
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทรีนีต้ี 
วฒันา จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ      
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ         
ในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืเพือ่ซ้ือหลกัทรัพย์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืเพ่ือ                          
ซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่านายหนา้จากการ     
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยส์าํหรับปี 2561 จาํนวน 242 ลา้นบาท และ 123           
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 38.85 และร้อยละ 19.77 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัยอ่ย           
คิดค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นอตัราแบบ
ต่อรองอยา่งเสรีท่ีมีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขั้นบนัได และ คิดดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ             
ท่ีมีอตัราคงท่ี โดยมีการปรับอตัราดอกเบ้ียเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั เน่ืองจากขนาดและปริมาณ
ของรายการท่ีเกิดข้ึนและจาํนวนลูกคา้มีจาํนวนมากและอตัราค่าธรรมเนียมท่ีคิดกบัลูกคา้ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัอีก
ทั้งการบนัทึกรับรู้รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยอ์าศยัการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบว่ารายไดค่้า
นายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามท่ี
เกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรับรู้รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ระบบ
การควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการคาํนวณรายได ้ค่านายหนา้จากการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละรายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตวัอยา่งทดสอบอตัราค่านายหนา้          
อตัราดอกเบ้ีย การคาํนวณและการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญัท่ีบนัทึกผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.9 บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยพิจารณาจาก
สถานะของลูกหน้ีแต่ละราย ความเส่ียงในการเรียกชาํระ และมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั ทั้งน้ีในการทาํ
ธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยข์องลูกคา้ บริษทัยอ่ยมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ                      
วางหลกัประกนั โดยมูลค่าของหลกัประกนัท่ีวางข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกรรม ประเภทหลกัทรัพย ์วงเงินของการทาํ
ธุรกรรม เป็นตน้ การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์นยัสาํคญั เน่ืองจากบริษทัยอ่ย
มีลูกหน้ีจาํนวนมากรายและมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์จาํนวนรวม 2,303 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.68 ของยอดสินทรัพย์
รวมของกลุ่มบริษทั) ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณค่าเผ่ือ
หน้ีสงสยัจะสูญและการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคาํนวณค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญของบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบนโยบายของบริษทัยอ่ยกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบั และ
ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะคงคา้งของลูกหน้ี                        
การคาํนวณมลูค่าหลกัประกนั และ การปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยการตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถกูตอ้งของสถานะคงคา้งของ
ลูกหน้ี มูลค่าหลกัประกนั การรับชาํระเงินภายหลงัวนัส้ินงวด ความถูกตอ้งของการจดัชั้น และ                     
การคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าความนิยม  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.12 บริษทัฯประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใด  
กต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบการประเมินการดอ้ยค่าของ                        
ค่าความนิยมเน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใช้
แบบจาํลองทางการเงินในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย ์     
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
การกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงิน รวมถึงทาํความเขา้ใจ
และทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต
จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํ             
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ             
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ    
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 



6 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ           
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน    
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 49,996,562             82,208,080          6,926,066               667,390                    
เงินลงทุนชัว่คราว 8 399,516,487           498,662,769        108,511,970           64,674,400               
ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 9 45,770,419             144,386,780        -                              -                               
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 10 2,248,530,683        2,784,177,616     -                              -                               
ลูกหน้ีอ่ืน 12 25,095,864             15,547,062          26,647,733             62,436,639               
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 20,000,000             -                           20,000,000             -                               
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 6 -                              -                           1,000,000               447,000,000             
เงินให้กูย้มืระยะส้ันอ่ืน 13 582,848,072           131,950,000        582,848,072           131,950,000             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,397,881             15,751,490          1,249,005               1,134,063                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,382,155,968        3,672,683,797     747,182,846           707,862,492             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                              -                           1,550,134,118        1,474,996,522          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 3,277,894               3,261,625            3,277,894               3,261,625                 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 320,062,302           97,187,072          77,300,000             91,800,000               
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 10,000,000             -                           10,000,000             -                               
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 16 26,490,592             23,845,411          3,255,046               4,430,611                 
ค่าความนิยม 50,865,066             50,865,066          -                              -                               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 9,742,448               10,117,055          -                              -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 46,356,816             39,580,742          25,113,554             20,921,953               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 73,201,799             57,303,022          499,257                  -                               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 539,996,917           282,159,993        1,669,579,869        1,595,410,711          
รวมสินทรัพย์ 3,922,152,885        3,954,843,790     2,416,762,715        2,303,273,203          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 18 1,050,000,000        1,102,000,000     -                              -                               
เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 10,092,895             56,527,946          -                              -                               
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 19 111,947,464           376,620,838        -                              -                               
เจา้หน้ีอ่ืน 20 88,914,536             72,024,356          12,308,676             38,831,762               
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 -                              100,000,000        -                              100,000,000             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 543,909                  -                           -                              -                               
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน 18 439,901,953           39,956,801          -                              -                               
หุ้นกูร้ะยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 18 591,100,000           535,000,000        591,100,000           535,000,000             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 6 -                              -                           241,250,000           8,500,000                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,039,240               16,039,753          -                              -                               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20,252,438             5,499,108            4,583,096               381,212                    
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,316,792,435        2,303,668,802     849,241,772           682,712,974             
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 22 2,419,188               -                           -                              -                               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 35,303,867             28,274,743          1,034,169               775,310                    
สาํรองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                              -                           978,366                  -                               
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,476,020             18,694,314          13,347,033             15,578,988               
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 53,199,075             46,969,057          15,359,568             16,354,298               
รวมหนี้สิน 2,369,991,510        2,350,637,859     864,601,340           699,067,272             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
      (2560: หุน้สามญั 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 1,631,215,955        987,480,000        1,631,215,955        987,480,000             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 198,198,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
      (2560: หุ้นสามญั 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 990,991,170           987,477,305        990,991,170           987,477,305             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 289,165,624           288,886,306        289,165,624           288,886,306             
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25.2 4,789,034               -                           4,789,034               -                               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 25.3 4,920,160               -                           4,920,160               -                               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 66,943,966             65,223,424          66,943,966             65,223,424               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 219,685,905           265,922,716        219,685,905           265,922,716             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8.4 (24,334,484)            (3,303,820)           (24,334,484)            (3,303,820)               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,552,161,375        1,604,205,931     1,552,161,375        1,604,205,931          
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,922,152,885        3,954,843,790     2,416,762,715        2,303,273,203          

