
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทรีนีต้ี 
วฒันา จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค    
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ      
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ         
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาถือปฏิบติั โดย
เลือกบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวด 2559 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืเพือ่ซ้ือหลักทรัพย์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อ                          
ซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่านายหนา้จากการ     
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยส์ าหรับปี 2560 จ  านวน 293.38 ลา้นบาท และ 144.56 
บาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 46.32 และร้อยละ 22.82 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัยอ่ย    
คิดค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นอตัราแบบ
ต่อรองอยา่งเสรีท่ีมีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขั้นบนัได และ คิดดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ     
ท่ีมีอตัราคงท่ี โดยมีการปรับอตัราดอกเบ้ียเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั เน่ืองจากขนาดและปริมาณ
ของรายการท่ีเกิดข้ึนและจ านวนลูกคา้มีจ านวนมากและอตัราค่าธรรมเนียมท่ีคิดกบัลูกคา้ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั      
อีกทั้งการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยอ์าศยั
การประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบวา่รายได ้    
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามท่ี
เกิดข้ึนจริง 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ระบบ
การควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการค านวณรายได ้  ค่านายหนา้จากการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละรายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตวัอยา่งทดสอบอตัราค่านายหนา้          
อตัราดอกเบ้ีย การค านวณและการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และสุ่มตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญัท่ีบนัทึกผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกจิหลักทรัพย์  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.9 บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก
สถานะของลูกหน้ีแต่ละราย ความเส่ียงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั ทั้งน้ีในการท า
ธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยข์องลูกคา้ บริษทัยอ่ยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ                      
วางหลกัประกนั โดยมูลค่าของหลกัประกนัท่ีวางข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกรรม ประเภทหลกัทรัพย ์วงเงินของการท า
ธุรกรรม เป็นตน้ การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์นยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัยอ่ย
มีลูกหน้ีจ านวนมากรายและมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์จ านวนรวม 2,849.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของยอดสินทรัพย์
รวมของกลุ่มบริษทั) ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญและการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประเมินวธีิการพิจารณาและค านวณค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบนโยบายของบริษทัยอ่ยกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั และ
ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะคงคา้งของลูกหน้ี                        
การค านวณมูลค่าหลกัประกนั และ การปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยการตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานะคงคา้งของ
ลูกหน้ี มูลค่าหลกัประกนั การรับช าระเงินภายหลงัวนัส้ินงวด ความถูกตอ้งของการจดัชั้น และ                     
การค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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ค่าความนิยม  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.12 บริษทัฯประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใด  
ก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบการประเมินการดอ้ยค่าของ                        
ค่าความนิยมเน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใช้
แบบจ าลองทางการเงินในการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย ์     
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
การก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความเขา้ใจ
และทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัฯและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า             
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ             
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 



6 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ    
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ           
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง   
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน    
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2561 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 82,208,080            54,813,904         61,843,423         667,390                 1,435,315               1,594,892           
เงินลงทนุชัว่คราว 9 498,662,769          346,448,378       359,867,475       64,674,400            7,216,001               6,170,000           
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 10 144,386,780          230,987,007       167,975,753       -                            -                             -                         
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 11 2,784,177,616       3,186,477,377    2,336,607,522    -                            -                             -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 13 15,547,062            18,337,070         21,394,039         62,436,639            153,808,278           94,756,944         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                            -                         -                         447,000,000          426,000,000           707,000,000       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 14 131,950,000          437,350,000       452,317,589       131,950,000          437,350,000           452,317,589       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                            -                         1,218,340           -                            -                             -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,751,490            9,065,089           7,285,079           1,134,063              1,228,635               1,172,939           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,672,683,797       4,283,478,825    3,408,509,220    707,862,492          1,027,038,229        1,263,012,364    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 15 -                            -                         -                         1,474,996,522       1,367,893,236        1,358,269,239    
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 16 3,261,625              3,445,111           3,551,651           3,261,625              3,445,111               3,551,650           
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 9 97,187,072            136,014,025       145,410,439       91,800,000            131,360,000           140,850,286       
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 17 23,845,411            25,530,334         27,377,890         4,430,611              4,309,270               1                        
ค่าความนิยม 50,865,066            50,865,066         50,865,066         -                            -                             -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 10,117,055            10,664,961         7,909,912           -                            -                             -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 39,580,742            30,196,366         35,675,601         20,921,953            14,653,154             18,880,385         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 57,303,022            52,547,126         48,878,878         -                            -                             -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 282,159,993          309,262,989       319,669,437       1,595,410,711       1,521,660,771        1,521,551,561    
รวมสินทรัพย์ 3,954,843,790       4,592,741,814    3,728,178,657    2,303,273,203       2,548,699,000        2,784,563,925    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 1,102,000,000       1,070,000,000    600,000,000       -                            -                             -                         
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 56,527,946            279,194,868       53,840               -                            -                             -                         
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 20 376,620,838          532,558,359       180,996,224       -                            -                             -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 19 39,956,801            840,905,627       1,232,134,644    -                            790,998,416           1,181,195,318    
หุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 19 535,000,000          -                         -                         535,000,000          -                             -                         
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนัท่ีครบก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22 100,000,000          -                         -                         100,000,000          -                             -                         
เจา้หน้ีอ่ืน 21 72,024,356            106,492,464       95,232,533         38,831,762            38,680,731             24,181,890         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                            -                         -                         8,500,000              7,000,000               7,000,000           
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                            -                         980,900             -                            -                             -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,039,753            17,583,402         15,614,646         -                            -                             -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,499,108              8,671,312           8,545,930           381,212                 980,966                  1,540,295           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,303,668,802       2,855,406,032    2,133,558,717    682,712,974          837,660,113           1,213,917,503    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 22 -                            100,000,000       -                         -                            100,000,000           -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 28,274,743            23,554,681         20,916,571         775,310                 568,709                  404,817             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,694,314            13,697,542         7,169,461           15,578,988            10,386,619             3,707,697           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 46,969,057            137,252,223       28,086,032         16,354,298            110,955,328           4,112,514           
รวมหนีสิ้น 2,350,637,859       2,992,658,255    2,161,644,749    699,067,272          948,615,441           1,218,030,017    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม)่
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 197,496,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 987,480,000          987,480,000       987,480,000       987,480,000          987,480,000           987,480,000       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 197,495,461 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 987,477,305          987,477,305       987,477,305       987,477,305          987,477,305           987,477,305       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 288,886,306          288,886,306       288,886,306       288,886,306          288,886,306           288,886,306       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 65,223,424            63,819,918         56,313,833         65,223,424            63,819,918             56,313,833         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 265,922,716          318,254,287       284,693,590       265,922,716          318,254,287           284,693,590       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9.4 (3,303,820)            (58,354,257)       (50,837,126)       (3,303,820)            (58,354,257)            (50,837,126)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,604,205,931       1,600,083,559    1,566,533,908    1,604,205,931       1,600,083,559        1,566,533,908    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,954,843,790       4,592,741,814    3,728,178,657    2,303,273,203       2,548,699,000        2,784,563,925    

