78,998 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

0.45 - - 88,873 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

26.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 29.7 29.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36.8 50.4 
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26.2 บริษทัหลกัทรัพย  ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

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

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

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

26.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ 
ออปชัน่ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 27.2 

26.7 คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดถู้กลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็น
จาํเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กสองแห่ง ในการดาํเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจาก
หุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น 
และขอให้ศาลมีคาํสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ี ซ่ึงศาลไดพิ้จารณาไต่สวนคาํร้องในวนั
ดงักล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างท่ีมีคาํสั่งห้ามซ้ือขายชั่วคราว คาํฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะนาํ
วิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช ้จึงให้ยกคาํร้องของโจทก ์ทนายความของบริษทัยอ่ยให้
ความเห็นวา่การฟ้องของลูกหน้ีไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอใหศ้าลพิพากษาใหลู้กหน้ีชนะคดีได ้
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีไดย้ืน่คาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวโดยขอใหศ้าลมีคาํสั่งหา้มการ
ขายทอดตลาดหุน้ของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนคาํร้องในวนัดงักล่าว โดยในขณะนั้น
บริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บทราบถึงคาํร้องดงักล่าว ซ่ึง ศาลไดมี้คาํสัง่หา้มบริษทัยอ่ยและจาํเลยร่วมนาํหุน้ของ
ลูกหน้ีออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน บริษทัย่อยจึงยื่นคาํร้องขอ
เพิกถอนคาํสั่งขอคุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 
2561 ไดมี้การนดัไกล่เกล่ียแต่ไม่สามารถตกลงได ้

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ศาลยงัคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราว หา้มการขายทอดตลาดหุน้ของลูกหน้ี 
ต่อไป โดยศาลมีการนดัสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลยและนดัฟังคาํพพิากษาในวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 

27. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

27.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 228 - - 228 
ตราสารหน้ี - 72 - 72 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 69 - - 69 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 156 - 156 

 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 147 - - 147 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารทุน 69 - - 69 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 136 - - 136 
ตราสารหน้ี - 147 - 147 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 84 - - 84 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 216 - 216 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 65 - - 65 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารทุน 84 - - 84 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

27.2 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของ   
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

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

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 61 - - - 61 
 สถานะขาย 54 8 - - 62 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 

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

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 34 - - - 34 
 สถานะขาย 71 - - - 71 
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28.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  23.74 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

29. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 