-                          -                       -                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค่้าท่ีปรึกษา 17,610,000         14,250,000         -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 28 449,559,213       513,843,666       -                          33,388                
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 19,728,937         14,353,750         -                          -                          
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 8.5 32,493,686         21,259,984         5,790,858           33,254,255         
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 45,458,032         58,105,699         5,227,940           2,893,040           
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 45,257,899         28,203,953         32,701,566         29,811,471         
รายไดค่้าบริการการจดัการ 6 606,107              255,463              14,400,000         10,200,000         
รายไดอ่ื้น 11,437,434         4,420,592           5,594,996           212,715              
รวมรายได้ 622,151,308       654,693,107       63,715,360         76,404,869         
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 334,765,477       316,352,067       45,851,488         55,581,183         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,400,216         13,697,064         1,175,565           1,127,658           
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 66,528,920         59,540,742         5,863,209           3,917,332           
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 11 (6,953,672)          9,209,403           -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 79,673,022         79,798,609         2,077,282           1,837,836           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                          88,230,844         -                          87,763,315         
รวมค่าใช้จ่าย 486,413,963       566,828,729       54,967,544         150,227,324       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 135,737,345       87,864,378         8,747,816           (73,822,455)        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.2 -                          -                          79,566,054         103,516,848       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15.2 516,269              566,514              516,269              566,514              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 136,253,614       88,430,892         88,830,139         30,260,907         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (48,092,947)        (54,261,909)        (22,021,076)        (22,075,587)        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 88,160,667         34,168,983         66,809,063         8,185,320           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 (20,060,003)        (6,098,864)          1,291,601           19,884,799         
กําไรสําหรับปี 68,100,664         28,070,119         68,100,664         28,070,119         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (26,288,330)        68,813,047         (14,500,000)        68,080,000         
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 5,257,666           (13,762,610)        2,900,000           (13,616,000)        
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,030,664)        55,050,437         (11,600,000)        54,464,000         
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.2 -                          -                          (9,430,664)          586,437              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,030,664)        55,050,437         (21,030,664)        55,050,437         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (21,030,664)        55,050,437         (21,030,664)        55,050,437         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 47,070,000         83,120,556         47,070,000         83,120,556         

กําไรต่อหุ้น 29
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.34 0.14 0.34 0.14
กาํไรต่อหุ้นปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.32 0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 88,160,667         34,168,983         66,809,063         8,185,320           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,400,216         13,697,064         1,175,565           1,127,658           
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,029,124           5,520,062           258,859              206,601              
   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (6,953,672)          9,209,403           -                          -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -79,566,054 (103,516,848)      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (516,269)             (566,514)             (516,269)             (566,514)             
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 10,764,998         1,328,662           7,190,473           350,781              
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว -                          15,517,275         -                          15,336,085         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย (3,768,765)          -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                          88,230,844         -                          87,763,315         
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 4,859,077           -                          1,085,236           -                          
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (785,670)             (1,356,737)          -                          -                          
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          798,397              -                          -                          
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (72,788,338)        (61,022,182)        (32,701,566)        (29,811,471)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 48,092,947         54,261,909         22,021,076         22,075,587         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หน้ีสินดาํเนินงาน 86,494,315         159,787,166       (14,243,617)        1,150,514           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว 92,136,901         (154,010,581)      (51,028,043)        (57,809,180)        
   ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 98,616,361         86,600,227         -                          -                          
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 542,600,605       393,090,358       -                          -                          
   ลูกหน้ีอ่ืน (10,230,501)        1,831,167           38,152,366         19,904,786         
   เงินให้กูย้มือ่ืน (480,898,072)      305,400,000       (480,898,072)      305,400,000       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,562,858           (6,765,055)          (51,019)               15,918                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (15,898,777)        (4,755,896)          (499,257)             -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (46,435,051)        (222,666,922)      -                          -                          
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (264,673,374)      (155,937,521)      -                          -                          
   เจา้หน้ีอ่ืน 9,949,895           (32,786,528)        (26,487,543)        (3,568,037)          
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 14,753,330         (3,172,204)          4,201,884           (599,754)             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (800,000)             -                          -                          
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,218,294)          4,996,772           (2,231,955)          5,192,369           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 28,760,196         370,810,983       (533,085,256)      269,686,616       
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 70,614,038         57,620,023         27,482,107         27,318,324         
   จ่ายดอกเบ้ีย (45,408,666)        (53,585,295)        (22,056,619)        (18,356,519)        
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (33,788,172)        (30,710,845)        (63,923)               78,654                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 20,177,396         344,134,866       (527,723,691)      278,727,075       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          69,600,000         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 500,000 750,000 500,000 750,000              
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 2,856,000 4,361,000 2,856,000 4,360,000           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (250,000)             (3,000,000)          
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิม่ข้ึน) -                          -                          446,000,000       (21,000,000)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 63,148                4,359,410           -                          4,540,600           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (249,213,560)      -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (3,237,125)          (10,223,524)        -                          (1,249,000)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 793,845              1,533,248           -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,348,164)          (2,119,748)          -                          -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (249,585,856)      (1,339,614)          449,106,000       54,001,600         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (52,000,000)        32,000,000         -                          -                          
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืนเพิม่ข้ึน (ลดลง) 397,181,191       (803,402,892)      -                          (790,998,416)      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                          -                          232,750,000       1,500,000           
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,034,700,000    535,000,000       1,034,700,000    535,000,000       
เงินสดจ่ายหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ (1,078,600,000)   -                          (1,078,600,000)   -                          
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (110,616)             -                          -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 4,920,160           -                          4,920,160           -                          
เงินสดรับจากการเพิม่ทุนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,723,140           -                          3,723,140           -                          
จ่ายเงินปันผล (112,616,933)      (78,998,184)        (112,616,933)      (78,998,184)        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 197,196,942       (315,401,076)      84,876,367         (333,496,600)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (32,211,518)        27,394,176         6,258,676           (767,925)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 82,208,080         54,813,904         667,390              1,435,315           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 49,996,562         82,208,080         6,926,066           667,390              

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ค่าซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพิม่ข้ึน 7,035,678           95,872                -                          -                          
   ซ้ือสินคา้ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 3,058,000           -                          -                          -                          
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,030,664)        55,050,437 (11,600,000)        54,464,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

