
 

บริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ3 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที3สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทรีนีตี�  
วฒันา จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ      
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที3กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที3
เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื3น ๆ ตามที3ระบุ         
ในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ที3 1A เกี3ยวกบัการที3บริษทัฯลงทุนในการร่วมคา้ ซึ3 งปัจจุบนั
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์3ไดม้าและหนี� สินที3รับมา ณ วนัลงทุนใน
การร่วมคา้ดงักล่าว ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื3อนไขต่อกรณีนี�แต่อยา่งใด 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดตามดุลยพินิจเยี3ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้        
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื3องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื3องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบที3ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมความรับผิดชอบที3เกี3ยวกบัเรื3องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบที3ออกแบบมาเพื3อตอบสนองต่อการประเมินความเสี3ยงจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
สาํหรับเรื3องเหล่านี�ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื3องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์และดอกเบี�ยเงินให้กู้ยมืเพื!อซื�อหลักทรัพย์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อ                          
ซื�อหลกัทรัพย ์ซึ3 งตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ที3 29 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่านายหนา้           
จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยส์าํหรับปี 2562 จาํนวน 151 ลา้นบาท และ         
98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ3 งคิดเป็นอตัราร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัยอ่ย           
คิดค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซื�อขายหลกัทรัพย ์ซึ3 งเป็นอตัราแบบ
ต่อรองอยา่งเสรีที3มีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขั�นบนัได และ คิดดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ             
ที3มีอตัราคงที3 โดยมีการปรับอตัราดอกเบี�ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั เนื3องจากขนาดและปริมาณ
ของรายการที3เกิดขึ�นและจาํนวนลูกคา้มีจาํนวนมากและอตัราค่าธรรมเนียมที3คิดกบัลูกคา้ขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยัอีก
ทั�งการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยอ์าศยัการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบวา่รายได ้         
ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินให้กูย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าที3ถูกตอ้งตามที3
เกิดขึ�นจริง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยที3เกี3ยวขอ้ง
กบัการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพย ์ระบบ
การควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศที3เกี3ยวเนื3องกบัการคาํนวณรายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขาย
หลกัทรัพยแ์ละรายไดด้อกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพย ์และสุ่มตวัอยา่งทดสอบอตัราค่านายหนา้อตัรา
ดอกเบี�ย การคาํนวณและการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้่า
นายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้ืมเพื3อซื�อหลกัทรัพย ์และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีที3สาํคญัที3บนัทึกผา่นใบสาํคญัทั3วไป 
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ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�ธุรกจิหลักทรัพย์  

ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ที3 4.9 บริษทัยอ่ยตั�งค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก
สถานะของลูกหนี�แต่ละราย ความเสี3ยงในการเรียกชาํระ และมูลค่าของหลกัทรัพยที์3ใชค้ ํ�าประกนั ทั�งนี� ในการทาํ
ธุรกรรมซื�อขายหลกัทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยข์องลูกคา้ บริษทัยอ่ยมีขอ้กาํหนดเกี3ยวกบัการ                      
วางหลกัประกนั โดยมูลค่าของหลกัประกนัที3วางขึ�นอยูก่บัประเภทธุรกรรม ประเภทหลกัทรัพย ์วงเงินของการทาํ
ธุรกรรม เป็นตน้ การประมาณการค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยมี์นยัสาํคญั เนื3องจากบริษทัยอ่ย
มีลูกหนี�จาํนวนมากรายและมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงินที3เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ณ วนัที3 
31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยมี์จาํนวนรวม 1,842 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดสินทรัพยร์วม
ของกลุ่มบริษทั) ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญที3เกี3ยวขอ้งกบั
ลูกหนี�ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยที3เกี3ยวขอ้งกบัการคาํนวณค่าเผื3อ
หนี�สงสัยจะสูญและการบนัทึกบญัชีค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ ประเมินวธีิการพิจารณาและคาํนวณค่าเผื3อหนี�
สงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบนโยบายของบริษทัยอ่ยกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบั และ
ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที3เกี3ยวเนื3องกบัสถานะคงคา้งของลูกหนี�                         
การคาํนวณมูลค่าหลกัประกนั และ การปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี โดยการตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลที3นาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานะคงคา้งของ
ลูกหนี�  มูลค่าหลกัประกนั การรับชาํระเงินภายหลงัวนัสิ�นงวด ความถูกตอ้งของการจดัชั�น และ                     
การคาํนวณค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ 

ค่าความนิยม  

ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ที3 4.12 บริษทัฯประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ
เมื3อใดก็ตามที3มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในการตรวจสอบการประเมินการดอ้ยค่าของ                        
ค่าความนิยมเนื3องจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีที3สาํคญัที3ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
แบบจาํลองทางการเงินในการคาํนวณมูลค่าที3คาดวา่จะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย ์     
ที3ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที3กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั�น รวมถึง
การกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที3เหมาะสม  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์3ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงิน รวมถึงทาํความเขา้ใจ
และทดสอบขอ้สมมติที3สาํคญัที3ฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที3คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดที3ใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบที3เกี3ยวขอ้งและวเิคราะห์
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื3น ซึ3 งรวมถึงขอ้มูลที3รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที3แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ3 งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที3ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื3นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้           
ความเชื3อมั3นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื3นนั�น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที3เกี3ยวเนื3องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื3นนั�นมี
ความขดัแยง้ที3มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที3ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื3อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที3กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที3
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื3อสารเรื3องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลทราบเพื3อใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขที3เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที3รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื3อใหส้ามารถจดัทาํ             
งบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื3อง 
การเปิดเผยเรื3องที3เกี3ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื3องในกรณีที3มีเรื3องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที3ดาํเนินการต่อเนื3องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที3จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื3องต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที3ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ3 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเชื3อมั3น
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ             
ตรวจพบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที3มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื3อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริง   
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี3ยง            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี3ยงที3อาจมีการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื3อตอบสนอง
ต่อความเสี3ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที3เพียงพอและเหมาะสมเพื3อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี3ยงที3ไม่พบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ3 งเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี3ยงที3เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื3องจากการทุจริตอาจเกี3ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลที3ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื3อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ    
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งที3ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี3ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญัที3เกี3ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที3อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนื3องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที3เปลี3ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บจนถึงวนัที3ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื3องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที3เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที3ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที3เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื3อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลในเรื3องต่าง ๆ ซึ3 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที3ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที3มีนยัสาํคญัที3พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที3มีนยัสาํคญัในระบบ           
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที3เกี3ยวขอ้ง   
กบัความเป็นอิสระและไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื3องอื3น    
ซึ3 งขา้พเจา้เชื3อวา่มีเหตุผลที3บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที3
ขา้พเจา้ใชเ้พื3อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื3องทั�งหลายที3สื3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื3องเหล่านี�ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื3องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที3ยากที3จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื3อสารเรื3องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที3ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื3อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 62,220,266               49,996,562         3,190,086              6,926,066               

เงินลงทุนชั'วคราว 8 690,701,760             399,218,037       129,828,323          108,511,970           

ลูกหนี+สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 9 57,426,632               45,770,419         -                            -                              

ลูกหนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 10 1,785,349,179          2,248,530,683    -                            -                              

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 11 6,982,030                 298,450              1,939,271              -                              

ลูกหนี+ อื'น 12 27,631,026               25,095,864         169,840,113          26,647,733             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอื'นที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 13 10,000,000               20,000,000         10,000,000            20,000,000             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั+นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                                -                         -                            1,000,000               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั+นแก่การร่วมคา้ 6 60,000,000               -                         60,000,000            -                              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั+นอื'น 13 1,007,426,661          582,848,072       1,007,426,661       582,848,072           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 5,854,118                 10,397,881         2,168,657              1,249,005               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,713,591,672          3,382,155,968    1,384,393,111       747,182,846           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื'อขาย 8 181,420,353             312,005,502       57,000,000            69,500,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                                -                         1,535,075,298       1,550,134,118        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 3,279,023                 3,277,894           3,279,023              3,277,894               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 24,346,717               -                         24,346,717            -                              

เงินลงทุนระยะยาวอื'น 8 108,467,580             8,056,800           107,799,900          7,800,000               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอื'น - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 13 147,000,000             10,000,000         147,000,000          10,000,000             

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 17 29,590,855               26,490,592         547,508                 3,255,046               

ค่าความนิยม 50,865,066               50,865,066         -                            -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 9,785,112                 9,742,448           -                            -                              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 58,220,188               46,356,816         30,202,193            25,113,554             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น 74,530,771               73,201,799         101,774                 499,257                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 687,505,665             539,996,917       1,905,352,413       1,669,579,869        

รวมสินทรัพย์ 4,401,097,337          3,922,152,885    3,289,745,524       2,416,762,715        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 19 1,005,000,000          1,050,000,000    -                            -                              

เจา้หนี+สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 47,534,433               10,092,895         -                            -                              

เจา้หนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 20 134,742,953             111,947,464       -                            -                              

หนี+ สินตราสารอนุพนัธ์ 11 4,832,759                 -                         -                            -                              

เจา้หนี+ อื'น 21 106,145,784             88,914,536         13,659,175            12,308,676             

หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนัที'ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 22 200,500,000             -                         200,500,000          -                              

หนี+ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที'ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 23 982,564                    543,909              -                            -                              

เงินกูย้มืระยะสั+นอื'น 19 539,818,009             439,901,953       499,865,856          -                              

หุน้กูร้ะยะสั+นชนิดไม่มีประกนั 19 401,800,000             591,100,000       401,800,000          591,100,000           

เงินกูย้มืระยะสั+นจากบริษทัยอ่ย 6 -                                -                         307,245,000          241,250,000           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,134,597               4,039,240           -                            -                              

หนี+ สินหมุนเวียนอื'น 21,102,790               20,252,438         2,011,114              4,583,096               

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,480,593,889          2,316,792,435    1,425,081,145       849,241,772           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ'งปี 22 266,400,000             -                         266,400,000          -                              

หนี+ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ'งปี 23 3,414,296                 2,419,188           -                            -                              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 51,579,814               35,303,867         1,662,985              1,034,169               

สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                                -                         -                            978,366                  

หนี+ สินไม่หมุนเวียนอื'น 22,174,813               15,476,020         19,666,869            13,347,033             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 343,568,923             53,199,075         287,729,854          15,359,568             

รวมหนี�สิน 2,824,162,812          2,369,991,510    1,712,810,999       864,601,340           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 326,243,191 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 1,631,215,955          1,631,215,955    1,631,215,955       1,631,215,955        

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 199,188,966 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

      (2561: หุน้สามญั 198,198,234 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 995,944,830             990,991,170       995,944,830          990,991,170           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 289,165,624             289,165,624       289,165,624          289,165,624           

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26.2 7,301,798                 4,789,034           7,301,798              4,789,034               

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 26.3 -                                4,920,160           -                            4,920,160               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 73,339,933               66,943,966         73,339,933            66,943,966             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 260,399,735             219,685,905       260,399,735          219,685,905           

องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุน้ 8.4 (49,217,395)               (24,334,484)       (49,217,395)          (24,334,484)            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,576,934,525          1,552,161,375    1,576,934,525       1,552,161,375        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,401,097,337          3,922,152,885    3,289,745,524       2,416,762,715        

