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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทรีนีต้ี 
วฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ      
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ         
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ท่ี 16 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัลงทุนใน
การร่วมคา้ดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และดอกเบ้ียเงินให้กู้ยมืเพือ่ซ้ือหลกัทรัพย์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อ                          
ซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ท่ี 29 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้านายหนา้           
จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยส์ าหรับปี 2562 จ  านวน 151 ลา้นบาท และ         
98 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัยอ่ย           
คิดค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นอตัราแบบ
ต่อรองอยา่งเสรีท่ีมีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขั้นบนัได และ คิดดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ             
ท่ีมีอตัราคงท่ี โดยมีการปรับอตัราดอกเบ้ียเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั เน่ืองจากขนาดและปริมาณ
ของรายการท่ีเกิดข้ึนและจ านวนลูกคา้มีจ านวนมากและอตัราค่าธรรมเนียมท่ีคิดกบัลูกคา้ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัอีก
ทั้งการบนัทึกรับรู้รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยอ์าศยัการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบวา่รายได ้         
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามท่ี
เกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรับรู้รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ระบบ
การควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการค านวณรายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละรายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตวัอยา่งทดสอบอตัราค่านายหนา้อตัรา
ดอกเบ้ีย การค านวณและการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค่้า
นายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีท่ีส าคญัท่ีบนัทึกผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีธุรกจิหลักทรัพย์  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ท่ี 4.9 บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยพิจารณาจาก
สถานะของลูกหน้ีแต่ละราย ความเส่ียงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั ทั้งน้ีในการท า
ธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยข์องลูกคา้ บริษทัยอ่ยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ                      
วางหลกัประกนั โดยมูลค่าของหลกัประกนัท่ีวางข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกรรม ประเภทหลกัทรัพย ์วงเงินของการท า
ธุรกรรม เป็นตน้ การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์นยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัยอ่ย
มีลูกหน้ีจ านวนมากรายและมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์จ านวนรวม 1,842 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดสินทรัพยร์วม
ของกลุ่มบริษทั) ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลูกหน้ีดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพยีงพอของประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญและการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ประเมินวธีิการพิจารณาและค านวณค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญของบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบนโยบายของบริษทัยอ่ยกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั และ
ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะคงคา้งของลูกหน้ี                        
การค านวณมูลค่าหลกัประกนั และ การปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยการตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานะคงคา้งของ
ลูกหน้ี มูลค่าหลกัประกนั การรับช าระเงินภายหลงัวนัส้ินงวด ความถูกตอ้งของการจดัชั้น และ                     
การค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าความนิยม  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ท่ี 4.12 บริษทัฯประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบการประเมินการดอ้ยค่าของ                        
ค่าความนิยมเน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใช้
แบบจ าลองทางการเงินในการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย ์     
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
การก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม  



4 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความเขา้ใจ
และทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า             
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ             
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ    
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ           
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน    
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 57,652                   49,997                2,880                     6,926                  
เงินลงทุนชัว่คราว 5 774,925                 399,218              252,527                 108,512              
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 6 14,449                   45,770                -                            -                         
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 7 1,785,227              2,248,531           -                            -                         
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5,374                     299                     1,479                     -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 3, 9 32,259 25,096                108,057                 26,648                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 10 15,000                   20,000                15,000                   20,000                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                         16,000                   1,000                  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 3 70,000                   -                         70,000                   -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 10 757,733                 582,848              757,733                 582,848              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,628                   10,397                2,055                     1,249                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,527,247              3,382,156           1,225,731              747,183              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                         1,561,256              1,550,134           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,169                     3,278                  3,169                     3,278                  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 22,743                   -                         22,743                   -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 301,216                 320,062              170,800                 77,300                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดรับ
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 -                            10,000                -                            10,000                
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 28,489                   26,491                2,376                     3,255                  
คา่ความนิยม 50,865                   50,865                -                            -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,060                   9,743                  -                            -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 55,328                   46,357                27,930                   25,114                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74,493                   73,201                153                        499                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 546,363                 539,997              1,788,427              1,669,580           