กาํไร (ขาดทุน)
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ค่าหุน้  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 987,477,305            288,886,306            -                                -                                63,819,918              318,254,287            (58,354,257)             1,600,083,559         
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                28,070,119              -                                28,070,119              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                55,050,437              55,050,437              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                28,070,119              55,050,437              83,120,556              
เงินปันผลจ่าย 32 -                                -                                -                                -                                -                                (78,998,184)             -                                (78,998,184)             
การจดัสรรกาํไรสะสม 26 -                                -                                -                                -                                1,403,506                (1,403,506)               -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 987,477,305            288,886,306            -                                -                                65,223,424              265,922,716            (3,303,820)               1,604,205,931         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 987,477,305            288,886,306            -                                -                                65,223,424              265,922,716            (3,303,820)               1,604,205,931         
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                68,100,664              -                                68,100,664              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                (21,030,664)             (21,030,664)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                68,100,664              (21,030,664)             47,070,000              
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25.2 -                                -                                4,859,077                -                                -                                -                                -                                4,859,077                
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24 3,513,865                279,318                    (70,043)                    -                                -                                -                                -                                3,723,140                
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25.3 -                                -                                -                                4,920,160                -                                -                                -                                4,920,160                
เงินปันผลจ่าย 32 -                                -                                -                                -                                -                                (112,616,933)           -                                (112,616,933)           
การจดัสรรกาํไรสะสม 26 -                                -                                -                                -                                1,720,542                (1,720,542)               -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 990,991,170            289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (24,334,484)             1,552,161,375         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับลว่งหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่นจาก รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 987,477,305               288,886,306            -                               -                               63,819,918              318,254,287            (58,037,477)             (316,780)                  (58,354,257)             1,600,083,559         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               28,070,119              -                               -                               -                               28,070,119              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               -                               54,464,000              586,437                   55,050,437              55,050,437              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               28,070,119              54,464,000              586,437                   55,050,437              83,120,556              
เงินปันผลจ่าย 32 -                                 -                               -                               -                               -                               (78,998,184)             -                               -                               -                               (78,998,184)             
การจดัสรรกาํไรสะสม 26 -                                 -                               -                               -                               1,403,506                (1,403,506)               -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 987,477,305               288,886,306            -                               -                               65,223,424              265,922,716            (3,573,477)               269,657                   (3,303,820)               1,604,205,931         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 987,477,305               288,886,306            -                               -                               65,223,424              265,922,716            (3,573,477)               269,657                   (3,303,820)               1,604,205,931         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               68,100,664              -                               -                               -                               68,100,664              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               -                               (11,600,000)             (9,430,664)               (21,030,664)             (21,030,664)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               68,100,664              (11,600,000)             (9,430,664)               (21,030,664)             47,070,000              
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25.2 -                                 -                               4,859,077                -                               -                               -                               -                               -                               -                               4,859,077                
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24 3,513,865                   279,318                   (70,043)                    -                               -                               -                               -                               -                               -                               3,723,140                
เงินรับลว่งหนา้ค่าหุ้น 25.3 -                                 -                               -                               4,920,160                -                               -                               -                               -                               -                               4,920,160                
เงินปันผลจ่าย 32 -                                 -                               -                               -                               -                               (112,616,933)           -                               -                               -                               (112,616,933)           
การจดัสรรกาํไรสะสม 26 -                                 -                               -                               -                               1,720,542                (1,720,542)               -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 990,991,170               289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (15,173,477)             (9,161,007)               (24,334,484)             1,552,161,375         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



   

   1

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยู่ท่ีเลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  

1.2 บริษทัหลกัทรัพย  ์ทรีนีต้ี จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัย่อย
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจดงัน้ี 

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

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

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

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ประกอบกบัประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน)        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั ท่ีปรึกษา ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั ลงทุน ไทย 99.9 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี      
ส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ              
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

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

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่
มรีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ               
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 
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 ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาขั้นความสําเร็จของงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะเรียกเกบ็เงินได ้

  ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุนท่ีบริษทัยอ่ยจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ค) ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เวน้แต่มี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ีย บริษทัย่อยจึงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
ดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง 

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่า 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 

(5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

จ) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ฉ) ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื 

 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

4.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวนัถึง
กาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จาํกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัว๋เงินประเภท                
เผื่อเรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระ
ผกูพนั 

4.4 เงนิฝากระยะยาวในสถาบันการเงนิ 

 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากประจาํ ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออก
โดยสถาบนัการเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

4.5 การรับรู้และตดับัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

 บริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อยเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด บญัชีเครดิต
บาลานซ์ และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยเพ่ือการ
ควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการดงักล่าว
ออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

4.6 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยมืมาซ่ึงไดน้าํไปขายหรือใหย้มื
ต่อเป็น “เจ้าหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีธุรกรรมยมืและให้ยมืหลกัทรัพย ์โดย
คาํนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯ
และบริษทัย่อยบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีนาํไปวางเป็นหลกัประกนักบัคู่สัญญาหรือรับจาก
คู่สญัญาบนัทึกในบญัชี “ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั”  

 ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

4.7 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตัดจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ              
ดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด และเงินลงทุนทัว่ไป ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.8 ลูกหนีสํ้านักหักบัญชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 

ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการ
ชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดสุทธิ
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีสาํหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศ
ไทย) รวมถึงเงินท่ีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชีในการทาํธุรกรรมซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
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4.9 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้
กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใช้หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั               
อนัไดแ้ก่ เงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่
ระหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นชาํระ เป็นตน้ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียง
ในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพ้ืนฐานการ
จดัชั้นหน้ีและการตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ได้รับการชาํระหน้ี และ
บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลกัประกันของลูกหน้ีท่ีเข้า
ลกัษณะดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากว่า       
มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่า 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจาํนวนของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ  
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชวิ้ธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  5 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน  3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับงานระหว่างติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่าย
สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและค่าตัดจาํหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อ่ืน ๆ  2 - 8 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 
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4.12 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)      
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนอ้ยกว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร และมีขอ้สมมติท่ีสาํคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายได้
และอตัราคิดลด 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการ
ชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดดุล
สุทธิเจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชีสําหรับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  
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4.15 เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัย่อยจากการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้
ท่ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระท่ีต้องส่งมอบหลักทรัพย์เน่ืองจากการขายชอร์ตหรือการยืม
หลกัทรัพย ์และภาระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีบริษทัย่อยถือไวเ้พ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย ์
เป็นตน้ 