-                            -                     -                        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าที'ปรึกษา 43,868,270         17,610,000         -                           -                           
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 29 494,945,367       449,559,213       -                           -                           
รายไดจ้ากธุรกิจซื+อขายสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 18,824,193         19,728,937         -                           -                           
กาํไรจากการซื+อขายหลกัทรัพย์ 8.5 -                           32,493,686         -                           5,790,858           
กาํไรจากการซื+อขายสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 42,258,388         45,458,032         -                           5,227,940           
ดอกเบี+ยและเงินปันผล 68,605,401         45,257,899         63,910,679         32,701,566         
รายไดค้่าบริการการจดัการ 6 361,186               606,107               14,400,000         14,400,000         
รายไดอื้'น 6,198,808           11,437,434         2,720,323           5,594,996           
รวมรายได้ 675,061,613       622,151,308       81,031,002         63,715,360         
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 324,459,765       334,765,477       36,273,593         45,851,488         
   ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,840,458         12,400,216         1,157,828           1,175,565           
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 64,573,224         66,528,920         5,643,764           5,863,209           
   โอนกลบัหนี+สงสัยจะสูญ 10 -                           (6,953,672)          -                           -                           
   ค่าใชจ้่ายอื'น 94,494,839         79,673,022         4,346,451           2,077,282           
ขาดทุนจากการซื+อขายหลกัทรัพย์ 8.5 3,333,328           -                           15,659,561         -                           
ขาดทุนจากการซื+อขายสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ -                           -                           745,360               -                           
รวมค่าใช้จ่าย 499,701,614       486,413,963       63,826,557         54,967,544         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อย
   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 175,359,999       135,737,345       17,204,445         8,747,816           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.2 -                           -                           102,049,552       79,566,054         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15.2 501,079               516,269               501,079               516,269               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16.2 2,846,717           -                           2,846,717           -                           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 178,707,795       136,253,614       122,601,793       88,830,139         
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (62,028,862)        (48,092,947)        (30,953,350)        (22,021,076)        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 116,678,933       88,160,667         91,648,443         66,809,063         
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 28 (22,460,287)        (20,060,003)        2,570,203           1,291,601           
กาํไรสําหรับปี 94,218,646         68,100,664         94,218,646         68,100,664         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+



บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย (31,103,639)        (26,288,330)        (12,500,000)        (14,500,000)        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 6,220,728           5,257,666           2,500,000           2,900,000           
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.4 (24,882,911)        (21,030,664)        (10,000,000)        (11,600,000)        
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.4, 14.2 -                           -                           (14,882,911)        (9,430,664)          
รายการที'จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (24,882,911)        (21,030,664)        (24,882,911)        (21,030,664)        

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,090,495)           -                           (92,177)                -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 1,818,099             -                           18,435                 -                           

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,272,396)           -                           (73,742)                -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.2 -                           -                           (7,198,654)           -                           

รายการที'จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,272,396)           -                           (7,272,396)           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (32,155,307)        (21,030,664)        (32,155,307)        (21,030,664)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 62,063,339         47,070,000         62,063,339         47,070,000         

กาํไรต่อหุ้น 30

กาํไรต่อหุน้ขั+นพื+นฐาน
   กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.47 0.34 0.47 0.34
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.32 0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+



(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 116,678,933       88,160,667         91,648,443         66,809,063         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,840,458         12,400,216         1,157,828           1,175,565           
   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,185,452           7,029,124           536,639               258,859               
   โอนกลบัหนี+สงสัยจะสูญ -                           (6,953,672)          -                           -                           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (102,049,552)      -79,566,054
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (501,079)             (516,269)             (501,079)             (516,269)             
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,846,717)          -                           (2,846,717)          -                           
   ขาดทุน (กาํไร) ที'ยงัไม่เกิดขึ+นของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ 5,812,244           10,764,998         (7,200,810)          7,190,473           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื'อขาย (5,490,760)          (3,768,765)          -                           -                           
   กาํไรจากการโอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุน (8,581,961)          -                           -                           -                           
   ขาดทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ยมื 446,621               -                           -                           -                           
   ค่าใชจ้่ายที'เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,512,764           4,859,077           561,205               1,085,236           
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (1,060,652)          (785,670)             (444,135)             -                           
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43                        -                           -                           -                           
   รายไดด้อกเบี+ยและเงินปันผล (107,443,976)      (72,788,338)        (63,910,679)        (32,701,566)        
   ค่าใชจ้่ายดอกเบี+ย 62,028,862         48,092,947         30,953,350         22,021,076         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หนี+ สินดาํเนินงาน 81,580,232         86,494,315         (52,095,507)        (14,243,617)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ'มขึ+น) ลดลง
   เงินลงทุนชั'วคราว (184,336,528)      91,875,351         (14,115,543)        (51,028,043)        
   ลูกหนี+สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (11,656,213)        98,616,361         -                           -                           
   ลูกหนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 463,181,504       542,600,605       -                           -                           
   ลูกหนี+ อื'น 516,661               (10,230,501)        (43,673,004)        38,152,366         
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (6,982,030)          261,550               (1,939,271)          -                           
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั+นแก่การร่วมคา้ (60,000,000)        -                           (60,000,000)        -                           
   เงินใหกู้ย้มือื'น (551,578,589)      (480,898,072)      (551,578,589)      (480,898,072)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 4,297,657           5,562,858           (1,072,482)          (51,019)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น (1,328,972)          (15,898,777)        397,483               (499,257)             
หนี+ สินดาํเนินงานเพิ'มขึ+น (ลดลง)
   เจา้หนี+สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 37,441,538         (46,435,051)        -                           -                           
   เจา้หนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 23,242,110         (264,673,374)      -                           -                           
   เจา้หนี+ อื'น 22,947,464         9,949,895           968,087               (26,487,543)        
   หนี+ สินตราสารอนุพนัธ์ 4,832,759           -                           -                           -                           
   หนี+ สินหมุนเวียนอื'น 850,352               14,753,330         (2,571,982)          4,201,884           
   หนี+ สินไม่หมุนเวียนอื'น 6,698,793           (3,218,294)          6,319,836           (2,231,955)          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (170,293,262)      28,760,196         (719,360,972)      (533,085,256)      
   รับดอกเบี+ยและเงินปันผล 102,392,153       70,614,038         58,391,303         27,482,107         
   จ่ายดอกเบี+ย (57,627,867)        (45,408,666)        (28,158,955)        (22,056,619)        
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (11,943,369)        (33,788,172)        152,830               (63,923)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (137,472,345)      20,177,396         (688,975,794)      (527,723,691)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 499,950 500,000 499,950 500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 2,000,000 2,856,000 2,000,000 2,856,000
เงินสดจ่ายซื+อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (250,000)             
เงินสดจ่ายซื+อเงินลงทุนในการร่วมคา้ (21,500,000)        -                           (21,500,000)        -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั+นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           1,000,000           446,000,000       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื'อขาย -                           63,148                 -                           -                           
เงินสดจ่ายซื+อเงินลงทุนระยะยาวอื'น -100,410,780 -249,213,560 (99,999,900)        -                           
เงินสดจ่ายซื+ออุปกรณ์ (19,837,161)        (3,237,125)          -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 2,610,976           793,845               1,993,845           -                           
เงินสดจ่ายซื+อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,560,009)          (1,348,164)          -                           -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (138,197,024)      (249,585,856)      (116,006,105)      449,106,000       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงินลดลง (45,000,000)        (52,000,000)        -                           -                           
เงินกูย้มืระยะสั+นจากบริษทัยอ่ยเพิ'มขึ+น -                           -                           65,995,000         232,750,000       
เงินกูย้มืระยะสั+นอื'นเพิ'มขึ+น 95,874,733         397,181,191       497,453,872       -                           
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,197,400,000    1,034,700,000    1,197,400,000    1,034,700,000    
เงินสดจ่ายหุน้กูที้'ครบกาํหนดชาํระ (919,800,000)      (1,078,600,000)   (919,800,000)      (1,078,600,000)   
เงินสดจ่ายหนี+ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (778,707)             (110,616)             -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                           4,920,160           -                           4,920,160           
เงินสดรับจากการเพิ'มทุนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33,500                 3,723,140           33,500                 3,723,140           
จ่ายเงินปันผล (39,836,453)        (112,616,933)      (39,836,453)        (112,616,933)      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 287,893,073       197,196,942       801,245,919       84,876,367         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 12,223,704         (32,211,518)        (3,735,980)          6,258,676           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 49,996,562         82,208,080         6,926,066           667,390               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 62,220,266         49,996,562         3,190,086           6,926,066           

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ#มเติม
รายการที'ไม่ใช่เงินสด
   ค่าซื+ออุปกรณ์ส่วนที'บนัทึกเป็นหนี+ สินเพิ'มขึ+น (ลดลง) (6,075,888)          7,035,678           -                           -                           
   ซื+อยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 2,212,470           3,058,000           -                           -                           
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (24,882,911)        (21,030,664)        -10,000,000 (11,600,000)        
   โอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนเผื'อขายเป็นเงินลงทุนเพื'อคา้ 99,481,500         -                           -                           -                           
   เงินปันผลคา้งรับ -                           -                           96,000,000         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื'นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื'น

ขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที'ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ค่าหุ้น  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื'อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที# 1 มกราคม 2561 987,477,305            288,886,306            -                               -                               65,223,424              265,922,716            (3,303,820)               1,604,205,931         
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               68,100,664              -                               68,100,664              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               -                               (21,030,664)             (21,030,664)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               68,100,664              (21,030,664)             47,070,000              
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 26.2 -                               -                               4,859,077                -                               -                               -                               -                               4,859,077                
เพิ'มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25 3,513,865                279,318                   (70,043)                    -                               -                               -                               -                               3,723,140                
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 26.3 -                               -                               -                               4,920,160                -                               -                               -                               4,920,160                
เงินปันผลจ่าย 33 -                               -                               -                               -                               -                               (112,616,933)           -                               (112,616,933)           
การจดัสรรกาํไรสะสม 27 -                               -                               -                               -                               1,720,542                (1,720,542)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 990,991,170            289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (24,334,484)             1,552,161,375         

ยอดคงเหลอื ณ วันที# 1 มกราคม 2562 990,991,170            289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (24,334,484)             1,552,161,375         
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               94,218,646              -                               94,218,646              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               (7,272,396)               (24,882,911)             (32,155,307)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               86,946,250              (24,882,911)             62,063,339              
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 26.2 -                               -                               2,512,764                -                               -                               -                               -                               2,512,764                
เพิ'มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25 4,953,660                -                               -                               (4,920,160)               -                               -                               -                               33,500                     
เงินปันผลจ่าย 33 -                               -                               -                               -                               -                               (39,836,453)             -                               (39,836,453)             
การจดัสรรกาํไรสะสม 27 -                               -                               -                               -                               6,395,967                (6,395,967)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 995,944,830            289,165,624            7,301,798                -                               73,339,933              260,399,735            (49,217,395)             1,576,934,525         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุน้ที'ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบ็ดเสร็จอื'นจาก รวมองคป์ระกอบอื'น