รวมสินทรัพย์ 4,073,610              3,922,153           3,014,158              2,416,763           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 740,000                 1,050,000           -                            -                         
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 182,524                 10,093                -                            -                         
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 17 67,367                   111,947              -                            -                         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,686                     -                         -                            -                         
เจา้หน้ีอ่ืน 3, 18 56,154                   88,915                87,026                   12,309                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 971                        544                     -                            -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 16 539,748                 439,902              499,796                 -                         
หุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 16 541,000                 591,100              541,000                 591,100              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                            -                         11,345                   241,250              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,564                     4,039                  -                            -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,982                     20,252                956                        4,583                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,144,996              2,316,792           1,140,123              849,242              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนั 16 338,500                 -                         338,500                 -                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,665                     2,419                  -                            -                         
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 50,374                   35,304                1,573                     1,034                  
สาํรองรายการภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียของ
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                         815                        978                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,853                   15,476                17,925                   13,347                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 413,392                 53,199                358,813                 15,359                
รวมหนีสิ้น 2,558,388              2,369,991           1,498,936              864,601              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 326,243,191 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 1,631,216              1,631,216           1,631,216              1,631,216           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 199,188,966 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 198,198,234 หุน้
          มูลคา่หุน้ละ 5 บาท) 995,945                 990,991              995,945                 990,991              
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 289,166                 289,166              289,166                 289,166              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20.2 6,880                     4,789                  6,880                     4,789                  
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ -                            4,920                  -                            4,920                  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 68,629                   66,944                68,629                   66,944                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 194,756                 219,686              194,756                 219,686              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5.2 (40,154)                  (24,334)               (40,154)                  (24,334)               
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,515,222              1,552,162           1,515,222              1,552,162           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,073,610              3,922,153           3,014,158              2,416,763           

-                         -                     -                         -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 16,850            5,630                  -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 21 81,238            91,292                -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,964              4,965                  -                      -                         
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 5.3 -                      34,690                -                      16,625               
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 19,904            -                         -                      831                    
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 19,952            10,066                18,987            8,847                 
รายไดค้่าบริการการจดัการ 3 63                   62                       3,600              3,600                 
รายไดอ่ื้น 780                 2,241                  62                   50                      
รวมรายได้ 144,751          148,946              22,649            29,953               
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 54,055            83,805                7,093              10,053               
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,210              3,014                  296                 296                    
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 16,736            14,416                1,506              1,256                 
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                      1,233                  -                      -                         
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 19,140            18,630                1,130              362                    
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 5.3 30,344            -                         21,246            -                         
ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -                      149                     679                 -                         
รวมค่าใช้จ่าย 123,485          121,247              31,950            11,967               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย
    บริษทัร่วม และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 21,266            27,699                (9,301)             17,986               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                         19,054            2,433                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 176                 185                     176                 185                    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 1,243              -                         1,243              -                         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 22,685            27,884                11,172            20,604               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,161)           (10,638)               (9,225)             (4,424)                
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 6,524              17,246                1,947              16,180               
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (814)                (4,356)                 3,763              (3,290)                
กาํไรสําหรับงวด 5,710              12,890                5,710              12,890               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (23,436)           6,495                  (5,000)             6,000                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 4,687              (1,299)                 1,000              (1,200)                
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 (18,749)           5,196                  (4,000)             4,800                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.2, 11.2 -                      -                         (14,749)           396                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากเงินได้ (18,749)           5,196                  (18,749)           5,196                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (13,039)           18,086                (13,039)           18,086               

กาํไรต่อหุ้น 23
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.029 0.065 0.029 0.065
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.060 0.060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 27,900            10,420                -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 21 250,763          343,510              -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 14,583            15,099                -                      -                         
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 5.3 5,019              50,006                -                      21,942               
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 29,742            25,216                -                      4,595                 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 50,427            24,385                46,448            23,744               
รายไดค้่าบริการการจดัการ 3 538                 537                     10,800            10,800               
รายไดอ่ื้น 4,861              5,189                  2,211              449                    
รวมรายได้ 383,833          474,362              59,459            61,530               
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 198,900          249,494              23,826            35,697               
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,695              9,261                  879                 879                    
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 44,390            51,059                4,340              4,820                 
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                      11,015                -                      -                         
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 56,410            57,436                3,058              1,478                 
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 5.3 -                      -                         12,427            -                         
ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -                      -                         222                 -                         
รวมค่าใช้จ่าย 309,395          378,265              44,752            42,874               
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม
   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 74,438            96,097                14,707            18,656               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                         27,480            46,200               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 391                 417                     391                 417                    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 1,243              -                         1,243              -                         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 76,072            96,514                43,821            65,273               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,717)           (35,324)               (21,455)           (17,357)              
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 29,355            61,190                22,366            47,916               
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (5,491)             (13,889)               1,498              (615)                   
กาํไรสําหรับงวด 23,864            47,301                23,864            47,301               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (19,775)           (8,879)                 (6,500)             (9,000)                
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 3,955              1,776                  1,300              1,800                 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.2 (15,820)           (7,103)                 (5,200)             (7,200)                
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.2, 11.2 -                      -                         (10,620)           97                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากเงินได้ (15,820)           (7,103)                 (15,820)           (7,103)                

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,091)             -                         (92)                  -                         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 1,818              -                         18                   -                         

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

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

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                      -                         (7,199)             -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (23,093)           (7,103)                 (23,093)           (7,103)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 771                 40,198                771                 40,198               