4.16 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมือืน่ 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลา
ต่อมาเงินกูย้ืมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิง
ตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอด
ช่วงเวลาการกูย้มื 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่า
กว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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4.19 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.20 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.21 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี   
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการ
ให้บริการของพนักงานท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของ               
ราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกภาระจาก
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพนั เงินวางประกนัในการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ดงักล่าวบนัทึกในบญัชีลูกหน้ีสํานกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยมูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากราคาท่ีใช้
ชาํระราคา ณ ส้ินวนัทาํการของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และผลกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน  
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สัญญาออปช่ัน 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกค่าสิทธิท่ีจ่าย 
(สถานะซ้ือ) และค่าสิทธิท่ีไดรั้บ (สถานะขาย) ณ วนัท่ีทาํการซ้ือหรือขายสัญญาออปชัน่ในบญัชี
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ และบญัชีหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตามลาํดบั ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากราคาท่ีใชช้าํระราคา ณ 
ส้ินวนัทาํการของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และผลกาํไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.24 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้            
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั       
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน        
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้ การใช้ดุลยพินิจและ                   
การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกิดจากการปรับมูลค่าของ
ลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ใชค้ ํ้าประกนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไป เม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั 
และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอาจต้องใช้ระยะเวลานานท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับ
เพ่ิมข้ึนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนั
อาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือ่การดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวอาจมี
ข้ึนไดใ้นอนาคต  

 การรับรู้และการตดัรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่าบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
ตอ้งทาํการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน     
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการ
คาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญัในระหว่างปี 2561 และ 2560 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

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

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการค้าระหว่างกนั      
 รายไดค่้านายหนา้จากการ      
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 191 540 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะนาํของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ      
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 309 303 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะนาํของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
      ส่วนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 823 899 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 14,400 10,233 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม 606 255 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัร่วม 500 750 500 750 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั           

ผูล้งทุนทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับ       
       - บริษทัยอ่ย - -  4,595 5,376 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี 
 ดอกเบ้ียจ่าย                       
       - บริษทัยอ่ย - - 579 57 ตามอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย์

บวกร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,199 1,258 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
    ค่านายหนา้จ่าย     
       - บริษทัยอ่ย - - 52,008 33,827 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา
แนะนาํของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
         กรรมการของกลุ่มบริษทั 9,364 5,390 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 23,374 61,528 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 7 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 12 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - - 447,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - 1,000 - 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
         กรรมการของกลุ่มบริษทั 4,676 9,294 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 907 27,120 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - - 299 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 2 - 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - - 231,000 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จาํกดั - - 10,000 7,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - - 1,500 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - - 250 - 
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 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหว                     
ในระหว่างปีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 447,000 3,711,000 (4,158,000) - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - 9,000 (8,000) 1,000 
 447,000 3,720,000 (4,166,000) 1,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่างปี
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั - 1,555,300 (1,324,300) 231,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั  7,000 53,000 (50,000) 10,000 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 1,500 - (1,500) - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั - 250 - 250 
 8,500 1,608,550 (1,375,800) 241,250 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 70,740 60,506 9,990 8,616 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 8,764 7,796 - - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(หมายเหตุ 25) 1,967 - 854 - 

รวม 81,471 68,302 10,844 8,616 



   

   21

บริษทัฯไดใ้หผ้ลประโยชนอ่ื์นแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ 
โดยในปี 2561 ไดท้าํประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยใน
วงเงิน 50 ลา้นบาท (2560: 50 ลา้นบาท) 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 170 165 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 112,073 176,782 6,926 667 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112,243 176,947 6,926 667 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (62,246) (94,739) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 49,997 82,208 6,926 667 

8. เงนิลงทุน 

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 206,979 187,748 144,560 135,882 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (18,763) - (8,210) - 
  หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (468) - (468) - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  187,748 187,748 135,882 135,882 

 ตราสารหน้ี     
  ตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล 123,402 123,268 146,630 146,708 
  บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (134) - 78 - 

  ตราสารหน้ีสุทธิ  123,268 123,268 146,708 146,708 

 รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 311,016 311,016 282,590 282,590 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 ตราสารหน้ี     
  ตัว๋แลกเงิน 88,765 88,501 217,038 216,073 
  หกั: ส่วนลดรับ (264) - (965) - 

  ตราสารหน้ีสุทธิ  88,501 88,501 216,073 216,073 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 88,501 88,501 216,073 216,073 

 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     
  เงินฝากประจาํท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000 400,000 610,100 610,100 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุ
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 149,630 149,630 99,691 99,691 

  หกั: เงินลงทุนในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (549,630) (549,630) (709,791) (709,791) 

 รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดสุทธิ - - - - 

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 399,517 399,517 498,663 498,663 

เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 337,423 307,091 88,467 84,000 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (30,332) - (4,467) - 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสุทธิ  307,091 307,091 84,000 84,000 

 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หน่วยลงทุน 5,000 4,914 5,050 5,387 
  บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (86) - 337 - 

  หน่วยลงทุนสุทธิ  4,914 4,914 5,387 5,387 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 312,005 312,005 89,387 89,387 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุนท่ัวไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 87,883  87,626  
 หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (79,826)  (79,826)  

 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 8,057  7,800  

รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธิ 320,062  97,187  

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 719,579  595,850  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 116,175 108,512 65,147 64,674 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (7,663) - (473) - 

  รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 108,512 108,512 64,674 64,674 

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 108,512 108,512 64,674 64,674 

เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 88,467 69,500 88,467 84,000 
  หกั:  ค่าเผือ่การปรับมลูค่า (18,967) - (4,467) - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  69,500 69,500 84,000 84,000 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ  69,500 69,500 84,000 84,000 

 เงินลงทุนท่ัวไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 87,626  87,626  
 หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (79,826)  (79,826)  

 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 7,800  7,800  

รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธิ 77,300  91,800  

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 185,812  156,474  
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8.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2561 2560 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ   
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 3,050 9,006 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 3,050 9,006 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ     
มีตราสารหน้ี (ราคาตามบญัชี) แยกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 
 ระยะเวลาครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนีเ้พือ่ค้า     
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 501 122,767 - 123,268 
ตราสารหนีเ้ผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 88,501 - - 88,501 

รวม 89,002 122,767 - 211,769 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 
 ระยะเวลาครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนีเ้พือ่ค้า     
 ตราสารหน้ีภาครัฐ - - 49,137 49,137 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 97,571 - - 97,571 
ตราสารหนีเ้ผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 216,073 - - 216,073 