-                        -                     -                     -                        -                         -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 14,250,000       22,092,500       -                       -                       
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 26 513,843,666     553,690,645     33,388             -                       
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 14,353,750       18,503,733       -                       -                       
ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 9.5 -                       139,186,518     -                       64,265,637       
ก าไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 58,105,699       -                       2,893,040        5,565,380        
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 28,203,953       44,611,719       29,811,471       49,284,841       
รายไดอ่ื้น 4,676,055        12,903,017       10,412,715       11,563,938       
รวมรายได้ 633,433,123     790,988,132     43,150,614       130,679,796     
ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 316,352,067     357,526,575     55,581,183       61,897,931       
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 13,697,064       14,515,328       1,127,658        320,851           
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 59,540,742       74,391,843       3,917,332        4,132,927        
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 79,798,609       84,503,390       1,837,836        2,846,219        
   หน้ีสงสัยจะสูญ 9,209,403        250,000           -                       -                       
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 9.5 66,970,860       -                       54,509,060       -                       
ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -                       525,163           -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 545,568,745     531,712,299     116,973,069     69,197,928       
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 87,864,378       259,275,833     (73,822,455)     61,481,868       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15.2 -                       -                       103,516,848     129,548,900     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16.2 566,514           643,460           566,514           643,460           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 88,430,892       259,919,293     30,260,907       191,674,228     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (54,261,909)     (61,297,710)     (22,075,587)     (25,984,880)     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 34,168,983       198,621,583     8,185,320        165,689,348     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (6,098,864)       (39,057,524)     19,884,799       (6,125,289)       
ก าไรส าหรับปี 28,070,119       159,564,059     28,070,119       159,564,059     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 68,813,047       (9,396,414)       68,080,000       (9,490,286)       
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 (13,762,610)     1,879,283        (13,616,000)     1,898,057        
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 55,050,437       (7,517,131)       54,464,000       (7,592,229)       
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15.2 -                       -                       586,437           75,098             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
  ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 55,050,437       (7,517,131)       55,050,437       (7,517,131)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 55,050,437       (7,517,131)       55,050,437       (7,517,131)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 83,120,556       152,046,928     83,120,556       152,046,928     
ก าไรต่อหุ้น 27
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.14 0.81 0.14 0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 34,168,983       198,621,583     8,185,320        165,689,348     
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 13,697,064       14,515,328       1,127,658        320,851           
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,520,062        4,964,710        206,601           163,892           
   หน้ีสงสัยจะสูญ 9,209,403        250,000           -                       -                       
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (103,516,848)   (129,548,900)   
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (566,514)          (643,460)          (566,514)          (643,460)          
   (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,328,662        315,718           350,781           (9,357)              
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 15,517,275       -                       15,336,085       -                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์ 88,230,844       -                       87,763,315       -                       
   ก  าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,356,737)       (1,239,315)       -                       -                       
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 798,397           -                       -                       -                       
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (61,022,182)     (80,931,798)     (29,811,471)     (49,284,841)     
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 54,261,909       61,297,710       22,075,587       25,984,880       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หน้ีสินด าเนินงาน 159,787,166     197,150,476     1,150,514        12,672,413       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (154,010,581)   13,355,256       (57,809,180)     (1,036,644)       
   ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 86,600,227       (63,011,254)     -                       -                       
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 393,090,358     (849,869,855)   -                       -                       
   ลูกหน้ีอ่ืน 1,831,167        5,460,214        19,904,786       (49,788,855)     
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                       1,218,340        -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,765,055)       (1,736,065)       15,918             (72,281)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,755,896)       (3,668,248)       -                       -                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี (222,666,922)   279,141,028     -                       -                       
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (155,937,521)   351,562,135     -                       -                       
   เจา้หน้ีอ่ืน (32,786,528)     11,027,192       (3,568,037)       14,498,841       
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                       (980,900)          -                       -                       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,172,204)       125,382           (599,754)          (559,329)          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (800,000)          (2,326,600)       -                       -                       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,996,772        6,528,081        5,192,369        6,678,922        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,410,983       (56,024,818)     (35,713,384)     (17,606,933)     
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 57,620,023       72,799,223       27,318,324       44,882,362       
   จ่ายดอกเบ้ีย (53,585,295)     (61,032,856)     (18,356,519)     (25,984,880)     
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (30,710,845)     (29,774,195)     78,654             16,585             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 38,734,866       (74,032,646)     (26,672,925)     1,307,134        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560