กาํไรต่อหุ้น 23
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.120 0.240 0.120 0.240
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.227 0.227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้น ขาดทุนจากการ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ วดัมูลค่า

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   -                              -                              65,224                     265,923                   (3,304)                      1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               47,301                     -                               47,301                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               -                               (7,103)                      (7,103)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               47,301                     (7,103)                      40,198                     
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20.2 -                               -                               3,739                       -                              -                               -                               -                               3,739                       
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,855                       125                          (31)                          -                              -                               -                               -                               1,949                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                               -                               -                              1,774                       -                               -                               -                               1,774                       
เงินปันผลจ่าย 25 -                               -                               -                              -                              -                               (112,617)                  -                               (112,617)                  
การจดัสรรกาํไรสะสม -                               -                               -                              -                              1,720                       (1,720)                      -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 989,332                   289,011                   3,708                       1,774                       66,944                     198,887                   (10,407)                    1,539,249                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 990,991                   289,166                   4,789                       4,920                       66,944                     219,686                   (24,334)                    1,552,162                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               23,864                     -                               23,864                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               (7,273)                      (15,820)                    (23,093)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                              -                              -                               16,591                     (15,820)                    771                          
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20.2 -                               -                               2,091                       -                              -                               -                               -                               2,091                       
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 4,954                       -                               -                              (4,920)                     -                               -                               -                               34                            
เงินปันผลจ่าย 25 -                               -                               -                              -                              -                               (39,836)                    -                               (39,836)                    
การจดัสรรกาํไรสะสม -                               -                               -                              -                              1,685                       (1,685)                      -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 995,945                   289,166                   6,880                       -                              68,629                     194,756                   (40,154)                    1,515,222                

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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทนุจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่นจาก รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 987,477                   288,886                   -                               -                               65,224                     265,923                   (3,573)                      269                          (3,304)                         1,604,206                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               47,301                     -                               -                               -                                  47,301                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               (7,200)                      97                            (7,103)                         (7,103)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               47,301                     (7,200)                      97                            (7,103)                         40,198                     
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20.2 -                               -                               3,739                       -                               -                               -                               -                               -                               -                                  3,739                       
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,855                       125                          (31)                           -                               -                               -                               -                               -                               -                                  1,949                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                               -                               -                               1,774                       -                               -                               -                               -                               -                                  1,774                       
เงินปันผลจ่าย 25 -                               -                               -                               -                               -                               (112,617)                  -                               -                               -                                  (112,617)                 
การจดัสรรกาํไรสะสม -                               -                               -                               -                               1,720                       (1,720)                      -                               -                               -                                  -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 989,332                   289,011                   3,708                       1,774                       66,944                     198,887                   (10,773)                    366                          (10,407)                       1,539,249                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 990,991                   289,166                   4,789                       4,920                       66,944                     219,686                   (15,173)                    (9,161)                      (24,334)                       1,552,162                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               23,864                     -                               -                               -                                  23,864                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (7,273)                      (5,200)                      (10,620)                    (15,820)                       (23,093)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               16,591                     (5,200)                      (10,620)                    (15,820)                       771                          
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20.2 -                               -                               2,091                       -                               -                               -                               -                               -                               -                                  2,091                       
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 4,954                       -                               -                               (4,920)                      -                               -                               -                               -                               -                                  34                            
เงินปันผลจ่าย 25 -                               -                               -                               -                               -                               (39,836)                    -                               -                               -                                  (39,836)                    
การจดัสรรกาํไรสะสม -                               -                               -                               -                               1,685                       (1,685)                      -                               -                               -                                  -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 995,945                   289,166                   6,880                       -                               68,629                     194,756                   (20,373)                    (19,781)                    (40,154)                       1,515,222                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 29,355             61,190                 22,366             47,916                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9,695               9,261                   879                  879                     
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,979               5,066                   447                  194                     
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                      11,015                 -                      -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                          (27,480)           (46,200)               
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (391)                (417)                    (391)                (417)                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,243)             -                          (1,243)             -                          
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 10,723             954                      (3,514)             (116)                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย (4,235)             (2,440)                 -                      -                          
   กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (8,582)             -                          -                      -                          
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของหุน้ยมื 14                    -                          -                      -                          
   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,091               3,739                   467                  835                     
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (604)                (778)                    -                      -                          
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (81,505)           (47,307)               (46,448)           (23,744)               
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 46,717             35,324                 21,455             17,357                
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 8,014               75,607                 (33,462)           (3,296)                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (274,159)         13,860                 (140,501)         (70,572)               
   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 31,321             39,025                 -                      -                          
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 463,304           511,276               -                      -                          
   ลูกหน้ีอ่ืน (740,090)         (253)                    (79,149)           27,488                
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (5,075)             -                          (1,479)             -                          
   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่การร่วมคา้ (70,000)           -                          (70,000)           -                          
   เงินใหกู้ย้มือ่ืน (159,885)         (187,298)             (159,885)         (187,298)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,311)             2,628                   (242)                (359)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,291)             (17,547)               145                  (547)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 172,431           31,559                 -                      -                          
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (44,566)           (150,346)             -                      -                          
   เจา้หน้ีอ่ืน (30,062)           7,177                   71,163             15,330                
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,686               -                          -                      -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,270)           2,952                   (3,627)             2,943                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,377               1,223                   4,577               2,180                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (655,576)         329,863               (412,460)         (214,131)             
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 812,432           45,474                 42,188             19,764                
   จ่ายดอกเบ้ีย (41,731)           (35,701)               (17,901)           (19,873)               
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (9,083)             (32,069)               (362)                220                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 106,042           307,567               (388,535)         (214,020)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 500                  500                      500                  500                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 2,000               2,856                   2,000               2,856                  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                          -                      (250)                    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (21,500)           -                          (21,500)           -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                      -                          (15,000)           404,000              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                      63                        -                      -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (100,411)         (257)                    (100,000)         -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (14,861)           (2,820)                 -                      -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 604                  786                      -                      -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,192)             (1,101)                 -                      -                          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (134,860)         27                        (134,000)         407,106              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (310,000)         (142,000)             -                      -                          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยลดลง -                      -                          (229,905)         (2,250)                 
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 98,414             (2,111)                 499,796           -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 879,500           850,600               879,500           850,600              
เงินสดจ่ายหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ (591,100)         (930,000)             (591,100)         (930,000)             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (539)                -                          -                      -                          
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ -                      1,774                   -                      1,774                  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 34                    1,949                   34                    1,949                  
จ่ายเงินปันผล (39,836)           (112,617)             (39,836)           (112,617)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 36,473             (332,405)             518,489           (190,544)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,655               (24,811)               (4,046)             2,542                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 49,997             82,208                 6,926               667                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 57,652             57,397                 2,880               3,209                  