รวม 313,644 - 49,137 362,781 
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8.4 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดยกมาตน้ปี (3,304) (58,354) (3,304) (58,354) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้     
   -  จากการตีราคา (21,017) 55,050 (11,600) 55,050 
   - จากการขาย (13) - - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (9,430) - 

ยอดคงเหลือปลายปี (24,334) (3,304) (24,334) (3,304) 

8.5 กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพย์
เพ่ือคา้ (10,834) (1,329) (7,190) (351) 

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย   
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 39,559 35,330 12,981 48,941 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3,769 (12,741) - (15,336) 
รวม 32,494 21,260 5,791 33,254 

9. ลูกหนีสํ้านักหักบัญชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 62,266 170,302 
หกั: ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีในนามบริษทัยอ่ยเพือ่ลูกคา้ (16,496) (25,915) 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 45,770 144,387 
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10. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 65,468 411,588 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,090,946 2,230,492 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 3,780 10,120 
ลูกหน้ีอ่ืน 142,316 196,928 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,302,510 2,849,128 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (62,085) (69,038) 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,240,425 2,780,090 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4,986 968 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,120 3,120 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8,106 4,088 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,248,531 2,784,178 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืน                    
ท่ีระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 77 ลา้นบาท (2560: 126 ลา้นบาท) 

10.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง             
การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ  คา่เผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัคา่เผือ่  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหักคา่เผือ่ 
 จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 2,234 - 2,234 2,653 - 2,653 
มูลหน้ีจดัชั้นต ํ่ากวา่มาตรฐาน 15 - 15 131 - 131 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62 (62) - 69 (69) - 

รวม 2,311 (62) 2,249 2,853 (69) 2,784 
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11. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 2561 2560 
ยอดตน้ปี 69,038 60,115 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (6,953) 9,210 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - (287) 
ยอดปลายปี 62,085 69,038 

12. ลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค้า้งรับ 25,096 15,547 3,255 909 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 23,393 61,528 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,096 15,547 26,648 62,437 

13. เงนิให้กู้ยมือืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อปี (2560: อตัรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี) และ            
คํ้าประกนัโดยการจาํนาํหุน้จดทะเบียนของผูกู้ ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

กาํหนดชาํระคืนภายใน 
งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน ธนัวาคม 2562 กรกฎาคม 2561 582,848 131,950 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน มิถุนายน 2563 - 30,000 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (20,000) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  
10,000 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

14.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี             

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,173,516 1,169,803 1,533,974 1,457,449 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,034 10,000 15,926 15,047 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,026 3,000 -* 2,501 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั 250 - 99.9 - 250 - 234 - 

รวม     1,186,826 1,182,803 1,550,134 1,474,997 

* เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียแสดงอยูภ่ายใต ้“สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย”  

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใตห้วัขอ้ “สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 978 - 
รวม 978 - 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานของ
บริษทัยอ่ย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 3.8 ลา้นบาท  

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัใหม่คือ บริษทั 
ทรีนีต้ี วนั จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.9 บริษทั 
ทรีนีต้ี วนั จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 โดยมีทุน
ชาํระแลว้หุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท 
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14.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน           

เบด็เสร็จอ่ืน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 82,242 103,522 (9,431) 586 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 845 494 - - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั (3,506) (499) - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จาํกดั (15) - - - 

รวม 79,566 103,517 (9,431) 586 

15. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั แอสเซท แบค  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,278 3,262 500 750 

  โฮลด้ิงส์ จาํกดั แปลงสินทรัพยเ์ป็น          

 หลกัทรัพย ์          

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ 

  2561 2560 

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

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 516 567 - - 
รวม 516 567 - - 

 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จาํกดั คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอสเซท แบคโฮลด้ิงส์ จาํกดั 0.1 0.1 5.3 5.0 - - 1.3 1.4 1.0 1.1 

16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม  
ราคาทุน  

     1 มกราคม 2560 46,032 90,199 23,436 86 159,753 
     ซ้ือเพ่ิม 9 5,143 5,149 19 10,320 
     จาํหน่าย - (193) (4,290) - (4,483) 
     ตดัจาํหน่าย (150) (682) - - (832) 
     โอนเขา้ (ออก) - 105 - (105) - 
     31 ธนัวาคม 2560 45,891 94,572 24,295 - 164,758 
     ซ้ือเพ่ิม 295 8,940 4,043 53 13,331 
     จาํหน่าย (395) (360) (2,432) - (3,187) 
     ตดัจาํหน่าย (483) (104) - - (587) 
     โอนเขา้ (ออก) - 53 - (53) - 
     31 ธนัวาคม 2561 45,308 103,101 25,906 - 174,315 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม  
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

     1 มกราคม 2560 43,777 76,051 14,395 - 134,223 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,192 6,689 3,947 - 11,828 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วน 
        ท่ีจาํหน่าย - (111) (4,287) - (4,398) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วน 
        ท่ีตดัจาํหน่าย (58) (682) - - (740) 
     31 ธนัวาคม 2560 44,911 81,947 14,055 - 140,913 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 718 5,884 4,075 - 10,677 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        
        ส่วนท่ีจาํหน่าย (395) (360) (2,432) - (3,187) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ 
        ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (476) (103) - - (579) 
     31 ธนัวาคม 2561 44,758 87,368 15,698 - 147,824 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

     31 ธนัวาคม 2560 980 12,625 10,240 - 23,845 
     31 ธนัวาคม 2561 550 15,733 10,208 - 26,491 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    

     2560     11,828 
     2561     10,677 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแต่ง    
  สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 
     1 มกราคม 2560 3 4,630 4,633 
     ซ้ือเพิ่ม - 1,249 1,249 

     31 ธนัวาคม 2560 3 5,879 5,882 

     31 ธนัวาคม 2561 3 5,879 5,882 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
     1 มกราคม 2560 3 321 324 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,127 1,127 

     31 ธนัวาคม 2560 3 1,448 1,451 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,176 1,176 

     31 ธนัวาคม 2561 3 2,624 2,627 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแต่ง    
  สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
     31 ธนัวาคม 2560 - 4,431 4,431 

     31 ธนัวาคม 2561 - 3,255 3,255 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
     2560   1,127 