หมายเหตุ และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ค่าหุน้  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื'อขาย บริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2561 987,477,305               288,886,306            -                               -                               65,223,424              265,922,716            (3,573,477)               269,657                   (3,303,820)               1,604,205,931         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               68,100,664              -                               -                               -                               68,100,664              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               -                               (11,600,000)             (9,430,664)               (21,030,664)             (21,030,664)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               68,100,664              (11,600,000)             (9,430,664)               (21,030,664)             47,070,000              
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26.2 -                                 -                               4,859,077                -                               -                               -                               -                               -                               -                               4,859,077                
เพิ'มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25 3,513,865                   279,318                   (70,043)                    -                               -                               -                               -                               -                               -                               3,723,140                
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 26.3 -                                 -                               -                               4,920,160                -                               -                               -                               -                               -                               4,920,160                
เงินปันผลจ่าย 33 -                                 -                               -                               -                               -                               (112,616,933)           -                               -                               -                               (112,616,933)           
การจดัสรรกาํไรสะสม 27 -                                 -                               -                               -                               1,720,542                (1,720,542)               -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561 990,991,170               289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (15,173,477)             (9,161,007)               (24,334,484)             1,552,161,375         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2562 990,991,170               289,165,624            4,789,034                4,920,160                66,943,966              219,685,905            (15,173,477)             (9,161,007)               (24,334,484)             1,552,161,375         
กาํไรสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               94,218,646              -                               -                               -                               94,218,646              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               (7,272,396)               (10,000,000)             (14,882,911)             (24,882,911)             (32,155,307)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                               -                               -                               -                               86,946,250              (10,000,000)             (14,882,911)             (24,882,911)             62,063,339              
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26.2 -                                 -                               2,512,764                -                               -                               -                               -                               -                               -                               2,512,764                
เพิ'มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 25 4,953,660                   -                               -                               (4,920,160)               -                               -                               -                               -                               -                               33,500                     
เงินปันผลจ่าย 33 -                                 -                               -                               -                               -                               (39,836,453)             -                               -                               -                               (39,836,453)             
การจดัสรรกาํไรสะสม 27 -                                 -                               -                               -                               6,395,967                (6,395,967)               -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 995,944,830               289,165,624            7,301,798                -                               73,339,933              260,399,735            (25,173,477)             (24,043,918)             (49,217,395)             1,576,934,525         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น



   

   

บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตัง้และมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลกัในการลงทนุในบริษัทอ่ืน การลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และการให้กู้ ยืม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 179/111 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อย
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้
ประกอบธรุกิจดงันี ้

1. นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
2. ค้าหลกัทรัพย์ 
3. ท่ีปรึกษาการลงทนุ 
4. จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
5. การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
6. การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทย่อยตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยมีสาขาจํานวน 7 สาขา (2561: 7 สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ประกอบกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคา
ทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 



   

   

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรีนีตี  ้วัฒนา จํากัด (มหาชน)        
(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัต่อไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ธุรกิจหลกัทรัพย์ ไทย 99.9 99.9 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ พลสั จํากดั ท่ีปรึกษา ไทย 99.9 99.9 
บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั ลงทนุ ไทย 99.9 99.9 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับ
หรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อํานาจในการสัง่การ
กิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคมุบริษัทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมนีแ้ล้ว  

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มี
เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน



   

   

ฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 

2560) 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสําหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสญัญาท่ีทํากบัลกูค้าทุกสญัญา 
ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนีไ้ด้กําหนด
หลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึน้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียน
สินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  

 มาตรฐานฉบบันีไ้มมี่ผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุม่บริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหมด่งัต่อไปนีท่ี้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้



   

   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชําระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักลา่วข้างต้น กําหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคํานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนีม้าใช้ จะมีผลกระทบจากรายการ
ดงัต่อไปนี ้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท             
จดทะเบียน - กลุ่มบริษัทต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทัง้นีห้ากเลือกแสดงการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแล้วจะ            
ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

  



   

   

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายประเภทตราสารทุน - กลุ่ม
บริษัทมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายประเภทตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนซึ่งวดัมลูค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะจัดประเภท              
เงินลงทนุดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ  ผลจาก
การจดัประเภทดงักลา่วส่วนเกิน (ต่ํากวา่) ทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย
ท่ีถกูจดัประเภทใหม่ซึง่เคยแสดงรายการภายใต้กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษัทจะถกู
จดัประเภทเป็นกําไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทนุด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึน้ก่อน 

 ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมนํามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และกําหนดให้ผู้
เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินสําหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เว้นแตสิ่นทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูค่าต่ํา 

 การบญัชีสําหรับผู้ให้เชา่ไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดย
ใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมนํามาตรฐานนีม้าถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) คา่นายหน้า 

ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

  



   

   

 ข) คา่ธรรมเนียมและบริการ 

ค) ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เว้นแต่มี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบีย้
ดงักลา่วตามเกณฑ์คงค้าง 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่มีความไมแ่น่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ 

(1) ลกูหนีท้ัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต่ํากว่ามลูหนี ้

(2) ลกูหนีผ้อ่นชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้
ตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป 

(3) ลกูหนีผ้อ่นชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแตมี่หลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทย่อยจะได้รับชําระหนีท้ัง้หมด 

(4) ลกูหนีส้ถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 

(5) ลกูหนีอ้ื่นท่ีค้างชําระดอกเบีย้ตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป 

เง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ง) กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ์ 

 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีเกิด
รายการ 

จ) ดอกเบีย้และเงินปันผลจากเงินลงทนุ 

ดอกเบีย้จากเงินลงทนุถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
เงินปันผลจากเงินลงทนุถือเป็นรายได้เม่ือมีสทิธิในการรับเงินปันผล 

ฉ) คา่ใช้จา่ย 

คา่ใช้จา่ยบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

  



   

   

4.2 ดอกเบีย้เงนิกู้ ยืม 

 ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวนัถึง
กําหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ รวมถึงตั๋วเงินประเภท                
เผ่ือเรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถงึกําหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มา และไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระ
ผกูพนั 

4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงนิ 

 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน หมายถงึ เงินฝากประจํา ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออก
โดยสถาบนัการเงินท่ีมีกําหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

 บริษัทย่อยบนัทึกเงินท่ีลกูค้าวางไว้กบับริษัทย่อยเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์บญัชีเงินสด บญัชีเครดิต
บาลานซ์ และการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัทย่อยเพ่ือการ
ควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการ
ดงักลา่วออกทัง้ด้านสนิทรัพย์และหนีส้นิ โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ท่ีเป็นของบริษัทยอ่ยเท่านัน้ 

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีรับรู้ภาระท่ีต้องส่งคืนหลักทรัพย์ท่ียืมมาซึ่งได้นําไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น 
“เจ้าหนีธุ้รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน กลุม่บริษัทปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีธ้รุกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยคํานวณจากราคาเสนอ
ขายล่าสุด ณ สิน้วันทําการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าดงักล่าวในกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชี
หลกัทรัพย์ซึ่งนําไปให้ลกูค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนีธุ้รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เงินสดท่ีนําไปวางเป็นหลกัประกนักบัคู่สญัญาหรือรับจากคู่สญัญาบันทึกในบญัชี “ลูกหนี ้
ทรัพย์สนิวางประกนั” หรือ “เจ้าหนีท้รัพย์สนิวางประกนั”  

 คา่ธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลกัทรัพย์บนัทกึตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
หลกัทรัพย์บนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม
ของหลกัทรัพย์ดงักล่าวบนัทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุเม่ือได้จําหน่ายหลกัทรัพย์นัน้ออกไป 



   

   

ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปี รวมทัง้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง
มลูค่าตามวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย บริษัทย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามลูค่าตราสาร
หนีต้ามอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหน่าย/รับรู้นีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกับ              
ดอกเบีย้รับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนได้
เสีย  

ฉ) เงินลงทนุในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสีย 

มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนั
ทําการสดุท้ายของปี ส่วนมลูค่ายติุธรรมของตราสารหนีคํ้านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ
ของหน่วยลงทนุ 

กลุม่บริษัทจะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ตราสารหนีท่ี้
จะถือไว้จนครบกําหนด และเงินลงทนุทัว่ไป ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

กลุม่บริษัทใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการคํานวณต้นทนุของเงินลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะ
ปรับมลูค่าของเงินลงทนุดงักล่าวใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ ผล
แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทนุท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีได้รับกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ 
จะถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.8 ลูกหนีส้าํนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ หมายถึง ยอดดลุสทุธิลกูหนีส้ํานกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการ
ชําระราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ตราสารทุนท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดสทุธิ
ลูกหนีสํ้านักหักบัญชีสําหรับสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีซือ้ขายในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) รวมถงึเงินท่ีได้นําไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีในการทําธุรกรรมซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า 



   

   

4.9   ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดลุสทุธิลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และ
ลกูหนีธ้รุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหลงัหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ทัง้นี ้ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลกูหนีท่ี้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูหนีเ้งินให้
กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ท่ีซือ้นัน้มาวางเป็นประกัน ลูกหนีท้รัพย์สินวางประกัน               
อนัได้แก่ เงินท่ีนําไปวางเป็นประกนักับเจ้าหนีธุ้รกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และลกูหนีอ้ื่น เช่น 
ลูกหนีซื้อ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนีท่ี้อยู่
ระหวา่งดําเนินคดี ประนอมหนีห้รือผ่อนชําระ เป็นต้น 

บริษัทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลกูหนีแ้ต่ละรายโดยพิจารณาความ
เสี่ยงในการเรียกชําระและมลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีใช้คํา้ประกนัและตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเม่ือหนี ้
นัน้มี    หลกัประกนัไมเ่พียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะได้รับชําระคืนไมค่รบ ทัง้นีบ้ริษัทยอ่ยถือพืน้ฐาน
การจดัชัน้หนีแ้ละการตัง้สํารองตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

ก) มลูหนีจ้ดัชัน้สญู หมายถงึ 

(1) มลูหนีข้องลกูหนีท่ี้ได้ติดตามทวงถามจนถงึท่ีสดุแล้ว แตไ่มไ่ด้รับการชําระหนี ้และบริษัท
ยอ่ยได้ดําเนินการจําหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีต้ามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 

(2) มลูหนีท่ี้บริษัทย่อยได้ทําสญัญาปลดหนีใ้ห้ 

ข) มูลหนีจ้ัดชัน้สงสัย หมายถึง มูลหนีเ้ฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนีท่ี้เข้า
ลกัษณะดงันี ้

(1) ลูกหนีท้ั่วไป ลูกหนีส้ถาบันการเงินท่ีมีปัญหา และลกูหนีอ้ื่นท่ีมีหลกัประกันตํ่ากว่า       
มลูหนี ้

(2) ลกูหนีผ้อ่นชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้
ตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป 

(3) ลกูหนีผ้อ่นชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแตมี่หลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทยอ่ยจะได้รับชําระหนีท้ัง้หมด 

ค) มลูหนีจ้ดัชัน้ต่ํากวา่มาตรฐาน หมายถึง มลูหนีส้่วนท่ีไม่สงูเกินกว่าหลกัประกนัของลกูหนีท่ี้เข้า
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษัทย่อยตัดจําหน่ายลกูหนีจ้ดัชัน้สญูออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเต็มจํานวนของมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยั ซึง่เง่ือนไขดงักล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



   

   

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ  
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณดงันี ้

เคร่ืองตกแต่งสํานกังาน  5 ปี 
เคร่ืองใช้สํานกังาน  3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมี่การคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับงานระหวา่งติดตัง้ 

กลุม่บริษัทตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไมไ่ด้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผล
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทตัด
รายการสินทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาํหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม    
(ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้ 