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   คา่ซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินลดลง (6,507)             (96)                      -                      -                          
   คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 252                  -                          -                      -                          
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน 2,212               3,058                   -                      -                          
   ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,820)           (7,103)                 (5,200)             (7,200)                 
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้ 99,482             -                          -                      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

ก) บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน การลงทุนในหลกัทรัพย ์                    
จดทะเบียนและสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และการใหกู้ย้มื ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่
เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 

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

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

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีสาขาจ านวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 7 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด  

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ               
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ              
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเพิ่มนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับ
มูลค่าดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีส าคญัในระหว่างงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 99 30 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 17 67 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 174 169 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 3,600 3,600 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม 63 62 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 61 367 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี  

   (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 0.75 - 1.0 ต่อปี) 
       - การร่วมคา้ 1,167 - 1,167 - ตามอตัราดอกเบ้ีย MOR บวก        

ร้อยละ 3.63 ต่อปี 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,774 44 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี 
      (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 356 295 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 12,218 11,069 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 204 165 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 56 251 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 517 641 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 10,800 10,800 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม 538 537 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัร่วม 500 500 500 500 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั 
         ผูล้งทุนทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 71 4,586 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี  

   (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 0.5 - 1.0 ต่อปี) 
       - การร่วมคา้ 1,167 - 1,167 - ตามอตัราดอกเบ้ีย MOR บวก        

ร้อยละ 3.63 ต่อปี 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 4,022 80 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี 
      (2561: อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,156 919 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 32,150 41,349 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
         แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ             
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ยอดคงค้างของรายการบญัชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  8,164 9,364 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 92,862 23,374 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั - - - 7 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั  - - 12 12 
      บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั  535 - 535 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 16,000 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั  - - - 1,000 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้     
      บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั  70,000 - 70,000 - 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  4,124 4,676 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 18)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 74,522 907 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั - - 4 2 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     
      บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั  300 - - - 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - - 231,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั - - 10,100 10,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - 1,000 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั - - 245 250 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 1,000 - (1,000) - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - 215,382 (199,382) 16,000 
 1,000 215,382 (200,382) 16,000 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี อตัราดอกเบ้ีย MOR บวกร้อยละ 3.63 
ต่อปี โดยมีหลกัประกนัคือการจ าน าหุ้นสามญัของการร่วมคา้ท่ีถือโดยผูร่้วมทุนของการร่วมคา้                 
การเขา้ท าสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูท่ี้มีอยูใ่นขณะน้ีและในอนาคต
ของบริษทัย่อยของการร่วมคา้ดงักล่าว และการค ้าประกนัโดยบริษทัย่อยรายใหญ่ของการร่วมคา้             
โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่การร่วมค้า     
บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั - 70,000 - 70,000 
 - 70,000 - 70,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 231,000 3,716,121 (3,947,121) - 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั  10,000 3,000 (2,900) 10,100 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - 3,700 (2,700) 1,000 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั 250 - (5) 245 
 241,250 3,722,821 (3,952,726) 11,345 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,668 13,067 1,002 1,962 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,833 2,204 - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 20) 218 605 95 262 
รวม 13,719 15,876 1,097 2,224 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,828 37,823 4,274 6,114 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,462 6,542 - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 20) 846 1,513 367 657 
รวม 42,136 45,878 4,641 6,771 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 1,607 170 1,437 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 293,696 112,073 1,443 6,926 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 295,303 112,243 2,880 6,926 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (237,651) (62,246) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 57,652 49,997 2,880 6,926 

5. เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

5.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 110,347 3,050 8,560 - 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 110,347 3,050 8,560 - 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   11 

5.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดยกมาตน้งวด (21,405) (15,603) (21,405) (15,603) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

    

-  จากการตีราคา (18,749) 5,196 (4,000) 4,800 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (14,749) 396 
ยอดคงเหลือปลายงวด (40,154) (10,407) (40,154) (10,407) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดยกมาตน้งวด (24,334) (3,304) (24,334) (3,304) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

    

-  จากการตีราคา (18,487) (7,090) (5,200) (7,200) 
-  จากการขาย - (13) - - 
-  จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 2,667 - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (10,620) 97 
ยอดคงเหลือปลายงวด (40,154) (10,407) (40,154) (10,407) 
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5.3 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (18,968) 5,077 (2,144) 1,001 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (8,115) 28,490 (19,102) 15,624 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย                                    
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,213 1,123 - - 
ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภท                
เงินลงทุน (4,474) - - - 

รวม (30,344) 34,690 (21,246) 16,625 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (10,274) (954) 4,066 116 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 2,476 48,520 (16,493) 21,826 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,235 2,440 - - 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 8,582 - - - 
รวม 5,019 50,006 (12,427) 21,942 
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5.4 เงินฝากประจ าในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000 400,000 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 217,024 149,630 
หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
           ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (617,024) (549,630) 
รวม - - 

6. ลูกหนีส้ านักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 41,015 62,266 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (26,566) (16,496) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพยสุ์ทธิ 14,449 45,770 

7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 155,105 65,468 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,469,766 2,090,946 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 122,137 3,780 
ลูกหน้ีอ่ืน 91,223 142,316 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,838,231 2,302,510 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (62,085) (62,085) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 1,776,146 2,240,425 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,961 4,986 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,120 3,120 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 9,081 8,106 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,785,227 2,248,531 

7.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืน          
ท่ีระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 77 ลา้นบาท) 

7.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง     
การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 1,770 - 1,770 2,234 - 2,234 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 15 - 15 15 - 15 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62 (62) - 62 (62) - 

รวม 1,847 (62) 1,785 2,311 (62) 2,249 

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

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

ยอดปลายงวด/ปี 62,085 62,085 
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9. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

รายไดค้า้งรับ 22,055 25,096 4,979 3,255 
ลกูหน้ีเงินวางประกนั 9,669 - 9,669 - 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               

(หมายเหตุ 3) 535 - 93,409 23,393 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 32,259 25,096 108,057 26,648 

10. เงินให้กู้ยมือืน่    

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 6.13 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 
4.87 ต่อปี) และค ้าประกนัโดยการจ าน าหุน้จดทะเบียนของผูกู้ ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ก าหนดช าระคืนภายใน 
งบการเงินรวม/                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 757,733 582,848 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563 15,000 30,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี   (15,000) (20,000) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

  
- 10,000 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,175,115 1,173,516 1,547,821 1,533,974 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จ  ากดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,049 10,034 13,198 15,926 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จ  ากดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,037 3,026 -* -* 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ  ากดั 250 250 99.9 99.9 250 250 237 234 
รวม     1,188,451 1,186,826 1,561,256 1,550,134 

* เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียแสดงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตห้วัขอ้ “ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 815 978 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
เม่ือไดรั้บบริการจากพนักงานของบริษทัย่อย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 1.6                
ลา้นบาท  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจาก    
บริษทัยอ่ย 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน              

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 19,517 4,120 (14,750) 396 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั (606) (989) 1 - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 142 (699) - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั 1 1 - - 

รวม 19,054 2,433 (14,749) 396 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน              

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 29,891 50,591 (17,642) 97 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั (2,565) (1,651) (177) - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 152 (2,729) - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั 2 (11) - - 

รวม 27,480 46,200 (17,819) 97 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,169 3,278 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        
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 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

 

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 176 185 - - - - 
  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 391 417 - - 500 500 
 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ค านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่านการ         

สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                                      
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทรีมนัน่ี 
โฮลด้ิง  จ  ากดั 

ลงทุนในบริษทัท่ี
ใหบ้ริการสินเช่ือ
รายยอ่ยระดบั
จงัหวดัภายใต ้
การก ากบั 

30.07 - 21,500 - 22,743 - 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั กบั
บุคคลธรรมดารายหน่ึง เพื่อลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษทัดงักล่าวจ านวน 215,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทัฯคิดเป็น                       
ร้อยละ 30.07 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ
พิจารณาว่าภายใต้เง่ือนไขในสัญญาผูถื้อหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการท่ีบริษัทฯและ                   
บุคคลธรรมดาขา้งตน้ควบคุมร่วมกนั บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ การร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินธุรกิจหลกัในการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 การร่วมคา้มีบริษทัยอ่ยจ านวน 12 แห่งท่ีด าเนินธุรกิจการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใต้
การก ากบั (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั และบริษทัย่อยอีกหน่ึงแห่งท่ีด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อมาในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 การร่วมคา้ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพิ่มอีก 
6 แห่งท่ีอยูร่ะหว่างการยืน่ขอหนงัสืออนุญาตด าเนินธุรกิจการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใต้
การก ากบัในพื้นท่ี 2 จงัหวดั การประกอบธุรกิจการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั
ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากกระทรวงการคลงั และ
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศ
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
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 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากบริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี
ลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,823 
ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มื 73,166 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  573  
เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการและดอกเบ้ียคา้งรับ  41,425  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  2,058  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  364  
อุปกรณ์  21,218  
เงินมดัจ า  40  
เงินกูย้มื  (20,000) 
เงินกูย้มืจากกรรมการ  (56,566) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (271) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  (1,042) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (2,612) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (1,161) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั 84,015 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 30.07 

สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ 25,263 

หกั: ผลต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ (3,763) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 21,500 

 ในปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหว่างด าเนินการเพื่อจดัให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัลงทุนในการร่วมคา้ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว                
ซ่ึงจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัลงทุนในการร่วมคา้ โดยในระหว่าง
ช่วงเวลาในการวดัมูลค่าน้ี หากบริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์
แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัลงทุนในการร่วมคา้บริษัทฯจะท าการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้                  
ณ วนัลงทุนเพื่อสะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่                   
ณ วนัลงทุน  
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13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรจาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ทรีมนัน่ี              
โฮลด้ิง  จ ากดั 1,243 - - - - - 

 ปัจจุบนัการร่วมคา้ดงักล่าวยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้
ตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้จึงถูกบนัทึกบญัชีโดยใชข้อ้มูลทาง
การเงินภายในท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ 

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 26,491 3,255 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,566 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,568) (879) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 28,489 2,376 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,743 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,444 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,127) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 10,060 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะส้ันอื่นและหุ้นกู้ระยะส้ันและระยะยาวชนิดไม่มี
ประกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
30 กนัยายน                        

2562 
31 ธนัวาคม                    

2561 
30 กนัยายน                        

2562 
31 ธนัวาคม                    

2561 
30 กนัยายน                        

2562 
31 ธนัวาคม                    

2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 740,000 1,050,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันอื่น       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ีย

เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มื
ระหวา่ง
ธนาคาร 539,748 439,902 499,796 - 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั       
หุน้กู ้ 1.75 - 3.10 2.80 - 3.25 541,000 591,100 541,000 591,100 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุน้กูร้ะยะสั้นชนิด
ไม่มีประกนัขา้งตน้เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบก าหนดนอ้ยกว่า 
หน่ึงปี 
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 หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกนั 

 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัฯออกจ าหน่ายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

    วนัท่ี งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (หน่วย) (ร้อยละต่อปี)     

18 มิถุนายน 2562 200,500 3.8 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 17 ธนัวาคม 2563 200,500 - 

16 สิงหาคม 2562 138,000 3.8 2 ปี 16 สิงหาคม 2564 138,000 - 

     338,500 - 

17. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 58,540 105,860 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 6,715 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,570 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 66,825 105,860 
เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 542 6,087 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 542 6,087 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 67,367 111,947 

18. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  54,395 88,915 10,740 11,400 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืหลกัทรัพย ์ 1,759 - 1,760 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 3) - - 74,526 909 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 56,154 88,915 87,026 12,309 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิมจ านวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 987,477,305 บาท              
แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 539 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯอีกจ านวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 128,747,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 5 บาท ซ่ึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

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

ในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้                      
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.1 

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

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จ านวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 326,243,191 1,631,216 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 198,198,234 990,991 
เพิ่มจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 990,732 4,954 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 199,188,966 995,945 
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การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 
TNITY-W1* 

จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 
ESOP** 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียน    
ทุนช าระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

28 ธ.ค. 61 984,032 - 984,032 4 ม.ค. 62 8 ม.ค. 62 
29 มี.ค. 62 6,700 - 6,700 5 เม.ย. 62 11 เม.ย. 62 

รวม 990,732 - 990,732   

*   ราคาใชสิ้ทธิของ TNITY-W1 เท่ากบั 5.00 บาทต่อหุน้ 
**  ราคาใชสิ้ทธิของ ESOP เท่ากบั 5.94 บาทต่อหุน้ 

20. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

20.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้หแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจองซ้ือ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 

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

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

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

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

 งบการเงินรวม/                                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 97,283,151 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (6,700) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 97,276,451 

20.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย จ านวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

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

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะด าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั ข้ึนอยูก่บั
ต าแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์  ความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์
ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับ โดยให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
ก าหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใดท่ีไดรั้บจดัสรรเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในคร้ังน้ี  
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะ
สามารถใชสิ้ทธิในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิ
ขา้งตน้อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด
ในขอ้ก าหนดสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Binomial  ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ 
ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั              
ร้อยละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.57 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัแลว้จ านวน 26,194,500 หน่วย (31 ธนัวาคม 2561: 
26,194,500 หน่วย) และมียอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 3,805,500 
หน่วย (31 ธนัวาคม 2561: 3,805,500 หน่วย) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก
ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท และ 2.1 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท และ 
0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) (2561: 1.5 ลา้นบาท และ 3.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ลา้น
บาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั)) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  

 รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 25,971,867 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 25,971,867 
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21. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 42,731 49,590 111,090 200,220 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 7,133 7,956 31,732 28,877 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 9,817 6,638 31,078 22,922 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 21,557 27,108 76,863 91,491 
รวม 81,238 91,292 250,763 343,510 

22. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,127 1,813 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,313) 2,543 (3,763) 3,290 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง     
 อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 814 4,356 (3,763) 3,290 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,689 16,940 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,198) (3,051) (1,498) 615 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง     
 อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,491 13,889 (1,498) 615 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน           
เผือ่ขาย 4,687 (1,299) 1,000 (1,200) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,955 1,776 1,300 1,800 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,818 - 18 - 
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23.    ก าไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วันต้นงวดหรือ                            
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด                  
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,710 12,890 199,189 197,506 0.029 0.065 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 - -  15,861   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP - -  88   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 5,710 12,890  213,455  0.060 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด                  
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 23,864 47,301 199,187 197,627 0.120 0.240 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 - -  11,131   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP - -  31   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 23,864 47,301  208,789  0.227 
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 ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการค านวณจ านวนของ                  
หุน้สามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP ส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรม
ของหุน้สามญั 

24. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 56 13 69 - 69 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 5 7 (7) - 
ดอกเบ้ียรับ 30 17 47 (2) 45 
ดอกเบ้ียจ่าย (18) - (18) 2 (16) 
ก าไรของส่วนงาน 54 36 90 (7) 83 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (54) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (3) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1) 

ก าไรส าหรับงวด     6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 107 4 111 - 111 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 4 4 (4) - 
ดอกเบ้ียรับ 33 6 39 (1) 38 
ดอกเบ้ียจ่าย (12) - (12) 1 (11) 
ก าไรของส่วนงาน 114 13 127 (4) 123 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (84) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (3) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4) 

ก าไรส าหรับงวด     13 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 215 30 245 - 245 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 13 17 (17) - 
ดอกเบ้ียรับ 101 43 144 (4) 140 
ดอกเบ้ียจ่าย (51) - (51) 4 (47) 
ก าไรของส่วนงาน 225 86 311 (17) 294 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (199) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (9) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (56) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

ก าไรส าหรับงวด     24 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 339 11 350 - 350 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 13 16 (16) - 
ดอกเบ้ียรับ 117 12 129 (5) 124 
ดอกเบ้ียจ่าย (40) - (40) 5 (35) 
ก าไรของส่วนงาน 357 35 392 (16) 376 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (249) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (9) 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (57) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (14) 

ก าไรส าหรับงวด     47 

 รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ส่วนงานธุรกจิ     
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 56,031 106,376 215,204 339,675 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 13,326 3,722 29,686 11,222 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลกูคา้ 69,357 110,098 244,890 350,897 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 65,810 85,838 234,583 319,137 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,547 24,260 10,307 31,760 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลกูคา้ 69,357 110,098 244,890 350,897 
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25. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย 
เงินปันผลท่ีอนุมติั                    

จ่ายต่อหุน้ 
จ านวนเงินปันผล                       

ท่ีจ่ายเพ่ิม 

  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
0.45 88,873 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

0.12 23,744 
 

   112,617 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

0.20 39,836 

   39,836 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 29.7 29.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.1 22.3 