     2561   1,176 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2.9 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึง
ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 125 ลา้นบาท (2560: 118 ลา้นบาท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต       
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 4,206 36,362 2,571 3,025 46,164 
ซ้ือเพิ่ม 250 790 1,042 38 2,120 
ตดัจาํหน่าย (250) - (143) (799) (1,192) 
โอนเขา้ (ออก) - 211 - (211) - 
31 ธนัวาคม 2560 4,206 37,363 3,470 2,053 47,092 
ซ้ือเพิ่ม - 773 576 - 1,349 
ตดัจาํหน่าย - - (982) - (982) 
31 ธนัวาคม 2561 4,206 38,136 3,064 2,053 47,459 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต       
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

การตัดจาํหน่าย      
1 มกราคม 2560 3,154 31,182 1,163 - 35,499 
ค่าตดัจาํหน่าย

สาํหรับปี 470 879 520 
- 

1,869 
ตดัจาํหน่าย (250) - (143) - (393) 
31 ธนัวาคม 2560 3,374 32,061 1,540 - 36,975 
ค่าตดัจาํหน่าย

สาํหรับปี 438 742 543 
 

- 1,723 
ตดัจาํหน่าย - - (982) - (982) 
31 ธนัวาคม 2561 3,812 32,803 1,101 - 37,716 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2560 832 5,302 1,930 2,053 10,117 

31 ธนัวาคม 2561 394 5,333 1,963 2,053 9,743 

ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับปี     

2560     1,869 

2561     1,723 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 30 ลา้นบาท 
(2560: 30 ลา้นบาท) 

18. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มปีระกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหว่างธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหว่างธนาคาร 1,050,000 1,102,000 - - 

  1,050,000 1,102,000 - - 

เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหว่างธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหว่างธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.30 439,902 39,957 - - 

   439,902 39,957 - - 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั       
หุน้กู ้ 2.80 - 3.25 2.60 - 3.25 591,100 535,000 591,100 535,000 

   591,100 535,000 591,100 535,000 
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 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุ้นกูร้ะยะส้ันชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดนอ้ยกว่า 1 ปี 

19. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2561 2560 

เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 105,860 374,823 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 105,860 374,823 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 6,087 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 6,087 1,798 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 111,947 376,621 

20. เจ้าหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  88,915 72,024 11,400 11,413 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 909 27,419 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 88,915 72,024 12,309 38,832 

21. หุ้นกู้ชนิดไม่มปีระกนั 

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

     (หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย  วนัท่ี งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หน่วย) ต่อปี อาย ุ ครบกาํหนด 2561 2560 

27 กรกฎาคม 2559 100,000 คงท่ีร้อยละ 3.2 2 ปี 3 วนั 30 กรกฎาคม 2561 - 100,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - (100,000) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   - - 
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22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,267 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (304) - 
รวม 2,963 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (544) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 2,419 - 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ
โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 660 2,607 3,267 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          (116) (188) (304) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 544 2,419 2,963 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 28,275 23,555 775 569 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,836 4,559 224 180 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,193 961 35 26 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (800) - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 35,304 28,275 1,034 775 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานภายในหน่ึงปีขา้งหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 18 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 18 ปี) (2560: 18 ปี (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 18 ปี)) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 3.54 3.54 3.54 3.54 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 5.00 5.00 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (1,012) 0.5 1,066 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 3,205 1.0  (2,896) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 10.0 (2,511) 10.0   2,806 

 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (933) 0.5 985 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 2,552 1.0  (2,310) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 10.0 (2,269) 10.0   2,547 

 



   

   37

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (46) 0.5 49 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 132 1.0 (117) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 10.0 (118) 10.0 135 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
สาํรอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (38) 0.5 40 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 98 1.0 (86) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 10.0 (95) 10.0 110 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 11.5 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
งวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากเดิมจาํนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 987,477,305 บาท แบ่ง
ออกเป็น 197,495,461 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย
จาํนวน 539 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯอีกจาํนวน 
643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
1,631,215,955 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 128,747,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ซ่ึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

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

ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.1 

2) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ESOP จาํนวน 30,000,000 หุน้ 
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.2 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จาํนวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,496,000 987,480 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (539) (3) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 128,747,730 643,739 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 326,243,191 1,631,216 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,495,461 987,477 
เพ่ิมจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 702,773 3,514 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 198,198,234 990,991 
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การเพ่ิมทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
TNITY-W1* 

จาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
ESOP** 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

29 มิ.ย. 61 271,000 100,000 371,000 5 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 
28 ก.ย. 61 209,140 122,633 331,773 3 ต.ค. 61 8 ต.ค. 61 

รวม 480,140 222,633 702,773   

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

25. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

25.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

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

2 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

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

สิทธิ 
วนัส้ินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งปี 98,747,323 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างปี (1,464,172) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 97,283,151 

25.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 

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

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

(TNITY) ถวัเฉล่ีย 5 วนัทาํการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นได้
สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) เวน้แต่กรณี
มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่

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

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

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Binomial  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ 
ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 5.90 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อย
ละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.57 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
กลุ่มบริษทัแลว้จาํนวน 26,194,500 หน่วย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดคงเหลือของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 3,805,500 หน่วย 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 4.9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 
1.1 ลา้นบาท) (2560: ไม่มี) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  

  รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกในระหวา่งปี 26,194,500 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างปี (222,633) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,971,867 
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25.3 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  

 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 จาํนวน 984,032 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามญัจาํนวน 984,032 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพ่ิมทุนทั้งหมดจาํนวน 4.9 
ลา้นบาทแลว้ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัฯจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัขา้งตน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ
บนัทึกจาํนวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดงักล่าวไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตห้วัขอ้ “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯได้จดัสรรกาํไรสําหรับปีจาํนวน 1.7 ลา้นบาท ไปเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย (2560: 1.4 ลา้นบาท) 

27. ภาษเีงินได้  

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 21,578 29,246 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,518) (23,147) (1,292) (19,885) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,060 6,099 (1,292) (19,885) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 
(กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,258 (13,763) 2,900 (13,616) 

 5,258 (13,763) 2,900 (13,616) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 88,161 34,169 66,809 8,185 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 17,632 6,834 13,362 1,637 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 2,235 100 1,590 - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (708) (1,006) (16,622) (21,709) 
   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,439 1,828 378 187 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (607) (301) - - 
   อ่ืน ๆ 69 (1,356) - - 

รวม 193 (835) (16,244) (21,522) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร 
   ขาดทุนเบด็เสร็จ 20,060 6,099 (1,292) (19,885) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 10,242 11,633 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 16,059 16,059 15,965 15,965 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
   มูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,779 1,612 1,533 95 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 6,084 826 3,793 893 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,006 5,655 207 155 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,616 3,814 3,616 3,814 