(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       69,600,000       110,400,000     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 750,000 750,000 750,000           750,000           
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,361,000 5,227,453 4,360,000        4,740,000        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (3,000,000)       -                       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                       -                       (21,000,000)     281,000,000     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,359,410        -                       4,540,600        -                       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง 305,400,000     14,967,589       305,400,000     14,967,589       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (10,223,524)     (10,518,186)     (1,249,000)       (4,630,121)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,533,248        1,240,490        -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,119,748)       (4,905,810)       -                       -                       
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 304,060,386     6,761,536        359,401,600     407,227,468     
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 32,000,000       470,000,000     -                       -                       
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง (803,402,892)   (391,261,132)   (790,998,416)   (390,196,902)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       1,500,000        -                       
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 535,000,000     100,000,000     535,000,000     100,000,000     
จ่ายเงินปันผล (78,998,184)     (118,497,277)   (78,998,184)     (118,497,277)   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (315,401,076)   60,241,591       (333,496,600)   (408,694,179)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 27,394,176       (7,029,519)       (767,925)          (159,577)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 54,813,904       61,843,423       1,435,315        1,594,892        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 82,208,080       54,813,904       667,390           1,435,315        

-                   -                   -                   -                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย -                       -                       -                       69,600,000       
   คา่ซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน 95,872             -                       -                       -                       
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 55,050,438 (7,517,131)       54,464,000       (7,592,229)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลคา่
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 987,477,305            288,886,306            56,313,833              284,693,590            (50,837,126)             1,566,533,908         
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               159,564,059            -                               159,564,059            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (7,517,131)               (7,517,131)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               159,564,059            (7,517,131)               152,046,928            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (118,497,277)           -                               (118,497,277)           
การจดัสรรก าไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               7,506,085                (7,506,085)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 987,477,305            288,886,306            63,819,918              318,254,287            (58,354,257)             1,600,083,559         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 987,477,305            288,886,306            63,819,918              318,254,287            (58,354,257)             1,600,083,559         
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               28,070,119              -                               28,070,119              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               55,050,437              55,050,437              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               28,070,119              55,050,437              83,120,556              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (78,998,184)             -                               (78,998,184)             
การจดัสรรก าไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               1,403,506                (1,403,506)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 987,477,305            288,886,306            65,223,424              265,922,716            (3,303,820)               1,604,205,931         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน
ขาดทนุ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั  - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 987,477,305           288,886,306           56,313,833             105,815,914           (50,445,248)            1,388,048,110        
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   จากการเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกเงินลงทนุจากราคาทนุ
   มาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย (หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              178,877,676           (391,878)                 178,485,798           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 - หลงัการปรับปรุง 987,477,305           288,886,306           56,313,833             284,693,590           (50,837,126)            1,566,533,908        
ก าไรส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              159,564,059           -                              159,564,059           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              (7,517,131)              (7,517,131)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              159,564,059           (7,517,131)              152,046,928           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              -                              (118,497,277)          -                              (118,497,277)          
การจดัสรรก าไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                              -                              7,506,085               (7,506,085)              -                              -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 987,477,305           288,886,306           63,819,918             318,254,287           (58,354,257)            1,600,083,559        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 987,477,305           288,886,306           63,819,918             129,934,251           (58,037,477)            1,412,080,303        
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   จากการเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกเงินลงทนุจากราคาทนุ
   มาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย (หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              188,320,036           (316,780)                 188,003,256           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 987,477,305           288,886,306           63,819,918             318,254,287           (58,354,257)            1,600,083,559        
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              28,070,119             -                              28,070,119             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              55,050,437             55,050,437             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              28,070,119             55,050,437             83,120,556             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              -                              (78,998,184)            -                              (78,998,184)            
การจดัสรรก าไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                              -                              1,403,506               (1,403,506)              -                              -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 987,477,305           288,886,306           65,223,424             265,922,716           (3,303,820)              1,604,205,931        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม 



   

   1 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่ 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจดงัน้ี 

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

 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตั้งอยูท่ี่ 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีสาขาเป็นจ านวน  7 สาขา (2559: 8 สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ประกอบกบัประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากัด (มหาชน)        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั ท่ีปรึกษา ไทย 99.9 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี      
ส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย โดยเร่ิมใชน้โยบาย
การบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปล่ียนแปลงข้างต้น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัใน
ระหว่างปีปัจจุบนั ในเร่ืองการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย ผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงิน   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 292,193 188,090 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (270) (87) 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มข้ึน 291,654 188,320 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 269 (317) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:   
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลลดลง (750) (120,750) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  103,517 129,549 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 567 643 
ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 103,334 9,442 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 586 75 
ก าไรต่อหุ้น (บาท):   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.523 0.048 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

 ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

  รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาขั้นความส าเร็จของงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะเรียกเก็บเงินได ้

  ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุนท่ีบริษทัยอ่ยจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ค) ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เว ้นแต่มี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย บริษทัย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย
ดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง 

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกวา่ 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 

(5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 

 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ 
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จ) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ฉ) ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 ดอกเบีย้เงินกู้ยมื 

 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวนัถึง
ก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ รวมถึงตัว๋เงินประเภทเผื่อ
เรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงก าหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

5.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 

 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากประจ า ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออก
โดยสถาบนัการเงินท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

5.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

 บริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด บญัชีเครดิต
บาลานซ์ และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยเพื่อการ
ควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการดงักล่าว
ออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

5.6 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมาซ่ึงไดน้ าไปขายหรือให้ยืม
ต่อเป็น “เจ้าหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงในรายการเจา้หน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยค านวณจากราคา
เสนอขายล่าสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์ง
น าไปใหลู้กคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย”์ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงในรายการ
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีน าไปวางเป็น
หลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบัญชี “ลูกหน้ีทรัพย์สินวางประกัน” หรือ 
“เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั”  

 ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 
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5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ีย
รับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.8 ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านักหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ราสารทุนและสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหัก
บญัชีในการท าธุรกรรมอนุพนัธ์  