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

26.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                    
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากับบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ี     
ท่ีก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาส าหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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26.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน การจดั
จ าหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
ก าหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

26.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งน าส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการใหบ้ริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษทัฯเป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และค่าธรรมเนียมอ่ืนตาม
อตัราท่ีระบุในสญัญา 

26.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สท่ีซ้ือ
ขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                
ขอ้ 27.3 

26.7 คดีฟ้องร้อง 

 ก) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได ้              
ถูกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์         
อีกสองแห่ง ในการด าเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจากหุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น และขอให้ศาลมีค าสั่ง
หา้มการขายทอดตลาดหุน้ของลูกหน้ี ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนัดงักล่าว และเห็นว่า
เม่ือหุน้ของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากอยูร่ะหว่าง
ท่ีมีค  าสั่งห้ามซ้ือขายชั่วคราว ค าฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน าวิธีการคุม้ครอง
ชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช ้จึงใหย้กค าร้องของโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีได้ยื่นค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม                 
การขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนัดงักล่าวและมี
ค าสัง่หา้มจ าเลยทั้งสามรายน าหุน้ของลูกหน้ีออกขายทอดตลาดจนกวา่ศาลจะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง
เป็นอยา่งอ่ืน ต่อมาศาลมีค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ใหย้กฟ้อง โดยจ าเลยทั้งสามราย
ไม่ต้องคืนหุ้นให้กับลูกหน้ีและมีสิทธิน าหุ้นของลูกหน้ีท่ีจ าน าไวเ้ป็นหลักประกันออกขาย
ทอดตลาดได ้และเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 โจทกไ์ดมี้การยืน่ค  าร้องขอให้ศาลยงัคงมีค าสั่งห้าม
การขายทอดตลาดต่อไป แต่ศาลไดพ้ิเคราะห์และใหค้วามเห็นวา่ไม่มีเหตุสมควรใหค้  าสัง่คุม้ครอง
ชัว่คราวยงัคงมีผลบงัคบัต่อไปอีก  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ลูกหน้ีไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล โดยร้องขอให้จ  าเลยทั้งสาม                
คืนหุ้นของลูกหน้ีทั้งหมด ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยศาลนดัประชุมคดีใน
วนัท่ี 30 มกราคม 2563 ต่อไป 
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 ข) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นโจทก์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหตุ 
26.7 ก) ยื่นค าฟ้องบริษทัยอ่ยเป็นจ าเลยท่ี 1 ร่วมกบัจ าเลยอีกสามราย รวมมีจ าเลยทั้งส้ินส่ีราย
เก่ียวกบัขอใหเ้พิกถอนการขายทอดตลาดหลกัประกนัของลูกหน้ี และเรียกค่าเสียหายขอใหจ้ าเลย
ทั้งส่ีร่วมกนัช าระเงินจ านวน 50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี ของเงินตน้             
นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงศาลรับฟ้อง  

  จากการประชุมคดีเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ศาลเห็นควรให้พิจารณาค าฟ้อง ค าให้การ และ                     
ค  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหตุ 26.7 ก) ก่อน เน่ืองจากคดีดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ดว้ย โดยศาลนดัประชุมคดีในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 

  จากการประชุมคดีเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากมีคดีของศาลอุทธรณ์ตามคดีฟ้องร้องใน
หมายเหตุ 26.7 ก) อยูร่ะหว่างการพิจารณา ซ่ึงเป็นคดีหลกัและอาจมีผลมาถึงคดีน้ี ศาลจึงก าหนด
วนันดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ต่อไป 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า              
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนซ้ือถวัเฉล่ีย 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 - 30.4176 - 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,854 - 31.582 - 4 พฤษภาคม 2563 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 4 - 30.660 1 ตุลาคม 2562 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 3 - 30.590 2 ตุลาคม 2562 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคาร
เพื่อป้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนของลูกคา้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2562 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,146 - 31.582 - 4 พฤษภาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษทัฯในนามบริษทัยอ่ย 

27.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 5 - 5 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 409 - - 409 
ตราสารหน้ี - 128 - 128 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 188 - - 188 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 238 - 238 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 4 - 4 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อเงินลงทุนของลูกคา้ทั้งจ  านวน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 188 - - 188 
ตราสารหน้ี - 123 - 123 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 307 - - 307 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 89 - 89 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 1 - 1 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 253 - - 253 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 63 - - 63 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ย 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 109 - - 109 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 69 - - 69 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ค  านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

27.3 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของ   
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์ส       
 สถานะซ้ือ 7 - - - 7 
 สถานะขาย 139 - - - 139 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์ส       
 สถานะซ้ือ 58 - - - 58 
 สถานะขาย 64 - - - 64 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 