บริษัทย่อยตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชีว้่า
สินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กําไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

 อายกุารให้ประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อ่ืน ๆ  2 - 8 ปี 

 ไมมี่การคิดค่าตดัจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง้ 



   

   

4.12 ค่าความนิยม  

บริษัทฯบนัทึกมลูคา่เร่ิมแรกของคา่ความนิยมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสงูกว่า
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา หากมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสงูกว่าต้นทุน
การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้สว่นท่ีสงูกว่านีเ้ป็นกําไรในสว่นของกําไรหรือขาดทนุทนัที 

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ
คา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)      ท่ี
คาดวา่จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้จากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่า
มลูค่าตามบญัชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

บริษัทฯพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดจากมลูค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณ
การทางการเงินซึ่งได้รับอนมุติัจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติท่ีสําคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของ
รายได้และอตัราคิดลด 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะทําการประเมินการด้อยคา่ของสว่นปรับปรุงอาคารเช่า
และอปุกรณ์หรือสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชีว่้าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า 
และทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้
มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่  

 กลุม่บริษัทจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.14 เจ้าหนีส้าํนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ หมายถึง ยอดดลุสทุธิเจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการ
ชําระราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ตราสารทุนท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุล
สทุธิเจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชีสําหรับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (ประเทศไทย)  



   

   

4.15 เจ้าหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี ้
ลกูค้าท่ีซือ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระท่ีต้องส่งมอบหลกัทรัพย์เน่ืองจากการขายชอร์ตหรือการยืม
หลักทรัพย์ และภาระท่ีต้องส่งคืนทรัพย์สินท่ีบริษัทย่อยถือไว้เพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ 
เป็นต้น 

4.16 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืมอ่ืน 

 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ ในเวลา
ต่อมาเงินกู้ ยืมวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ผลต่างระหวา่งสิ่ง
ตอบแทนเม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชําระหนีน้ัน้จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอด
ช่วงเวลาการกู้ ยืม 

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกบักลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกลุ่ม
บริษัท หรือถกูกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบักลุม่บริษัท 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงาน
ของกลุม่บริษัท 

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าอาคารและอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้
เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใด
จะต่ํากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วน
ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ท่ีเช่า 

  



   

   

4.19 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุ
เงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแตล่ะกิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้งชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึง่กลุม่บริษัทถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษัทคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ต้นทนุบริการในอดีตจะถกูรับรู้ทัง้จํานวนในกําไรหรือขาดทนุทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง 



   

   

4.21 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผูกพันนัน้ และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันัน้ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.22 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง
นัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 
แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุ
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่ม
บริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทัง้หมดหรือ
บางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้ นหากภาษีท่ีเกิดขึน้
เก่ียวข้องกบัรายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

  



   

   

4.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 กลุม่บริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนกังานตามมลูค่ายติุธรรมของ
สิทธิซือ้หุ้ น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของ
พนกังานท่ีกําหนดไว้ในโครงการพร้อมกบัรับรู้ “สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น 

 ในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจ
ในการวดัมลูค่า รวมทัง้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซือ้หุ้น ความผันผวนของ               
ราคาหุ้น และอตัราเงินปันผล เป็นต้น 

4.24 ตราสารอนุพันธ์ 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยบนัทึกภาระจาก
การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นภาระผกูพนั เงินวางประกนัในการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ดงักล่าวบนัทึกในบญัชีลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแสดงมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม โดยมลูค่ายตุิธรรมคํานวณจากราคา
ท่ีใช้ชําระราคา ณ สิน้วนัทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) และผลกําไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วน
ของกําไรหรือขาดทนุ  

สัญญาออปช่ัน 

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเร่ิมแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิท่ีจ่าย 
(สถานะซือ้) และค่าสิทธิท่ีได้รับ (สถานะขาย) ณ วนัท่ีทําการซือ้หรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ และบญัชีหนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ ตามลําดบั ต่อมา ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานค่าสิทธิแสดงมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยมลูค่ายตุิธรรมคํานวณจากราคาท่ีใช้ชําระราคา 
ณ สิน้วันทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และผล
กําไรหรือขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยติุธรรมแสดงในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศบนัทกึด้วยมลูค่ายตุิธรรม กําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับ
มลูคา่ดงักลา่วจะถกูบนัทึกในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

  



   

   

4.25 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือ
โอนหนีส้ินให้ผู้ อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย             
(ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้ินซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้อง
วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไมมี่ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ให้
มากท่ีสดุ  

 ลําดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินใน        
งบการเงินแบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบั
ชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มลูคา่ยติุธรรมแบบเกิดขึน้ประจํา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสาํคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและ                   
การประมาณการท่ีสําคญัมีดงันี ้

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมลูค่า
ของลกูหนีจ้ากความเส่ียงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึน้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีแ้ต่ละราย โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชําระและมลูค่าของ
หลกัทรัพย์ใช้คํา้ประกนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อ



   

   

จํานวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรับปรุงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอาจมีขึน้ได้ในอนาคต 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคํานวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทจะตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบ
กําหนดและเงินลงทนุทัว่ไป เม่ือมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคญั และ
เป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทนุในธรุกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานท่ีมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับเพ่ิมขึน้หรือ
เม่ือมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผล
ตอ่จํานวนคา่เผ่ือการด้อยค่า ดงันัน้ การปรับปรุงคา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุดงักล่าวอาจมีขึน้ได้
ในอนาคต  

 การรับรู้และการตดัรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนีสิ้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีส้ินดงักล่าว
แล้วหรือไม ่โดยใช้ดลุยพินิจบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีดีท่ีสดุท่ีรับรู้ได้ในสภาวะปัจจบุนั 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อปุกรณ์ และต้องทําการทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง
เช่นนัน้เกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ใน     
แตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนตํ่ากวา่มลูค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์



   

   

รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์นัน้ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมลูคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ 
หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหา
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทนุทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุม่บริษัทควรรับรู้จํานวนสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถงึจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซือ้
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมิน
มลูค่า ซึ่งตวัแปรท่ีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึง
ความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมลูความสมัพนัธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทย่อยมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถกูฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนีส้ินดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

  



   

   

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสําคญัในระหว่างปี 2562 และ 
2561 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั บริษัทยอ่ย 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั บริษัทยอ่ย 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลเิจนส์ พลสั จํากดั บริษัทยอ่ย 
บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั บริษัทยอ่ย 
บริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั การร่วมค้า 
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จํากดั บริษัทร่วม 
บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จํากดั อยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทร่วม 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการค้าระหว่างกัน      
 รายได้คา่นายหน้าจากการ      
    ซือ้ขายหลกัทรัพย์      
       - กรรมการของกลุม่บริษัท 292 191 - - ตามอตัราเดียวกบัที่บริษัทยอ่ยคดิ

กบัลกูค้าทัว่ไปตามอตัราแนะนํา
ของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

 รายได้คา่นายหน้าจากการ      
    ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า      
       - กรรมการของกลุม่บริษัท 68 309 - - ตามอตัราเดียวกบัที่บริษัทยอ่ยคดิ

กบัลกูค้าทัว่ไปตามอตัราแนะนํา
ของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

 รายได้คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ 
      สว่นบคุคล 

     

       - กรรมการของกลุม่บริษัท 691 823 - - ราคาตามสญัญา 
 รายได้คา่บริการการจดัการ      
       - บริษัทย่อย - - 14,400 14,400 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษัทร่วม 361 366 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 รายได้คา่บริการพืน้ท่ี      
       - บริษัทร่วม 240 240 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 



   

   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

 รายได้คา่ที่ปรึกษา      
    - การร่วมค้า 1,000 - - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษัทย่อย - - 96,000 - ตามอตัราท่ีประกาศจา่ยกบั       

ผู้ลงทนุทัว่ไป 
       - บริษัทร่วม 500 500 500 500 ตามอตัราท่ีประกาศจา่ยกบั         

ผู้ลงทนุทัว่ไป 
 รายได้คา่บริการอ่ืน      
       - บริษัทย่อย - - 879 483 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 ดอกเบีย้รับ       
       - บริษัทย่อย - - 136 4,595 ตามอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม

ระหวา่งธนาคาร (2561: 
อตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์บวก   
ร้อยละ 1.0 ตอ่ปี) 

       - การร่วมค้า 3,222 - 3,222 - ตามอตัราดอกเบีย้ MOR บวก
ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี 

 ดอกเบีย้จ่าย                       
       - บริษัทย่อย - - 4,357 579 ตามอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม

ระหวา่งธนาคาร (2561: 
อตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์บวก   
ร้อยละ 1.0 ตอ่ปี) 

 คา่บริการการจดัการจ่าย      
       - บริษัทย่อย - - 1,568 1,199 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
    ค่านายหน้าจ่าย     
       - บริษัทย่อย - - 39,825 52,008 ตามอตัราเดียวกบัที่บริษัท

ยอ่ย คดิกบัลกูค้าทัว่ไปตาม
อตัราแนะนําของสมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ 

  

  



   

   

 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                   
มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า     
         กรรมการของกลุ่มบริษัท 9,175 9,364 - - 
 ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ12)     
      บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั - - 163,041 23,374 
      บริษัท ทรีนีตี ้อนิเทลลิเจนส์ จํากดั - - 4 - 
      บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั - - 4 7 
      บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั - - 17 12 
      บริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั 1,402 - 702 - 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย     
      บริษัท ทรีนีตี ้อนิเทลลิเจนส์ พลสั จํากดั - - - 1,000 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า     
      บริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั 60,000 - 60,000 - 
 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 

    

         กรรมการของกลุ่มบริษัท 6,123 4,676 - - 

 เจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ21)     
      บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั - - 600 907 
      บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั - - 5 2 
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย     
      บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั - - 294,000 231,000 
      บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั - - 13,000 10,000 
      บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั - - 245 250 

  

  



   

   

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหว                   
ในระหวา่งปีดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 

2562 
เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย     
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั - 588,082 (588,082) - 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ พลสั จํากดั 1,000 - (1,000) - 
 1,000 588,082 (589,082) - 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้ามีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี อตัราดอกเบีย้ MOR บวกร้อยละ 
4.00 ต่อปี โดยมีหลกัประกนัคือการจํานําหุ้นสามญัของการร่วมค้าท่ีถือโดยผู้ ร่วมทนุของการร่วมค้า                
การเข้าทําสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลกูหนีเ้งินกู้ ท่ีมีอยู่ในขณะนีแ้ละในอนาคต
ของบริษัทย่อยของการร่วมค้าดังกล่าว และการคํา้ประกันโดยบริษัทย่อยรายใหญ่ของการร่วมค้า                 
โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 

2562 
เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า     
บริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั - 100,000 (40,000) 60,000 
 - 100,000 (40,000) 60,000 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี
ดงันี ้

 

 

 

 
(หน่วย: พนับาท) 



   

   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 

2562 

เงนิกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย     
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 231,000 4,828,721 (4,765,721) 294,000 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั  10,000 6,900 (3,900) 13,000 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ จํากดั - 3,700 (3,700) - 
บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั 250 - (5) 245 
 241,250 4,839,321 (4,773,326) 307,245 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 53,362 70,740 10,788 9,990 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,294 8,764 - - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(หมายเหต ุ26) 1,017 1,967 441 854 