5.9 ลกูหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใช้หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนั
ได้แก่ เงินท่ีน าไปวางเป็นประกนักับเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ เป็นตน้ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียง
ในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพื้นฐานการ
จดัชั้นหน้ีและการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการช าระหน้ี และ
บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจัดชั้ นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้า
ลกัษณะดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ากว่า       
มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกวา่ 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 
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ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจ านวนของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ  
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน  5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับงานระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่าย
สินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อ่ืนๆ  2 - 8 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

5.12 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)      
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนอ้ยกวา่
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร และมีขอ้สมมติท่ีส าคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายได้
และอตัราคิดลด 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.14 เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

เจ้าหน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีส านักหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขาย
หลักทรัพย์ตราสารทุนท่ี ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหน้ี                
ส านักหักบญัชีส าหรับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย)  

5.15 เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัย่อยจากการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้
ท่ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระท่ีต้องส่งมอบหลักทรัพย์เน่ืองจากการขายชอร์ตหรือการยืม
หลกัทรัพย ์และภาระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีบริษทัย่อยถือไวเ้พื่อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย ์
เป็นตน้ 

5.16 เงินกู้ยมืและตราสารหนีท้ีอ่อก 

 เงินกูย้ืมและตราสารหน้ีท่ีออกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลาต่อมา
เงินกูย้มืวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการ
กูย้มื 

5.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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5.19 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

5.21 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.22 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี   
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

 

 



   

   14 

5.23 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกภาระจาก
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพนั เงินวางประกนัในการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ดงักล่าวบนัทึกในบญัชีลูกหน้ีส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีใช้
ช าระราคา ณ ส้ินวนัท าการของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และผลก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน  

สัญญาออปช่ัน 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกค่าสิทธิท่ีจ่าย 
(สถานะซ้ือ) และค่าสิทธิท่ีได้รับ (สถานะขาย) ณ วนัท่ีท าการซ้ือหรือขายสัญญาออปชั่นในบญัชี
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ และบญัชีหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตามล าดบั ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีใช้ช าระราคา ณ 
ส้ินวนัท าการของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และผลก าไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะ
ถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 

5.24 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้            
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ       
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน        
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกิดจากการปรับมูลค่าของ
ลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ใชค้  ้าประกนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไป เม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั 
และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอาจต้องใช้ระยะเวลานานท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับ
เพิ่มข้ึนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนั
อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผือ่การดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวอาจมี
ข้ึนไดใ้นอนาคต  

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาวา่บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
ตอ้งท าการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน     
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการ
ค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีส าคญัในระหวา่งปี 2560 และ 2559 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 

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

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการค้าระหว่างกนั      
 รายไดค้่านายหน้าจากการ      
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 540 227 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั

ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะน าของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค้่านายหน้าจากการ      
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 303 167 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั

ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะน าของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค้่าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 10,233 10,200 ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัร่วม 255 254 - - ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - - 120,000 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
       - บริษทัร่วม 750 750 750 750 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย -  -  5,376 5,720  ตามอตัราดอกเบ้ีย      

   ออมทรัพยบ์วกร้อยละ   
   0.60 ต่อปี 

 ดอกเบ้ียจ่าย                       
       - บริษทัยอ่ย - - 57 59 ตามอตัราดอกเบ้ีย 

   ออมทรัพยบ์วกร้อยละ  
   0.35 ต่อปี 

 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,258 600 ราคาตามสญัญา 
    ค่านายหนา้จ่าย     
       - บริษทัยอ่ย - - 33,827 51,230  ตามอตัราเดียวกบัท่ี

บริษทัยอ่ย คิดกบัลูกคา้
ทัว่ไปตามอตัราแนะน า
ของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
      ส่วนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 899 716 - - ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559                       
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงค้างของรายการบญัชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั 5,390 10,111 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 61,528 81,450 
 เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - - 69,600 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 447,000 426,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั - - 7,000 7,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - 1,500 - 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั 9,294 8,008 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 27,120 25,197 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - 299 - 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหว                           
ในระหวา่งปีดงัน้ี 

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

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 426,000 127,539,000 (127,518,000) 447,000 
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 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั  7,000 51,500 (51,500) 7,000 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - 1,500 - 1,500 
 7,000 53,000 (51,500) 8,500 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 60,506 78,657 8,616 10,650 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,796 7,131 - - 

รวม 68,302 85,788 8,616 10,650 

บริษทัฯไดใ้หผ้ลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ 
โดยในปี 2560 ได้ท  าประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยใน
วงเงิน 50 ลา้นบาท (2559: 50 ลา้นบาท) 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 165 170 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 176,782 47,241 667 1,435 
ตัว๋เงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน - 489,691 - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 176,947 537,102 667 1,435 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลกูคา้ (94,739) (482,288) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 82,208 54,814 667 1,435 
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9. เงินลงทุน 

9.1 ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน     
  เงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 210,100 210,100 220,000 220,000 
  ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน     
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000 400,000 200,000 200,000 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุ
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 99,691 99,691 249,654 249,654 

  หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (709,791) (709,791) (669,654) (669,654) 

 รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงินสุทธิ  - - - - 

 หลักทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 144,560 135,882 172,041 165,594 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่า (8,210) - (6,447) - 
  หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (468) - - - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  135,882 135,882 165,594 165,594 

 ตราสารหน้ี     
  ตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล 146,630 146,708 79,197 78,914 
  บวก: ค่าเผือ่การปรับมลูค่า 78 - (283) - 

  ตราสารหน้ีสุทธิ  146,708 146,708 78,914 78,914 

 รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 282,590 282,590 244,508 244,508 

 หลักทรัพย์เผ่ือขาย     
 ตราสารหน้ี     
  ตัว๋แลกเงิน 217,038 216,073 102,845 101,940 
  หกั: ส่วนลดรับ (965) - (905) - 