รวม 46,786 39,599 25,114 20,922 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย     
     สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (429) (18) - - 

รวม (429) (18) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 46,357 39,581 25,114 20,922 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 4.0 ลา้นบาท (2560: 0.5 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีเน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงิน 3.7 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์
ภายในปี 2565 ถึงปี 2566 

28. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่านายหนา้จากการซ้ือและขายหลกัทรัพย ์ 241,678 293,382 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 57,326 43,086 - 33 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 27,530 32,818 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 123,025 144,558 - - 
รวม 449,559 513,844 - 33 

29.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัตน้ปีหรือ ณ  วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กาํไรสาํหรับปี             

จาํนวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
       
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 68,101 28,070 197,782 197,495 0.34 0.14 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  12,169    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -  -    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 68,101  209,951  0.32  

30. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ      
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา       
ซ้ือขายล่วงหนา้ และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 ผูอ้าํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน โดยไม่มีการปัน
ส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 410 38 448 - 448 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5 21 26 (26) - 
ดอกเบ้ียรับ 165 21 186 (5) 181 
ดอกเบ้ียจ่าย (53) - (53) 5 (48) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - 1 1 - 1 

กาํไรของส่วนงาน 461 79 540 (26) 514 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (335) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (12) 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน     (79) 

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20) 

กาํไรสําหรับปี     68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 424 22 446 - 446 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 16 19 (19) - 
ดอกเบ้ียรับ 175 18 193 (5) 188 
ดอกเบ้ียจ่าย (60) - (60) 5 (55) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของ
หลกัทรัพย ์ (88) - (88) - (88) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - 1 1 - 1 

กาํไรของส่วนงาน 408 55 463 (19) 444 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (316) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (14) 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน     (80) 

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

กาํไรสําหรับปี     28 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงินและ
วาณิชธนกิจ รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,030 7 3,037 885 3,922 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,540 2 3,542 413 3,955 

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมศิาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 18 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) (2560: 16 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)) 

32. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย 
เงินปันผลท่ีอนุมติั

จ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ท่ีจ่ายไปแลว้ต่อหุน้ 

เงินปันผลท่ีจ่าย
เพ่ิมต่อหุ้น 

จาํนวนเงินปันผล    
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

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

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

 
     78,998 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

0.45 - - 88,873 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

0.12 - - 23,744 
 

     112,617 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 2561 2560 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 29.3 29.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22.3 50.4 

33.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงต้องจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

33.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ี
กาํหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาสาํหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

33.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
กาํหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

33.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งนาํส่งค่าบริการใหแ้ก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะเป็นผูด้าํเนินการใหบ้ริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินคงท่ีท่ีกาํหนดไว้ และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

33.6   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่ท่ีซ้ือ
ขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                
ขอ้ 35.3 



   

   49

33.7 คดีความ 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้ถูก
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กสองแห่ง 
ในการดาํเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจากหุน้ของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น และขอให้ศาลมีคาํสั่งห้ามการขายทอดตลาด
หุ้นของลูกหน้ี ซ่ึงศาลได้พิจารณาไต่สวนคาํร้องในวนัดังกล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้นของลูกหน้ี               
ไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากอยูร่ะหว่างท่ีมีคาํส่ังห้ามซ้ือขาย
ชัว่คราว คาํฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะนาํวิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช ้จึง
ใหย้กคาํร้องของโจทก ์ 

 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีไดย้ื่นคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวโดยขอให้ศาลมีคาํสั่งห้ามการขาย
ทอดตลาดหุน้ของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลไดพิ้จารณาไต่สวนคาํร้องในวนัดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยไม่ได้
รับทราบถึงคาํร้องดงักล่าว ซ่ึงศาลไดมี้คาํสั่งห้ามบริษทัย่อยและจาํเลยร่วมนาํหุ้นของลูกหน้ีออกขาย
ทอดตลาดจนกวา่ศาลจะมีคาํสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

 ต่อมาศาลมีการนดัสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย และมีคาํพิพากษา เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 โดยให ้    
ยกฟ้อง และจาํเลยไม่ต้องคืนหุ้นให้กบัลูกหน้ีตามฟ้องและมีสิทธินาํหุ้นของลูกหน้ีท่ีจาํนาํไวเ้ป็น
หลกัประกนัออกขายทอดตลาดได ้ และเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 โจทกไ์ดมี้การยืน่คาํร้องขอให้ศาล
ยงัคงคาํสั่งหา้มการขายทอดตลาดต่อไป แต่ศาลไดพิ้เคราะห์และให้ความเห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรให้
คาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวยงัคงมีผลบงัคบัต่อไปอีก เป็นผลใหค้ดีดงักล่าวถือเป็นอนัส้ินสุด 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายดงักล่าวของบริษทัยอ่ยยืน่คาํฟ้องบริษทัยอ่ย
เป็นจาํเลยท่ี 1 ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กหน่ึงแห่งพร้อมสาํนกังานทนายความและบุคคลธรรมดาอีก
หน่ึงรายรวมมีจาํเลยทั้งส้ินส่ีราย เก่ียวกบัการดาํเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจากหุ้น
ของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขาย
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ลูกหน้ีรายดงักล่าวยืน่คาํฟ้องขอใหเ้พิกถอนการขายทอดตลาดและเรียก
ค่าเสียหายขอใหจ้าํเลยทั้งส่ีร่วมกนัชาํระเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5  
ต่อปี ของเงินตน้นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน โดยศาลนดัสืบพยานในวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 
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34. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

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

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

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

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

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 109 - - 109 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 69 - - 69 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 65 - - 65 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 84 - - 84 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

35. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและระยะยาว สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เจา้หน้ี
อ่ืน หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ เงินกูย้ืม และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนัการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีสํานักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและ  
ระยะยาวอ่ืน 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ อาํนาจอนุมติัวงเงินตั้งแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการ
บริษทั การกาํหนดเกณฑก์ารกระจุกตวัในการให้สินเช่ือ การกาํหนดหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้สินเช่ือ
ได ้การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหน้ีทั้งของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็น
ประจาํทุกปี นอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว อยา่งไรกต็าม จาํนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือมีรายการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 เงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัฯ บริษทัยอ่ย          

 และเพื่อลูกคา้ 512 787 7 1 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในนามบริษทัยอ่ย               