รวม 61,673 81,471 11,229 10,844 

บริษัทฯได้ให้ผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ 
โดยในปี 2562 ได้ทําประกันความรับผิดของกรรมการและผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50              
ล้านบาท (2561: 50 ล้านบาท) 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 1,651 170 1,482 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 219,393 112,073 1,708 6,926 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221,044 112,243 3,190 6,926 
หกั: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพ่ือลกูค้า (158,824) (62,246) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 62,220 49,997 3,190 6,926 

 



   

   

8. เงนิลงทุน 

8.1 ราคาทนุและมลูคา่ยตุิธรรม 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 
 ราคาทนุ/ราคา  ราคาทนุ/ราคา  
 ทนุตดั

จําหน่าย 
มลูคา่ยติุธรรม ทนุตดั

จําหน่าย 
มลูคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทุนชั่วคราว     
 หลกัทรัพย์เพือ่คา้     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ     
  หลกัทรัพย์จดทะเบียน 310,644 290,122 202,288 187,449 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (20,054) - (14,371) - 
  หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ (468) - (468) - 

  หลกัทรัพย์จดทะเบียนสทุธิ 290,122 290,122 187,449 187,449 

  หน่วยลงทนุ 9,686 9,604 - - 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (82) - - - 

  หน่วยลงทนุสทุธิ 9,604 9,604 - - 
  หลกัทรัพย์หุ้นทนุสทุธิ  299,726 299,726 187,449 187,449 

 ตราสารหนี ้     
  ตราสารหนีภ้าคเอกชนและรัฐบาล 56,750 56,569 123,402 123,268 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (181) - (134) - 

  ตราสารหนีส้ทุธิ  56,569 56,569 123,268 123,268 

 รวมหลกัทรัพย์เพ่ือค้าสทุธิ 356,295 356,295 310,717 310,717 

 หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
 ตราสารหนี ้     
  ตัว๋แลกเงิน 336,901 334,407 88,765 88,501 
  หกั: สว่นลดรับ (2,494) - (264) - 

  ตราสารหนีส้ทุธิ  334,407 334,407 88,501 88,501 
 รวมหลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิ 334,407 334,407 88,501 88,501 
 เงินลงทนุที่จะถือจนครบกําหนด     
  เงินฝากประจําท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แตไ่มเ่กิน 1 ปี 300,000 300,000 400,000 400,000 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยที่มีอายุ
มากกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 1 ปี 167,418 167,418 149,630 149,630 

  หกั: เงินลงทนุในนามบริษัทยอ่ยเพ่ือลกูค้า (467,418) (467,418) (549,630) (549,630) 

 รวมเงินลงทนุที่จะถือจนครบกําหนดสทุธิ - - - - 

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 690,702 670,702 399,218 399,218 



   

   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 
 ราคาทนุ/ราคา  ราคาทนุ/ราคา  
 ทนุตดัจําหน่าย มลูคา่ยติุธรรม ทนุตดัจําหน่าย มลูคา่ยติุธรรม 
เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ     
  หลกัทรัพย์จดทะเบียน 237,942 177,196 337,423 307,091 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (60,746) - (30,332) - 

  หลกัทรัพย์จดทะเบียนสทุธิ 177,196 177,196 307,091 307,091 

  หน่วยลงทนุ 5,000 4,224 5,000 4,914 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (776) - (86) - 

  หน่วยลงทนุสทุธิ 4,224 4,224 4,914 4,914 

 รวมหลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิ 181,420 181,420 312,005 312,005 

 เงินลงทนุทัว่ไป     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ 188,294  87,883  
 หกั: คา่เผื่อการด้อยคา่ (79,826)  (79,826)  

 รวมเงินลงทนุทัว่ไป 108,468  8,057  

รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธ ิ 289,888  320,062  

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 980,590  719,280  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทนุ/ราคา  ราคาทนุ/ราคา  
 ทนุตดัจําหน่าย มลูคา่ยติุธรรม ทนุตดัจําหน่าย มลูคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทุนชั่วคราว     
 หลกัทรัพย์เพือ่คา้     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ     
  หลกัทรัพย์จดทะเบียน 120,604 120,224 116,175 108,512 
  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (380) - (7,663) - 

  หลกัทรัพย์จดทะเบียนสทุธิ 120,224 120,224 108,512 108,512 

  หน่วยลงทนุ 9,686 9,604 - - 

  หกั: คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (82) - - - 

  หน่วยลงทนุสทุธิ 9,604 9,604 - - 

 รวมหลกัทรัพย์เพ่ือค้าสทุธิ 129,828 129,828 108,512 108,512 

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 129,828 129,828 108,512 108,512 



   

   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 ราคาทนุ/ราคา  ราคาทนุ/ราคา  
 ทนุตดั

จําหน่าย 
มลูคา่ยติุธรรม ทนุตดั

จําหน่าย 
มลูคา่ยติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ     
  หลกัทรัพย์จดทะเบียน 88,467 57,000 88,467 69,500 
  หกั:  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ (31,467) - (18,967) - 

  หลกัทรัพย์หุ้นทนุสทุธิ  57,000 57,000 69,500 69,500 

 รวมหลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิ  57,000 57,000 69,500 69,500 

 เงินลงทนุทัว่ไป     
 หลกัทรัพย์หุ้นทนุ 187,626  87,626  
 หกั: คา่เผื่อการด้อยคา่ (79,826)  (79,826)  

 รวมเงินลงทนุทัว่ไป 107,800  7,800  

รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธ ิ 164,800  77,300  

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 294,628  185,812  

8.2 มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2562 2561 
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ   
   หลกัทรัพย์หุ้นทนุ 76,014 3,050 

รวมหลกัทรัพย์ท่ีติดภาระ 76,014 3,050 

 

  



   

   

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ     
มีตราสารหนี ้(ราคาตามบญัชี) แยกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 ระยะเวลาครบกําหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 
ปี 

รวม 

ตราสารหนีเ้พื่อค้า     
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนและ
รัฐบาล 604 - 55,965 56,569 
ตราสารหนีเ้ผ่ือขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 334,407 - - 334,407 
รวม 335,011 - 55,965 390,976 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ระยะเวลาครบกําหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 
ปี 

รวม 

ตราสารหนีเ้พื่อค้า     
 ตราสารหนีภ้าคเอกชน 501 122,767 - 123,268 
ตราสารหนีเ้ผ่ือขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 88,501 - - 88,501 
รวม 89,002 122,767 - 211,769 

 

  



   

   

8.4 ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดยกมาต้นปี (24,334) (3,304) (24,334) (3,304) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     
   (สทุธิจากภาษีเงินได้)     
   -  จากการตีราคา (24,883) (21,017) (10,000) (11,600) 
   - จากการขาย - (13) - - 
สว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (14,883) (9,430) 

ยอดคงเหลือปลายปี (49,217) (24,334) (49,217) (24,334) 

8.5 กําไร (ขาดทนุ) จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
กําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดขึน้ของ
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 2,235 (10,834) 7,200 (7,190) 

กําไร (ขาดทนุ) ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขาย  
   หลกัทรัพย์เพ่ือค้า (11,059) 39,559 (22,860) 12,981 
กําไรท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขาย 
   หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5,491 3,769 - - 

รวม (3,333) 32,494 (15,660) 5,791 

9. ลูกหนีส้าํนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี 86,798 62,266 
หกั: ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชีในนามบริษัทยอ่ยเพ่ือลกูค้า (29,371) (16,496) 

ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 57,427 45,770 



   

   

10. ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์   
ลกูหนีซื้อ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 53,224 65,468 
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 1,617,588 2,090,946 
ลกูหนีท้รัพย์สนิวางประกนั 89,475 3,780 
ลกูหนีอ่ื้น 81,898 142,316 
รวมลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์ 1,842,185 2,302,510 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (62,085) (62,085) 
รวมลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์สทุธิ 1,780,100 2,240,425 
ลูกหนีธุ้รกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
ลกูหนีธุ้รกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 2,129 4,986 
ลกูหนีอ่ื้น 3,120 3,120 
รวมลกูหนีธ้รุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 5,249 8,106 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสทุธิ 1,785,349 2,248,531 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลกูหนีอ่ื้น                  
ท่ีระงบัการรับรู้รายได้เป็นจํานวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2561: 77 ล้านบาท) 

10.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จําแนกลูกหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เร่ือง             
การจดัทําบญัชีเก่ียวกบัลกูหนีด้้อยคณุภาพของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ลกูหนีจ้ดัชัน้สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

  คา่เผ่ือหนีส้งสยั มลูคา่สทุธิ  คา่เผ่ือหนีส้งสยั มลูคา่สทุธิ 
  จะสญูท่ีตัง้ หลงัหกัคา่เผ่ือ  จะสญูท่ีตัง้ หลงัหกัคา่เผ่ือ 
 จํานวนมลูหนี ้ โดยบริษัทยอ่ย หนีส้งสยัจะสญู จํานวนมลูหนี ้ โดยบริษัทยอ่ย หนีส้งสยัจะสญู 

มลูหนีป้กติ 1,770 - 1,770 2,234 - 2,234 
มลูหนีจ้ดัชัน้ต่ํากว่ามาตรฐาน 15 - 15 15 - 15 
มลูหนีจ้ดัชัน้สงสยั 62 (62) - 62 (62) - 

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

 

  



   

   

10.3 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 2562 2561 
ยอดต้นปี 62,085 69,038 
โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู - (6,953) 
ยอดปลายปี 62,085 62,085 

11. สินทรัพย์และหนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 

ประเภทของ              จํานวนเงนิตามสญัญา 

ตราสารอนพุนัธ์ 2562 2561 2562 2561 

 สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ 

สญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้า(1) 6,772 4,833 - - 126,427 90,149 - - 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 210 - 298 - 10,496 - 9,504 - 

รวม 6,982 4,833 298 - 136,923 90,149 9,504 - 

      (1)  สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในนามบริษัทย่อยเพ่ือเงินลงทนุของบริษัทฯและลกูค้าทัง้จํานวน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 

ประเภทของ              จํานวนเงนิตามสญัญา 

ตราสารอนพุนัธ์ 2562 2561 2562 2561 

 สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ สินทรัพย์ หนีส้นิ 

สญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้า 1,939 - - - 36,179 - - - 

รวม 1,939 - - - 36,179 - - - 

  



   

   

12. ลูกหนีอ่ื้น 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายได้ค้างรับ 26,229 25,096 6,072 3,255 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ6) - - 67,066 23,393 
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ6) - - 96,000 - 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการร่วมค้า (หมายเหต ุ6) 1,402 - 702 - 

รวมลกูหนีอ่ื้น 27,631 25,096 169,840 26,648 

13. เงนิให้กู้ยืมอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทและบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ซึง่คิดดอกเบีย้
ในอตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อ
ปี) และคํา้ประกนัโดยการจํานําหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 

กําหนดชําระคืนภายใน 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 1,007,427 582,848 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน ธนัวาคม 2564 มิถนุายน 2563 157,000 30,000 
หกั: สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   (10,000) (20,000) 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - สทุธิจากสว่นท่ี
ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

  
147,000 10,000 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี ้
(หนว่ย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 
มลูคา่ตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,175,437 1,173,516 1,514,579 1,533,974 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,052 10,034 16,520 15,926 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ พลสั จํากดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,040 3,026 3,747 -* 
บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั 250 250 99.9 99.9 250 250 229 234 