  ตราสารหน้ีสุทธิ  216,073 216,073 101,940 101,940 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 216,073 216,073 101,940 101,940 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 498,663 498,663 346,448 346,448 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว     
 หลักทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 88,467 84,000 188,170 123,560 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่า (4,467) - (64,610) - 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสุทธิ  84,000 84,000 123,560 123,560 

 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หน่วยลงทุน 5,050 5,387 5,050 4,654 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่า 337 - (396) - 

  หน่วยลงทุนสุทธิ  5,387 5,387 4,654 4,654 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 89,387 89,387 128,214 128,214 

 เงินลงทุนทั่วไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 87,626  7,800  
 หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (79,826)  -  

 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 7,800  7,800  

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 97,187  136,014  

รวมเงินลงทุนสุทธิ 595,850  482,462  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
 หลักทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 65,147 64,674 7,338 7,216 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่า (473) - (122) - 

  รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 64,674 64,674 7,216 7,216 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 64,674 64,674 7,216 7,216 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว     
 หลักทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 88,467 84,000 188,170 123,560 
  หกั:  ค่าเผือ่การปรับมลูค่า (4,467) - (64,610) - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  84,000 84,000 123,560 123,560 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ  84,000 84,000 123,560 123,560 

 เงินลงทุนทั่วไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 87,626  7,800  
 หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (79,826)  -  

 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 7,800  7,800  

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 91,800  131,360  

รวมเงินลงทุนสุทธิ 156,474  138,576  

9.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 9,006 27,816 - - 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 9,006 27,816 - - 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ     
มีตราสารหน้ี (ราคาตามบญัชี) แยกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนี้เพือ่ค้า     
 ตราสารหน้ีภาครัฐ - - 49,137 49,137 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 97,571 - - 97,571 
ตราสารหนี้เผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 217,038 - - 217,038 
 หกั: ส่วนลดรับ (966) - - (966) 
 สุทธิ 216,072 - - 216,072 

รวม 313,643 - 49,137 362,780 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2559 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนี้เพือ่ค้า     
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 78,212 702 78,914 
ตราสารหนี้เผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 102,845 - - 102,845 
 หกั: ส่วนลดรับ (905) - - (905) 
 สุทธิ 101,940 - - 101,940 

รวม 101,940 78,212 702 180,854 
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9.4 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดยกมาตน้ปี (58,354) (50,837) (58,354) (50,837) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้     
   -  จากการตีราคา 55,050 (7,517) 55,050 (7,517) 
ยอดคงเหลือปลายปี (3,304) (58,354) (3,304) (58,354) 

9.5 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และตราสาร
อนุพนัธ์ (1,329) (316) (351) 9 

ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย   
   หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 35,330 139,503 48,941 64,256 
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (12,741) - (15,336) - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์ (88,231) - (87,763) - 
รวม (66,971) 139,187 (54,509) 64,265 

10. ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 170,302 250,311 - - 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี     
       ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (25,915) (19,324) - - 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสุทธิ 144,387 230,987 - - 
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11. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
ลกูหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 411,588 802,508 - - 
เงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,230,492 2,346,814 - - 
ลกูหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 10,120 36,411 - - 
ลกูหน้ีอ่ืน 196,928 60,060 - - 
รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,849,128 3,245,793 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (69,038) (60,060) - - 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,780,090 3,185,733 - - 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ลกูหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 968 745 - - 
ลกูหน้ีอ่ืน 3,120 55 - - 
รวมลกูหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4,088 800 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (55) - - 
ลกูหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 4,088 745 - - 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา     
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,784,178 3,186,478 - - 

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืนท่ี
ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท (2559: 60 ลา้นบาท) 

11.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการ
จดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  ค่าเผื่อหน้ีสงสยั มูลค่าสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสยั มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสยัจะสูญ จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสยัจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 2,653 - 2,653 3,186 - 3,186 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 131 - 131 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 69 (69) - 60 (60) - 

รวม 2,853 (69) 2,784 3,246 (60) 3,186 
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12. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดตน้ปี 60,115 68,142 - - 
บวก:  หน้ีสงสัยจะสูญ 9,210 250 - - 
หกั:  โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (5,000) - - 
 หน้ีสูญตดับญัชี (287) (3,277) - - 

ยอดปลายปี 69,038 60,115 - - 

13. ลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้า้งรับ 15,547 18,337 909 2,758 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 61,528 81,450 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - - 69,600 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 15,547 18,337 62,437 153,808 

14. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอื่น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมจ านวน 132 ลา้นบาท (2559: 437 ลา้นบาท) คิด
ดอกเบ้ียในอตัรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 2.87 ต่อปี (2559: อตัรา MOR บวกร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี) 
มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และค ้าประกนัโดยการจ าน าหุน้จดทะเบียนของผูกู้ ้

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

15.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินปันผลรับ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,169,803 1,169,803 1,457,449 1,353,340 - 120,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จ ากดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
99.9 

 
99.9 

 
10,000 

 
10,000 15,047 14,553 

 
- 

 
- 

บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จ ากดั 

 
3,000 

 
- 

 
99.9 

 
            - 

 
3,000 

 
- 2,501 - 

 
- 

 
- 

รวม     1,182,803 1,179,803 1,474,997 1,367,893 - 120,000 
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 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัใหม่คือ บริษทั 
ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวน 
3 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.9 บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงทุนจดทะเบียนรับช าระ
ทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 

15.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน               

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 103,522 128,906 586 75 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั 494 643 - - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั (499) - - - 
รวม 103,517 129,549 586 75 

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั แอสเซท แบค  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,262 3,445 750 750 

  โฮลด้ิงส์ จ  ากดั แปลงสินทรัพยเ์ป็น          

 หลกัทรัพย ์          
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั แอสเซท แบค  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,262 3,445 750 750 

  โฮลด้ิงส์ จ  ากดั แปลงสินทรัพยเ์ป็น          

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

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประเภทกิจการ สัดส่วนการถือหุน้ 