 และเพื่อลูกคา้ 361 462 - - 
 ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 46 144 - - 
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,249 2,784 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน 25 16 27 62 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 1 447 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 583 132 583 132 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอื่น 30 - 30 - 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีสาํคญัจาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนดตามสัญญาแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่              
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38 - - - - 12 50 อตัราดอกเบ้ีย - 
        เงินฝากออมทรัพย ์  
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 508 508 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 89 123 - - 212 - 2.20 - 6.80 
ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและ          
   บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 46 46 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายลว่งหนา้ 2,091 - - - - 158 2,249 5.50 - 15.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 25 25 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันอ่ืน - - 583 - - - 583 - MOR ถึง MOR บวก 
         ร้อยละ 4.87 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน - - 20 10 - - 30 - MOR บวกร้อยละ 

0.625 
หนี้สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 650 400 - - - 1,050 - อตัราดอกเบ้ียเงินให ้
        

 
กูย้มืระหวา่ง

ธนาคาร 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและ          
   บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 10 10 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายลว่งหนา้ - - - - - 112 112 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 89 89 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 440 - - - 440 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
เงินใหกู้ย้มืระหวา่ง

ธนาคาร 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - - 591 - - - 591 - 2.80 - 3.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - - 1 2 - - 3 - 4.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่              
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77 - - - - 5 82 อตัราดอกเบ้ีย - 
        เงินฝากออมทรัพย ์  
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 233 233 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 314 - 49 - 363 - 2.20 - 5.00 
ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและ          
   บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 144 144 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายลว่งหนา้ 2,227 - - - - 557 2,784 5.50 - 15.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 16 16 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันอ่ืน - - 132 - - - 132 - MOR บวก 
         ร้อยละ 0.12 - 2.87 
หนี้สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 702 400 - - - 1,102 - อตัราดอกเบ้ียเงินให ้
        

 
กูย้มืระหวา่ง

ธนาคาร 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและ          
   บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 57 57 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายลว่งหนา้ - - - - - 377 377 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 72 72 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 40 - - - 40 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        

เงินใหกู้ย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวก     
ร้อยละ 0.30 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - - 635 - - - 635 - 2.60 - 3.25 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่              

หรือวนัครบกาํหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 7 7 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 186 186 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 27 27 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - 1 - - - - 1 - อตัราดอกเบ้ีย         

ออมทรัพยบ์วก
ดว้ยร้อยละ 1.25 

เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันอ่ืน - - 583 - - - 583 - MOR ถึง MOR บวก 
         ร้อยละ 4.87 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน - - 20 10 - - 30 - MOR บวกร้อยละ 

0.625 
หนี้สินทางการเงิน           
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 13 13 - - 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - - 591 - - - 591 - 2.80 - 3.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 241 - - - - 241 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย
ร้อยละ 0.75 - 1.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่              

หรือวนัครบกาํหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 156 156 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62 62 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - 447 - - - - 447 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.60 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันอ่ืน - - 132 - - - 132 - MOR บวกร้อยละ 
         0.12 - 2.87 
หนี้สินทางการเงิน           
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 39 39 - - 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - - 635 - - - 635 - 2.60 - 3.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 9 - - - - 9 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.35 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไดรั้บความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํไปชาํระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยมีระยะสั้ น ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ่า                     
ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจาํทุกวนั และ
กาํหนดใหฝ่้ายงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหม่ท่ีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ตอ้งทาํการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพ่ือทดสอบให้แน่ใจว่าการทาํธุรกรรมนั้นไม่ทาํให้
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัย่อยตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษทัย่อยกาํหนด ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยสามารถดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกว่าเกณฑ ์  
ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50 - - - - 50 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 508 508 
   -  ตราสารหน้ี - 89 123 - - 212 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 36 - - 10 46 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 151 7 - 2,091 2,249 
ลูกหน้ีอ่ืน - 25 - - - 25 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 583 - - - 583 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 20 10 - - 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 650 400 - - - 1,050 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 10 - - - 10 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 112 - - - 112 
เจา้หน้ีอ่ืน - 89 - - - 89 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 440 - - - 440 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 591 - - - 591 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 1 2 - - 3 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82 - - - - 82 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 233 233 
   -  ตราสารหน้ี - 314 - 49 - 363 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 135 - - 9 144 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 412 - - 2,372 2,784 
ลูกหน้ีอ่ืน - 16 - - - 16 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 132 - - - 132 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 702 400 - - - 1,102 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 57 - - - 57 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 377 - - - 377 
เจา้หน้ีอ่ืน - 72 - - - 72 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 40 - - - 40 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 635 - - - 635 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 - - - - 7 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 186 186 
ลูกหน้ีอ่ืน - 27 - - - 27 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 1 - - - - 1 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 583 - - - 583 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 20 10 - - 30 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีอ่ืน - 13 - - - 13 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 591 - - - 591 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 241 - - - - 241 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - - 1 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 156 156 
ลูกหน้ีอ่ืน - 62 - - - 62 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 447 - - - - 447 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 132 - - - 132 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจา้หน้ีอ่ืน - 39 - - - 39 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 635 - - - 635 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 9 - - - - 9 

 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบั
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกาํหนดนโยบายและ
ขอ้กาํหนดในการลงทุน เกณฑ์การจาํกดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจาํทั้ง
รายวนัและรายเดือน เพ่ือให้แน่ใจว่าความเส่ียงจากการลงทุนอยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
ยอมรับได ้
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชีและบริษทั
หลกัทรัพย  ์และเจ้าหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เ งินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดและตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายติุธรรม
ตามราคาตลาด  

ง) หุ้นกูแ้สดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้ืมท่ีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมท่ีคาํนวณไดไ้ม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

จ) เงินให้กูย้ืมระยะยาวอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

35.3 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ      
มียอดคงเหลือของมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซ้ือ 58 - - - 58 
 สถานะขาย 64 - - - 64 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซ้ือ 34 - - - 34 
 สถานะขาย 71 - - - 71 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจดัการทุนของบริษทัหลกัทรัพย์ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือ การจดัให้มีซ่ึง
โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และ
การดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จากกําไรของปี  2561 ในงวด ส้ินปีอัน เ ป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ  0.20 บาท  รวมเ ป็น                 
จาํนวนเงิน 39.84 ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผล      
ระหวา่งกาลในปี 2561 หุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลสาํหรับปี 2561 อตัราหุน้ละ 0.32 บาท 

38. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 