รวม     1,188,779 1,186,826 1,535,075 1,550,134 

* เงินลงทนุภายใต้วธีิส่วนได้เสียแสดงอยู่ภายใต้ “สํารองรายการภายใต้วธีิสว่นได้เสียของเงินลงทนุในบริษัทย่อย”  



   

   

บริษัทฯแสดงมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียท่ีมีมลูค่าติดลบซึ่งเกิดจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทย่อยภายใต้หวัข้อ “สํารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของ
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
ช่ือบริษัท งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลเิจนส์ พลสั จํากดั - 978 

รวม - 978 

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนกังานของ
บริษัทยอ่ย โดยบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 2 ล้านบาท  

14.2 สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สว่นแบง่กําไรขาดทนุ 
สว่นแบง่กําไรขาดทนุ           

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษัทฯรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 96,589 82,242 (21,904) (9,431) 96,000 - 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั 755 845 (178) - - - 
บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ พลสั จํากดั 4,712 (3,506) - - - - 
บริษัท ทรีนีตี ้วนั จํากดั (6) (15) - - - - 

รวม 102,050 79,566 (22,082) (9,431) 96,000 - 

 

  



   

   

15. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตัง้ขึน้ใน สดัสว่น  มลูคา่ตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธรุกิจ ประเทศ เงินลงทนุ ราคาทนุ วิธีสว่นได้เสีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท แอสเซท แบค  ร่วมลงทนุในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,279 3,278 

  โฮลดิง้ส์ จํากดั หลกัทรัพย์        

 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จํากดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วมลงทนุ
ในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยโดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้ 

บริษัทยอ่ยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จํากดั ประเภทกิจการ สดัสว่นการถือหุ้น 

  2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จํากดั รับจ้างบริหารจดัการนิติบคุคลเฉพาะกิจ 100 100 

15.2 สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม สว่นแบง่กําไร 
สว่นแบง่กําไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษัทฯรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ 
จํากดั 501 516* - - 500 500 

รวม 501 516 - - 500 500 

* ส่วนได้เสียของบริษัทร่วมสําหรับปี 2561 คํานวณขึน้จากงบการเงินท่ีจดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ได้ผ่านการ

ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วมดงักลา่ว  



   

   

15.3 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือบริษัท 
ทนุเรียกชําระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพย์รวม         

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

หนีส้นิรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายได้รวมสําหรับ 
ปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 

กําไรสําหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิง้ส์ จํากดั 0.1 0.1 6.3 5.3 - - 1.3 1.3 1.0 1.0 

16. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

16.1 รายละเอียดของเงินลงทนุในการร่วมค้า 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซึ่ง เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                  
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 
มลูคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท ทรีมนัน่ี 
โฮลดิง้  
จํากดั 

ลงทนุในบริษัทท่ี
ให้บริการสนิเช่ือราย
ยอ่ยระดบัจงัหวดั
ภายใต้ การกํากบั 

30.07 - 21,500 - 24,347 - 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั 
กบับคุคลธรรมดารายหนึ่ง เพ่ือลงทนุในหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกโดยบริษัทดงักลา่วจํานวน 215,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อย
ละ 30.07 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทดงักล่าวภายหลงัการเพ่ิมทุน โดยบริษัทฯพิจารณา
ว่าภายใต้เง่ือนไขในสญัญาผู้ ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดงักล่าวเป็นกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลธรรมดา
ข้างต้นควบคมุร่วมกนั บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การ
ร่วมค้าดงักล่าวดําเนินธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 การร่วม
ค้ามีบริษัทย่อยจํานวน 12 แห่งท่ีดําเนินธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใต้การกํากบั 
(สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ในพืน้ท่ี 4 จังหวัด และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งท่ีดําเนินธุรกิจให้บริการท่ี
เก่ียวข้อง ต่อมาในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 การร่วมค้าได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ิมอีก 6 แห่งท่ี
อยู่ระหว่างการย่ืนขอหนังสืออนุญาตดําเนินธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวดัภายใต้การ
กํากบัในพืน้ท่ี 2 จงัหวดั การประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใต้การกํากบัต้อง
ได้รับหนงัสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลจากกระทรวงการคลงั และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ
สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  



   

   

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาจากบริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิง้ จํากัด ณ วนัท่ี
ลงทนุมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,822 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 73,166 
ดอกเบีย้ค้างรับ 573 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,139 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 450 
อปุกรณ์  21,214 
เงินมดัจํา 41 
เงินกู้ ยืม (20,000) 
เงินกู้ ยืมจากกรรมการ (15,159) 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (676) 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย (1,088) 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (2,612) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ (1,246) 
สินทรัพย์สทุธิของบริษัท ทรีมนัน่ี โฮลดิง้ จํากดั 83,624 
สดัสว่นการลงทนุ (ร้อยละ) 30.07 
สินทรัพย์สทุธิในสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ 25,146 
หกั: ผลตา่งระหว่างเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุกบัมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของการร่วมค้า (3,646) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในการร่วมค้า 21,500 

 ในปัจจุบนั บริษัทฯอยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือจดัให้มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมา ณ วันลงทุนในการร่วมค้า เพ่ือปันส่วนต้นทุนการซือ้ธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว                
ซึง่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัลงทนุในการร่วมค้า โดยในระหว่าง
ช่วงเวลาในการวดัมลูค่านี ้หากบริษัทฯได้รับข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วันลงทุนในการร่วมค้าบริษัทฯจะทําการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว้                  
ณ วันลงทุนเพ่ือสะท้อนข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู ่                 
ณ วนัลงทนุ  

  



   

   

16.2 สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้สว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจากการลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดงันี ้

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า สว่นแบง่กําไร สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษัทฯรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัท ทรีมนัน่ี           
โฮลดิง้  จํากดั 2,847 - - - - - 

17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแตง่   เคร่ืองใช้   งานระหวา่ง  
  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม  
ราคาทุน  

     1 มกราคม 2561 45,891 94,572 24,295 - 164,758 
     ซือ้เพ่ิม 295 8,940 4,043 53 13,331 
     จําหน่าย (395) (360) (2,432) - (3,187) 
     ตดัจําหน่าย (483) (104) - - (587) 
     โอนเข้า (ออก) - 53 - (53) - 
     31 ธนัวาคม 2561 45,308 103,101 25,906 - 174,315 
     ซือ้เพ่ิม 11 8,934 7,029 - 15,974 
     จําหน่าย (3) (3,128) (7,120) - (10,251) 
     ตดัจําหน่าย - (4,550) - - (4,550) 
     31 ธนัวาคม 2562 45,316 104,357 25,815 - 175,488 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

     1 มกราคม 2561 44,911 81,947 14,055 - 140,913 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 718 5,884 4,075 - 10,677 
     คา่เสือ่มราคาสําหรับสว่น 
        ที่จําหน่าย (395) (360) (2,432) - (3,187) 
     คา่เสือ่มราคาสําหรับสว่น 
        ที่ตดัจําหน่าย (476) (103) - - (579) 
     31 ธนัวาคม 2561 44,758 87,368 15,698 - 147,824 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 295 6,945 4,082 - 11,322 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับ        
        สว่นที่จําหน่าย (3) (3,128) (5,568) - (8,699) 
     คา่เสือ่มราคาสําหรับ 
        สว่นท่ีตดัจําหน่าย - (4,550) - - (4,550) 
     31 ธนัวาคม 2562 45,050 86,635 14,212 - 145,897 



   

   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแตง่   เคร่ืองใช้   งานระหวา่ง  
  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

     31 ธนัวาคม 2561 550 15,733 10,208 - 26,491 
     31 ธนัวาคม 2562 266 17,722 11,603 - 29,591 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    

     2561     10,677 
     2562     11,322 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เคร่ืองตกแตง่    
  สํานกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

     1 มกราคม 2561 3 5,879 5,882 

     31 ธนัวาคม 2561 3 5,879 5,882 
     จําหน่าย - (4,630) (4,630) 

     31 ธนัวาคม 2562 3 1,249 1,252 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

     1 มกราคม 2561 3 1,448 1,451 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 1,176 1,176 

     31 ธนัวาคม 2561 3 2,624 2,627 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 1,158 1,158 
     คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นท่ีจําหน่าย - (3,081) (3,081) 

     31 ธนัวาคม 2562 3 701 704 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
     31 ธนัวาคม 2561 - 3,255 3,255 

     31 ธนัวาคม 2562 - 548 548 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี    
     2561   1,176 

     2562   1,158 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 4.2 ล้านบาท (2561: 2.9 ล้านบาท) 



   

   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่า
เส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักลา่วมีจํานวนเงินประมาณ 128 ล้านบาท (2561: 125 ล้านบาท) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาต      
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2561 4,206 37,363 3,470 2,053 47,092 
ซือ้เพิม่ - 773 576 - 1,349 
ตดัจําหน่าย - - (982) - (982) 
31 ธนัวาคม 2561 4,206 38,136 3,064 2,053 47,459 
ซือ้เพิม่ - 1,060 481 19 1,560 
ตดัจําหน่าย (3,706) (3,803) (282) - (7,791) 
31 ธนัวาคม 2562 500 35,393 3,263 2,072 41,228 
ค่าตัดจําหน่าย

สะสม    
 

 
1 มกราคม 2561 3,374 32,061 1,540 - 36,975 
คา่ตดัจําหน่าย
สําหรับปี 438 742 543 

 
- 1,723 

ตดัจําหน่าย - - (982) - (982) 
31 ธนัวาคม 2561 3,812 32,803 1,101 - 37,716 
คา่ตดัจําหน่าย
สําหรับปี 100 833 585 - 1,518 

ตดัจําหน่าย (3,706) (3,803) (282) - (7,791) 
31 ธนัวาคม 2562 206 29,833 1,404 - 31,443 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

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

31 ธนัวาคม 2562 294 5,560 1,859 2,072 9,785 

ค่าตัดจําหน่ายสาํหรับปี     

2561     1,723 

2562     1,518 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหน่ึงซึง่ตดัจําหน่ายหมดแล้วแต่
ยงัใช้งานอยู่ มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวน 26 ล้าน
บาท (2561: 30 ล้านบาท) 



   

   

19.   เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เงนิกู้ยืมระยะสัน้อ่ืน และหุ้นกู้ระยะสัน้ชนิดไม่มีประกัน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี)     
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

      

ตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้เงินให้
กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 

อตัราดอกเบีย้เงินให้
กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 1,005,000 1,050,000 - - 

   1,005,000 1,050,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้อื่น       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบีย้เงินให้

กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 
อตัราดอกเบีย้เงินให้
กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 539,818 439,902 499,866 - 

   539,818 439,902 499,866 - 

หุ้นกู้ระยะสัน้ชนิดไม่มีประกัน       
หุ้นกู้  2.80 - 3.10 2.80 - 3.25 401,800 591,100 401,800 591,100 

   401,800 591,100 401,800 591,100 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน และหุ้นกู้ ระยะสัน้ชนิดไม่มีประกนัไม่ด้อย
สิทธิและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ข้างต้นเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบ
กําหนดน้อยกวา่ 1 ปี 