  2560 2559 

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

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 567 643 - - 
รวม 567 643 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 567 643 - - 
รวม 567 643 - - 

 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ค  านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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16.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั แอสเซท แบคโฮลด้ิงส์ จ ากดั 0.1 0.1 5.0 5.4 - - 1.4 1.6 1.1 1.3 

17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
  ส านกังาน   ส านกังาน   ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม  
ราคาทุน      

     1 มกราคม 2559 45,549 87,684 22,628 5,632 161,493 
     ซ้ือเพ่ิม 270 4,898 4,630 720 10,518 
     จ  าหน่าย - (414) (3,822) - (4,236) 
     ตดัจ าหน่าย - (8,022) - - (8,022) 
     โอนเขา้ (ออก) 213 6,053 - (6,266) - 
     31 ธนัวาคม 2559 46,032 90,199 23,436 86 159,753 
     ซ้ือเพ่ิม 9 5,143 5,149 19 10,320 
     จ  าหน่าย - (193) (4,290) - (4,483) 
     ตดัจ าหน่าย (150) (682) - - (832) 
     โอนเขา้ (ออก) - 105 - (105) - 
     31 ธนัวาคม 2560 45,891 94,572 24,295 - 164,758 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

     1 มกราคม 2559 42,094 76,792 15,229 - 134,115 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,683 7,694 2,988 - 12,365 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีจ  าหน่าย - (414) (3,822) - (4,236) 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีตดัจ าหน่าย - (8,021) - - (8,021) 
     31 ธนัวาคม 2559 43,777 76,051 14,395 - 134,223 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,192 6,689 3,947 - 11,828 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
        ส่วนท่ีจ าหน่าย - (111) (4,287) - (4,398) 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับ 
        ส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (58) (682) - - (740) 
     31 ธนัวาคม 2560 44,911 81,947 14,055 - 140,913 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
     31 ธนัวาคม 2559 2,255 14,148 9,041 86 25,530 
     31 ธนัวาคม 2560 980 12,625 10,240 - 23,845 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
     2559     12,365 
     2560     11,828 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแตง่    
  ส านกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน    
     1 มกราคม 2559 3 - 3 
     ซ้ือเพ่ิม - 4,630 4,630 
     31 ธนัวาคม 2559 3 4,630 4,633 
     ซ้ือเพ่ิม - 1,249 1,249 
     31 ธนัวาคม 2560 3 5,879 5,882 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
     1 มกราคม 2559 3 - 3 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 321 321 
     31 ธนัวาคม 2559 3 321 324 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,127 1,127 
     31 ธนัวาคม 2560 3 1,448 1,451 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
     31 ธนัวาคม 2559 - 4,309 4,309 

     31 ธนัวาคม 2560 - 4,431 4,431 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
     2559   321 

     2560   1,127 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึง
ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 118 ลา้นบาท (2559: 109 ลา้นบาท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต          
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 4,206 34,166 3,029 812 42,213 
ซ้ือเพ่ิม 250 1,384 247 3,025 4,906 
ตดัจ าหน่าย (250) - (705) - (955) 
โอนเขา้ (ออก) - 812 - (812) - 
31 ธนัวาคม 2559 4,206 36,362 2,571 3,025 46,164 
ซ้ือเพ่ิม 250 790 1,042 38 2,120 
ตดัจ าหน่าย (250) - - (799) (1,049) 
โอนเขา้ (ออก) - 211 - (211) - 
31 ธนัวาคม 2560 4,206 37,363 3,613 2,053 47,235 
การตดัจ าหน่าย      
1 มกราคม 2559 2,933 30,053 1,317 - 34,303 
ค่าตดัจ าหน่าย

ส าหรับปี 471 1,129 551 - 2,151 
ตดัจ าหน่าย (250) - (705) - (955) 
31 ธนัวาคม 2559 3,154 31,182 1,163 - 35,499 
ค่าตดัจ าหน่าย

ส าหรับปี 470 879 520 
- 

1,869 
ตดัจ าหน่าย (250) - - - (250) 
31 ธนัวาคม 2560 3,374 32,061 1,683 - 37,118 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2559 1,052 5,180 1,408 3,025 10,665 

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

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     

2559     2,151 

2560     1,869 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 30 ลา้นบาท 
(2559: 25 ลา้นบาท) 
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19. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร 1,102,000 1,070,000 - - 

  1,102,000 1,070,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.30 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.25 - 0.80 39,957 840,906 - 790,998 

   39,957 840,906 - 790,998 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกัน       
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 200,000 - 200,000 - 
  3.25      
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี  3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 155,000 - 155,000 - 
  2.60      
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  - 180,000 - 180,000 - 
  3.25      

   535,000 - 535,000 - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน และหุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบก าหนดนอ้ยกวา่ 1 ปี 

20. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 374,823 524,981 - - 
เจา้หน้ีธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์ - 6,013 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 374,823 530,994 - - 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,798 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,798 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ     
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 376,621 532,558 - - 
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21. เจ้าหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  72,024 106,492 11,413 13,484 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 27,419 25,197 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 72,024 106,492 38,832 38,681 

22. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

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

     (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย  วนัท่ี งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หุน้) ต่อปี อายุ ครบก าหนด 2560 2559 

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

หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   - 100,000 

23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23,555 20,917 569 405 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,559 4,080 180 145 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 961 885 26 19 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (800) (2,327) - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 28,275 23,555 775 569 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,520 4,965 206 164 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไร 
   หรือขาดทุน 5,520 4,965 206 164 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) (2559: ไม่มี (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี))  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 18 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 18 ปี) (2559: 19 ปี (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 19 ปี)) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 3.54 3.54 3.54 3.54 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 5.00 5.00 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (933) 0.5 985 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 2,552 1.0  (2,310) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 10.0 (2,269) 10.0   2,547 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (842) 0.5 890 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 2,020 1.0 (1,832) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 10.0 (2,003) 10.0 2,261 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อ
ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (30) 0.5 32 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 71 1.0 (63) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 10.0 (75) 10.0 87 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯได้จดัสรรก าไรส าหรับปีจ านวน 1.4 ล้านบาท ไปเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย (2559: 7.5 ลา้นบาท) 

25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 29,246 31,700 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (23,147) 7,358 (19,885) 6,125 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,099 39,058 (19,885) 6,125 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 13,763 (1,879) 13,616 (1,898) 

 13,763 (1,879) 13,616 (1,898) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,169 198,622 8,185 165,689 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,834 39,724 1,637 33,138 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,006) (1,155) (21,709) (27,064) 
   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,828 1,139 187 51 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (301) (560) - - 
   อ่ืน ๆ (1,256) (90) - - 
รวม (735) (666) (21,522) (27,013) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,099 39,058 (19,885) 6,125 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11,633 9,795 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 16,059 - 15,965 - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
   มูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,612 1,347 95 24 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 826 13,001 893 12,922 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,655 4,711 155 114 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,814 1,593 3,814 1,593 

รวม 39,599 30,447 20,922 14,653 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย     
     สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (18) (251) - - 

รวม (18) (251) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 39,581 30,196 20,922 14,653 
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ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  านวนเงิน 19 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2562 จ  านวนเงิน 8 ลา้นบาท และภายในปี 2565 จ านวนเงิน 11 ลา้นบาท 

26. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่านายหนา้จากการซ้ือและขายหลกัทรัพย ์ 293,382 316,208 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 43,086 51,066 33 - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 32,818 36,320 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 144,558 150,096 - - 
รวม 513,844 553,690 33 - 

27.    ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 28,070 159,564 28,070 159,564 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
 (พนัหุน้) 197,495 197,495 197,495 197,495 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.14            0.81 0.14          0.81 

28. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ      
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา       
ซ้ือขายล่วงหนา้ และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 



   

   40 

 ผูอ้  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานและส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน โดยไม่มีการปัน
ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 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) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
หลกัทรัพย ์ (88) - (88) - (88) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - 1 1 - 1 

ก าไรของส่วนงาน 408 55 463 (19) 444 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (316) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (14) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (80) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

ก าไรส าหรับปี     28 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 530 41 571 - 571 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 136 140 (140) - 
ดอกเบ้ียรับ 188 37 225 (6) 219 
ดอกเบ้ียจ่าย (67) - (67) 6 (61) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - 1 1 - 1 

ก าไรของส่วนงาน 582 214 796 (140) 656 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      
       ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (358) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (15) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (85) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (39) 

ก าไรส าหรับปี     159 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงินและ
วาณิชธนกิจ รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,958 5 3,963 630 4,593 

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 16 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) (2559: 15 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)) 

30. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย         
ต่อหุ้น 

เงินปันผล
ระหวา่งกาล        
ท่ีจ่ายไปแลว้     

ต่อหุ้น 
เงินปันผลท่ีจ่าย
เพ่ิมต่อหุ้น 

จ านวนเงินปันผล        
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

  (บาท) (บาท) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
0.60 (0.25) 0.35 69,123 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 

0.25 - 0.25 49,374 
 

     118,497 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

0.65 (0.25) 0.40 78,998 
 

     78,998 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 29.4 20.6 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50.4 0.8 - - 
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31.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

31.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ี
ก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสัญญาส าหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

31.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
ก าหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

31.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งน าส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการให้บริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว้ และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

31.6   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ ออปชัน่ท่ีซ้ือ
ขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33.3 

31.7 คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดถู้กลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็น
จ าเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กสองแห่ง ในการด าเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจาก
หุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น 
และขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ี ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนั
ดงักล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างท่ีมีค าสั่งห้ามซ้ือขายชั่วคราว ค าฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน า
วิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกค าร้องของโจทก์ ทนายความของบริษทัย่อยให้
ความเห็นวา่การฟ้องของลูกหน้ีไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอใหศ้าลพิพากษาใหลู้กหน้ีชนะคดีได ้
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวโดยขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม   
การขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนัดงักล่าว โดยบริษทั
ยอ่ยไม่ไดรั้บทราบถึงค าร้องดงักล่าว ซ่ึงลูกหน้ีแถลงเพิ่มเติมต่อศาลวา่การขายทอดตลาดเป็นการขาย
ทอดตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค าสั่งห้ามซ้ือขายจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจห้ามการซ้ือขายหุ้นนอกตลาดดงักล่าวได ้หากบริษทัยอ่ยและ
จ าเลยร่วมน าหุ้นออกขาย ลูกหน้ีจะได้รับความเสียหาย ศาลเห็นว่าการฟ้องของลูกหน้ีมีเหตุผล
เพียงพอ จึงมีค าสั่งห้ามบริษทัยอ่ยและจ าเลยร่วมน าหุ้นของลูกหน้ีออกขายทอดตลาดจนกวา่ศาลจะมี
ค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัยอ่ยจึงยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าสั่งขอคุม้ครองชัว่คราวดงักล่าว
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ไดมี้การนดัไกล่เกล่ียแต่ไม่สามารถ    
ตกลงได ้ศาลจึงนดัไต่สวนค าร้องต่อไปในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

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

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

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 166 - - 166 
ตราสารหน้ี - 79 - 79 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหน้ี - 102 - 102 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 65 - - 65 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 84 - - 84 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 7 - - 7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี เจา้หน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ และเงินกูย้ืม บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากในสถาบนัการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีส านักหักบญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า    
ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ อ านาจอนุมติัวงเงินตั้งแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการ
บริษทั การก าหนดเกณฑ์การกระจุกตวัในการให้สินเช่ือ การก าหนดหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้สินเช่ือ
ได ้การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีทั้งของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือมีรายการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
 เงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัฯและเพื่อลูกคา้ 887 957 1 1 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 363 181 - - 
 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 144 231 - - 
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,784 3,186 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน 16 18 62 154 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 447 426 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 132 437 132 437 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากในสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีส าคญัจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนดตามสัญญาแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      
หรือวนัครบก าหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ 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 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชี - - - - - 144 144 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 2,227 - - - - 557 2,784 5.50 - 15.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 16 16 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 132 - - - 132 - MOR บวก 
         ร้อยละ 0.12 - 2.87 
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 702 400 - - - 1,102 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้ 
        