20. เจ้าหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2562 2561 
เจ้าหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์   
เจ้าหนีซื้อ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 121,320 105,860 
เจ้าหนีธ้รุกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 12,209 - 
รวมเจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์ 133,529 105,860 
เจ้าหนีธุ้รกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
เจ้าหนีธ้รุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,214 6,087 
รวมเจ้าหนีธ้รุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,214 6,087 
รวมเจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 134,743 111,947 

 

  



   

   

21. เจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  106,146 88,915 13,054 11,400 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ

6) - - 5 - 
เจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ6) - - 600 909 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 106,146 88,915 13,659 12,309 

22. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน 

 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2562 และวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯออกจําหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 (หน่วย: พนับาท) 
    วนัท่ี งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก จํานวนหุ้นกู้ อตัราดอกเบีย้ อาย ุ ครบกําหนด 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 (หน่วย) (ร้อยละตอ่ปี)     

18 มิถนุายน 2562 200,500 3.80 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 17 ธนัวาคม 2563 200,500 - 
16 สิงหาคม 2562 138,000 3.80 2 ปี 16 สิงหาคม 2564 138,000 - 
22 ตลุาคม 2562 45,400 3.65 2 ปี 22 ตลุาคม 2564 45,400 - 
4 ธนัวาคม 2562 83,000 3.80 1 ปี 11 เดือน 28 

วนั 
2 ธนัวาคม 2564 83,000 - 

     466,900 - 
หกั: หุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   (200,500) - 
หุ้นกู้สว่นท่ีครบกําหนดชําระเกินกวา่หน่ึงปี   266,400 - 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 4,831 3,267 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (434) (304) 

รวม 4,397 2,963 
หกั: สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (983) (544) 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 3,414 2,419 



   

   

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของ
กิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 
ปี บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 1,178 3,653 4,831 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่ซือ้/เชา่การเงินรอการตดับญัชี                                (195) (239) (434) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 983 3,414 4,397 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 660 2,607 3,267 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่ซือ้/เชา่การเงินรอการตดับญัชี                                (116) (188) (304) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 544 2,419 2,963 

24. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงได้ดงันี ้                                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 35,304 28,275 1,034 775 
สว่นท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ:     
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 3,717 5,836 325 224 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,109 1,193 36 35 
ต้นทนุบริการในอดีต 2,359 - 175 - 
สว่นท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สว่นที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ 6,527 - 173 - 

สว่นที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (126) - (10) - 
สว่นที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,690 - (71) - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 51,580 35,304 1,663 1,034 



   

   

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ง
ทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั 
กฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่ม
บริษัทมีหนีสิ้นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 2.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 
0.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุของปีปัจจบุนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทฯจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ภายใน 1  ปีข้างหน้าเป็นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (2561: ไมมี่) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี) (2561: 18 ปี (เฉพาะของบริษัท
ฯ: 18 ปี)) 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้
  (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 2.29 - 2.81 3.54 2.81 3.54 

อตัราการขึน้เงินเดอืน  4.00 5.00 4.00 5.00 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน 7.64 - 22.92 0.00 - 22.10 7.64 - 22.92 0.00 - 22.10 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมขึน้ 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (1,420) 0.5 1,508 
อตัราการขึน้เงินเดอืน 1.0 3,935 1.0 (3,536) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน 20.0 (5,907) 20.0 7,125 

 



   

   

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมขึน้ 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมขึน้ 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (82) 0.5 88 
อตัราการขึน้เงินเดอืน 1.0 211 1.0 (186) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน 20.0 (310) 20.0 385 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมขึน้ 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอ่
สํารอง

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (46) 0.5 49 
อตัราการขึน้เงินเดอืน 1.0 132 1.0 (117) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน 10.0 (118) 10.0 135 

 

  



   

   

25. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯจากเดิมจํานวน 987,480,000 บาทเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 987,477,305 บาท 
แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจําหน่ายจํานวน 539 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯอีกจํานวน 643,738,650 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่จํานวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 128,747,730 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 5 บาท ซึง่จะถกูจดัสรรดงัต่อไปนี ้
1) การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (TNITY-W1)  
 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26.1 

2) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ESOP จํานวน 30,000,000 
หุ้น ตามรายละเอียดท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26.2 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 
รายการกระทบยอดทนุเรือนหุ้น 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จํานวนหุ้นสามญั) (พนับาท) 
ทนุจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,496,000 987,480 
ลดทนุจดทะเบียนตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
   ของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (539) (3) 
เพิ่มทนุจดทะเบียนตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
   ของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 128,747,730 643,739 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 197,495,461 987,477 
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ 702,773 3,514 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 198,198,234 990,991 
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ 990,732 4,954 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 199,188,966 995,945 



   

   

การเพ่ิมทนุของบริษัทฯในระหวา่งปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 
วนัท่ีใช้สทิธิ 

จํานวนที่ใช้สทิธิ 
TNITY-W1* 

จํานวนที่ใช้สทิธิ 
ESOP** 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใช้สิทธิ 

วนัที่จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์รับเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

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

รวม 480,140 222,633 702,773   

*   ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากบั 5.00 บาทตอ่หุ้น 
**  ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากบั 5.94 บาทตอ่หุ้น 

การเพ่ิมทนุของบริษัทฯในระหวา่งปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 
วนัท่ีใช้สทิธิ 

จํานวนที่ใช้สทิธิ 
TNITY-W1* 

จํานวนที่ใช้สทิธิ 
ESOP** 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใช้สิทธิ 

วนัที่จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์รับเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

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

รวม 990,732 - 990,732   

*   ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากบั 5.00 บาทตอ่หุ้น 
**  ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากบั 5.94 บาทตอ่หุ้น 

26. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

26.1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจองซือ้ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 2 

หุ้นสามญัตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทตอ่หุ้น 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี  นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 
วนัสิน้สดุอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 



   

   

วนักําหนดการใช้สทิธิ : ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน 
กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หนว่ย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสําคญัแสดงสทิธิออกในระหวา่งปี 98,747,323 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สิทธิระหว่างปี (1,464,172) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 97,283,151 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สิทธิระหว่างปี (6,700) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,276,451 

26.2  ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ESOP 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท จํานวน 
30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอ:  30,000,000 หน่วย  
จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ:  30,000,000 หุ้น  
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ:  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 23 มีนาคม 2561 
วนัสิน้สดุอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 
ราคาเสนอขาย: ไมค่ิดมลูคา่หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
ราคาการใช้สทิธิ:  5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

(TNITY) ถวัเฉล่ีย 5 วนัทําการภายหลงัวนัท่ีผู้ ถือหุ้นได้
สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) เว้นแต่กรณี
มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ:  ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่ 1 หุ้นสามญั  

  



   

   

วิธีการจดัสรร:  บริษัทฯจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท ขึน้อยูก่บั
ตําแหน่ง  อายุงาน  ความรู้และประสบการณ์  ความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพหรือประโยชน์
ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
พิจารณาจดัสรร ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
กําหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายใดท่ีได้รับจดัสรรเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายทัง้หมดในครัง้นี ้ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ในวันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะ
สามารถใช้สิทธิในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรร ราคาใช้สทิธิข้างต้น
อาจจะถูกปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนดใน
ข้อกําหนดสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซือ้หุ้ นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.315 บาท คํานวณโดยใช้
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิตามแบบจําลอง Binomial  ข้อมลูนําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ราคา
หุ้ น ณ วันท่ีกําหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผันผวนท่ี
คาดหวงัร้อยละ 18.12 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบสําคญัแสดง
สิทธิ 3 ปี และอตัราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.57 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของกลุ่มบริษัทแล้วจํานวน 26,194,500 หน่วย (2562: ไม่มี) และมียอดคงเหลือของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวน 3,805,500 หน่วย (2562: 3,805,500 หน่วย) 

 ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บริษัทบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน 2.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้าน
บาท) (2561: 4.9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท)) ซึง่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังาน  

  



   

   

 รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หนว่ย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ใบสําคญัแสดงสทิธิออกในระหวา่งปี 26,194,500 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สิทธิระหว่างปี (222,633) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,971,867 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 25,971,867 

26.3 เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น  

 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 จํานวน 984,032 หน่วย 
ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 984,032 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพ่ิมทนุทัง้หมดจํานวน 4.9 
ล้านบาทแล้วในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัข้างต้นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท
ฯบนัทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดงักล่าวไว้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใต้หวัข้อ “เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น” 

27. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จดัสรรกําไรประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรประจําปีหกัด้วยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้จัดสรรกําไรสําหรับปีจํานวน 6.4 ล้านบาท ไปเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย (2561: 1.7 ล้านบาท) 

  



   

   

28. ภาษีเงินได้  

 คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 26,285 21,578 - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (3,825) (1,518) (2,570) (1,292) 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นกําไรขาดทนุ 22,460 20,060 (2,570) (1,292) 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัขาดทนุจาก
การวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 6,221 5,258 2,500 2,900 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัขาดทนุจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,818 - 18 - 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งกําไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 116,679 88,161 91,648 66,809 

     
อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 20% 20% 20% 20% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัราภาษี 23,336 17,632 18,330 13,362 
ผลขาดทนุทางภาษีท่ีคาดวา่จะไมไ่ด้รับประโยชน์ (นํามาใช้) (736) 2,235 - 1,590 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
   รายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษี (1,108) (708) (21,159) (16,622) 
   คา่ใช้จ่ายต้องห้าม 1,591 1,439 619 378 
   คา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิมขึน้ (563) (607) - - 

   อ่ืน ๆ (60) 69 - - 

รวม (140) 193 (20,900) (16,244) 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรขาดทนุ 22,460 20,060 (2,570) (1,292) 



   

   

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 10,242 10,242 - - 
คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ 16,059 16,059 15,965 15,965 
ขาดทนุท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง     
   มลูค่าหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 4,960 3,779 93 1,533 
ขาดทนุท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง           
มลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 12,304 6,084 6,293 3,793 

ขาดทนุท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง           
มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์หุ้นยืม 89 - - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,316 7,006 332 207 
ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 7,519 3,616 7,519 3,616 

รวม 61,489 46,786 30,202 25,114 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการซือ้ขาย     
     สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,552 429 - - 
กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการโอนเปลีย่นประเภท         

เงินลงทนุ 1,717 - - - 
รวม 3,269 429 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 58,220 46,357 30,202 25,114 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จํานวน 0.02 ล้านบาท (2561: 3.71 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผล
ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ของบริษัทยอ่ยมีจํานวนเงิน 0.02 ล้านบาท ซึง่จะทยอยสิน้สดุระยะเวลา
การให้ประโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2567 

  



   

   

29. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2562 2561 

คา่นายหน้าจากการซือ้และขายหลกัทรัพย์ 151,044 241,678 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 206,980 57,326 
ดอกเบีย้และเงินปันผล 38,840 27,530 
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 98,081 123,025 

รวม 494,945 449,559 

30.    กาํไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้ นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับ
จํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัต้นปีหรือ ณ  วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า  กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กําไรสําหรับปี            

จํานวนหุ้นสามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั กําไรตอ่หุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
       
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
กําไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 94,219 68,101 199,187 197,782 0.47 0.34 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสําคญัแสดงสทิธิ TNITY-W1  -  12,169   
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ESOP  -  -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กําไรที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัสมมตวิา่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัจากใบสําคญัแสดงสทิธิ  68,101  209,951  0.32 