 
กูย้มืระหวา่ง

ธนาคาร 
          
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 377 377 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 40 - - - 40 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        

เงินให้กูย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวก     
ร้อยละ 0.30 

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 635 - - - 635 - 2.60 - 3.25 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 72 72 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      
หรือวนัครบก าหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 - 8 - - 20 55 อตัราดอกเบ้ีย เงินฝากประจ า 
        เงินฝากออมทรัพย ์ 12 เดือน 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 301 301 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 102 78 1 - 181 - 2.30 - 4.70 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชี - - - - - 231 231 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 2,346 - - - - 840 3,186 5.50 - 15.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 18 18 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 437 - - - 437 - MOR บวก 
         ร้อยละ 0.25 - 0.75 
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 770 300 - - - 1,070 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้ 
        

 
กูย้มืระหวา่ง

ธนาคาร 
          
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 533 533 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 841 - - - 841 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        

เงินให้กูย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวก      

ร้อยละ              
0.25 - 0.80 

เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 106 106 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ 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 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 447 - - - - 447 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.60 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 132 - - - 132 - MOR บวกร้อยละ 
         0.12 - 2.87 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

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

หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 9 - - - - 9 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.35 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 635 - - - 635 - 2.60 - 3.25 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 39 39 - - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 139 139 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 154 154 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 426 - - - - 426 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.60 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 437 - - - 437 - MOR บวกร้อยละ 
         0.25 - 0.75 
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 791 - - - 791 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        

เงินกูย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวกดว้ย
ร้อยละ 0.60 - 0.80 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 7 - - - - 7 - อตัราดอกเบ้ีย 
 

        
ออมทรัพยบ์วกดว้ย

ร้อยละ 0.35 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 39 39 - - 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยมีระยะสั้ น ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ า                      
ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจ าทุกวนั และ
ก าหนดใหฝ่้ายงานต่างๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหม่ท่ีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ตอ้งท าการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการท าธุรกรรมนั้นไม่ท าให้
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัย่อยต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษทัย่อยก าหนด ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกวา่เกณฑ ์  
ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82 - - - - 82 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 233 233 
   -  ตราสารหน้ี - 314 - 49 - 363 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 135 - - 9 144 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 412 - - 2,372 2,784 
ลูกหน้ีอ่ืน - 16 - - - 16 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 132 - - - 132 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 702 400 - - - 1,102 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 377 - - - 377 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 40 - - - 40 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 635 - - - 635 
เจา้หน้ีอ่ืน - 72 - - - 72 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2559 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47 8 - - - 55 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 301 301 
   -  ตราสารหน้ี - 102 78 1 - 181 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 211 - - 20 231 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 840 - - 2,346 3,186 
ลูกหน้ีอ่ืน - 18 - - - 18 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 437 - - - 437 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 770 300 - - - 1,070 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 533 - - - 533 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 841 - - - 841 
เจา้หน้ีอ่ืน - 106 - - - 106 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - - 1 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 156 156 
ลูกหน้ีอ่ืน - 62 - - - 62 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 447 - - - - 447 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 132 - - - 132 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 9 - - - - 9 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 635 - - - 635 
เจา้หน้ีอ่ืน - 39 - - - 39 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - - 1 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 139 139 
ลูกหน้ีอ่ืน - 154 - - - 154 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 426 - - - - 426 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 437 - - - 437 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มือ่ืน - 791 - - - 791 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 - - - - 7 
เจา้หน้ีอ่ืน - 39 - - - 39 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยมีการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วย           
ลดความเส่ียง  

 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบั
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนก าหนดนโยบายและ
ขอ้ก าหนดในการลงทุน เกณฑ์การจ ากดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจ าทั้ง
รายวนัและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเส่ียงจากการลงทุนอยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
ยอมรับได ้

 

 

 

 



   

   53 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีส านักหักบัญชี ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า       
ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เจ้าหน้ีส านักหักบัญชี และเจ้าหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เ งินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดและตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามราคาตลาด  

ง) หุ้นกูแ้สดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้ืมท่ีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมท่ีค านวณไดไ้ม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33.3 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ      
มียอดคงเหลือของมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

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

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซ้ือ 1 1 - - 2 
 สถานะขาย 174 23 - - 197 
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34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือ การจัดให้มีซ่ึง
โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และ
การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ในเร่ืองการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อน าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทัฯและเป็นเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีศกัยภาพ  เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการลงทุน โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมีมติดงัน้ี 

1)  อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 539 หุ้น
คิดเป็นจ านวนเงิน 2,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  987,480,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 197,495,461 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 5 บาท 

2)  อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) จ านวน  98,747,730 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้นในราคา 5 บาทต่อหุ้น 
โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส ราคาใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจจะถูกปรับ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

3)  อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย จ านวน 30,000,000 หน่วย โดย      
ไม่คิดมูลค่า ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก โดยมี
อตัราการใช้สิทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้นในราคาปิดของ
หลกัทรัพยข์องบริษทั (TNITY) ถวัเฉล่ีย 4 วนัท าการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยใน
แต่ละปี จะสามารถใชสิ้ทธิในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการ
จดัสรร ราคาใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

4)  อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
128,747,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
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5)  อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6)  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จากก าไรของปี 2560 และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 88.87 ลา้นบาท
โดยก าหนดจ่ายวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
จดัประเภทรายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - 62,054 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14,515 - 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 74,392 75,414 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 84,503 35,942 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 