 ไม่มีการแสดงกําไรต่อหุ้ นปรับลดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคํานวณจํานวนของหุ้ น
สามญัเทียบเท่าท่ีบริษัทฯอาจต้องออกสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญั 



   

   

31. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้ มีอํานาจตดัสินใจ
สงูสดุได้รับและสอบทานอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั      สว่น
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้นีผู้้ มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญา       
ซือ้ขายลว่งหน้า และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 ผู้ อํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานและสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงาน โดยไม่
มีการปันสว่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แต่ละสว่นงานดําเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สําหรับรายการธรุกิจกบับคุคลภายนอก 

 ข้อมลูรายได้และกําไรของสว่นงานของกลุ่มบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
มีดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 สว่นงานธุรกิจ สว่นงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพย์และ ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมสว่นงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายได้จากลกูค้าภายนอก 281 208 489 - 489 
รายได้ระหว่างสว่นงาน 6 22 28 (28) - 
ดอกเบีย้รับ 190 - 190 (4) 186 
ดอกเบีย้จ่าย (66) - (66) 4 (62) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม - 1 1 - 1 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน
การร่วมค้า - 3 3 - 3 

กาํไรของส่วนงาน 372 203 575 (28) 547 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน      

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน    (324) 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย    (13) 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน     (94) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (22) 

กาํไรสําหรับปี     94 

 



   

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 สว่นงานธุรกิจ สว่นงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพย์และ ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมสว่นงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายได้จากลกูค้าภายนอก 402 38 440 - 440 
รายได้ระหว่างสว่นงาน 5 21 26 (26) - 
ดอกเบีย้รับ 186 - 186 (5) 181 
ดอกเบีย้จ่าย (53) - (53) 5 (48) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม - 1 1 - 1 

กาํไรของส่วนงาน 482 58 540 (26) 514 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน      

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน    (335) 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย    (12) 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน     (79) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (20) 

กาํไรสําหรับปี     68 

รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
ส่วนงานธุรกจิ   
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 281,984 400,925 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 207,962 38,705 

รวมรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 489,946 439,630 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 452,441 424,470 
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ 37,505 15,160 

รวมรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 489,946 439,630 

 

  



   

   

สินทรัพย์ของสว่นงานของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของสว่นงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์และ
สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงินและ
วาณิชธนกิจ รวมสว่นงาน 

สินทรัพย์ท่ี
ไม่ได้ปันสว่น รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2,842 12 2,854 1,547 4,401 

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

 ข้อมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ 

 กลุม่บริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภมูิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงินจงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่หนึง่รายเป็นจํานวนเงินประมาณ 145 ล้าน
บาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ (2561: กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้
จากลกูค้ารายใดท่ีมีมลูคา่เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) 

32. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 กลุม่บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทนุของกลุม่บริษัท  

 ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บริษัทรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 19 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2561: 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท)) 

 

 

 

 

 

 



   

   

33. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจา่ย อนมุตัิโดย 
เงินปันผลท่ีอนมุติั

จ่ายต่อหุ้น 
จํานวนเงินปันผล   

ท่ีจ่ายเพิม่ 
  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจําปี 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี              

24 เมษายน 2561 
0.45 88,873 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สําหรับปี 2561 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท             
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

0.12 23,744 
 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561  112,617 
เงินปันผลประจําปี 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี              

26 เมษายน 2562 
0.20 39,836 

 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  39,836 

34. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

34.1 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาวสําหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญา
บริการดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2562 2561 

จ่ายชําระ   
ภายใน 1 ปี 22.6 29.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 0.7 22.3 

34.2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั เป็นจํานวนเงินคงท่ีท่ีกําหนดไว้ และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมลูคา่การซือ้ขายและ/หรืออตัราร้อยละของมลูค่าการชําระและรับชําระราคาหลกัทรัพย์สทุธิเป็น
รายเดือน 

34.3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั เป็นจํานวน
เงินคงท่ีท่ีกําหนดไว้ และ/หรือเป็นอตัราตอ่สญัญาสําหรับการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

34.4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ 
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และการจดัการกองทนุส่วนบคุคล โดยจ่าย



   

   

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วให้กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในอตัราท่ี
กําหนดจากการประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ข้างต้น 

34.5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผกูพนัต้องนําส่งค่าบริการให้แก่
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะเป็นผู้ ดําเนินการให้บริการปฏิบติัการซือ้
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินคงท่ีท่ีกําหนดไว้ และ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา 

34.6   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัในสญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่ท่ีซือ้
ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน                
ข้อ 36.3 

34.7 คดีฟ้องร้อง 

 ก) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้               
ถกูลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์รายหนึ่ง (“ลกูหนี”้) ฟ้องร้องเป็นจําเลยร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์อีกสอง
แห่ง ในการดําเนินการขายทอดตลาดหลกัประกันอนัเน่ืองจากหุ้นของลกูหนีไ้ม่สามารถซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลกูหนีเ้รียกทรัพย์คืน และขอให้ศาลมีคําสัง่ห้ามการ
ขายทอดตลาดหุ้นของลกูหนี ้ซึง่ศาลได้พิจารณาไต่สวนคําร้องในวนัดงักล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้น
ของลูกหนีไ้ม่สามารถซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากอยู่ระหว่างท่ีมี
คําสัง่ห้ามซือ้ขายชัว่คราว คําฟ้องจงึไมมี่มลู และไมมี่เหตเุพียงพอท่ีจะนําวิธีการคุ้มครองชัว่คราว
ก่อนพิพากษามาใช้ จงึให้ยกคําร้องของโจทก์ 

  เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหนีไ้ด้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคําสั่งห้าม                 
การขายทอดตลาดหุ้นของลกูหนีอี้กครัง้ ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคําร้องในวนัดงักล่าวและมี
คําสั่งห้ามจําเลยทัง้สามรายนําหุ้ นของลูกหนีอ้อกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคําสั่ง
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ตอ่มาศาลมีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ให้ยกฟ้อง โดย
จําเลยทัง้สามรายไมต้่องคืนหุ้นให้กบัลกูหนีแ้ละมีสิทธินําหุ้นของลกูหนีท่ี้จํานําไว้เป็นหลกัประกนั
ออกขายทอดตลาดได้ และเม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2561 โจทก์ได้มีการย่ืนคําร้องขอให้ศาลยงัคงมี
คําสัง่ห้ามการขายทอดตลาดต่อไป แต่ศาลได้พิเคราะห์และให้ความเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรให้
คําสัง่คุ้มครองชัว่คราวยงัคงมีผลบงัคบัตอ่ไปอีก  

  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนีไ้ด้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล โดยร้องขอให้จําเลยทัง้สาม                
คืนหุ้นของลกูหนีท้ัง้หมด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ศาลอทุธรณ์พิพากษาเห็นพ้องคํา
วินิจฉยัของศาลขัน้ต้นวา่อทุธรณ์ของโจทก์ฟังไมข่ึน้ 

 



   

   

 ข) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ซึง่เป็นโจทก์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหต ุ
34.7 ก) ย่ืนคําฟ้องบริษัทย่อยเป็นจําเลยท่ี 1 ร่วมกบัจําเลยอีกสามราย รวมมีจําเลยทัง้สิน้ส่ีราย
เก่ียวกับขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี ้และเรียกค่าเสียหายขอให้
จําเลยทัง้สี่ร่วมกนัชําระเงินจํานวน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี ของ
เงินต้นนบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ ซึง่ศาลรับฟ้อง  

  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 โจทก์ได้ย่ืนคําร้องขอถอนฟ้องต่อบริษัทย่อยและจําเลยอีกสาม
ราย และโจทก์แถลงวา่จะไม่นําคดีในลกัษณะเดียวกนัมาฟ้องจําเลยทัง้ส่ีอีก 

35.    ลาํดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม
แยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์     

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า
(1) 

- 7 - 7 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า      

ตราสารทนุ 253 37 - 290 
หน่วยลงทนุ - 10 - 10 
ตราสารหนี ้ - 57 - 57 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทนุ 177 - - 177 
หน่วยลงทนุ 4 - - 4 
ตราสารหนี ้ - 334 - 334 

หนีส้นิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า
(1) 

- 5 - 5 

(1) สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในนามบริษัทย่อยเพ่ือเงินลงทนุของบริษัทฯและลกูค้าทัง้จํานวน 

 

 



   

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า      

ตราสารทนุ 188 - - 188 
ตราสารหนี ้ - 123 - 123 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทนุ 307 - - 307 
หน่วยลงทนุ 5 - - 5 
ตราสารหนี ้ - 89 - 89 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า - 2 - - 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า      
ตราสารทนุ 82 37 - 119 
หน่วยลงทนุ - 10 - 10 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทนุ 57 - - 57 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า      
ตราสารทนุ 109 - - 109 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย     
ตราสารทนุ 69 - - 69 

 

 



   

   

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สําหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 

มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้คํานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ สิน้วนัทําการสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม  

36. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107              
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุ ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์
และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลกูหนีอ่ื้น เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 
เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
เจ้าหนีอ้ื่น หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ เงินกู้ ยืม และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดงันี ้

 ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนัการเงิน เงินลงทนุในตรา
สารหนี  ้ลูกหนีส้ํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ ยืม 

ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ได้แก่ อํานาจอนมุตัิวงเงินตัง้แต่ระดบับคุคลจนถงึคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการ
บริษัท การกําหนดเกณฑ์การกระจกุตวัในการให้สินเช่ือ การกําหนดหลกัทรัพย์ท่ีสามารถให้สินเช่ือได้ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีท้ัง้ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็น
ประจําทกุปี นอกจากนีก้ารให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจกุตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐาน
ของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย ดังนัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือดงักล่าว อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินสงูสดุท่ีกลุ่มบริษัท
อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือมีรายการดงันี ้

 

 

 

 

 



   

   

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ 

 เงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษัทฯ บริษัทย่อย        
 และเพ่ือลกูค้า 519 512 2 7 

 เงินลงทนุในตราสารหนีใ้นนามบริษัทย่อย               
 และเพ่ือลกูค้า 558 361 - - 

 ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 57 46 - - 
 ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,785 2,249 - - 
 ลกูหนีอ่ื้น 28 25 170 27 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - - - 1 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า 60 - 60 - 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน 1,007 583 1,007 583 
 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน 157 30 157 30 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากในสถาบันการเงิน                   
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ เงินให้กู้ ยืม เงินกู้ ยืมท่ีมีดอกเบีย้ หุ้นกู้
ชนิดไม่มีประกนั และหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีซึ่ง
ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทจงึอยูใ่นระดบัต่ํา  



   

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน
ท่ีสําคัญจําแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกําหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหมห่รือวนัครบกําหนดตามสญัญาแล้วแต่วนัใดจะถงึก่อน ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ  

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี    
 อตัรา

ดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่           
หรือวนัครบกําหนด 

  อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับขึน้ลงตาม เม่ือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไมมี่    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 53 - - - - 9 62 อตัราดอกเบีย้เงิน

ฝากออมทรัพย์ 
- 

เงินลงทนุ          
   -  ตราสารทนุ - - - - - 590 590 - - 
   -  ตราสารหนี ้ - - 335 - 56 - 391 - 2.87 - 4.10 
ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชีและ          
   บริษัทหลกัทรัพย์ - - - - - 57 57 - - 
ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญา          
   ซือ้ขายลว่งหน้า 1,618 - - - - 167 1,785 5.50 - 15.00 - 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - - 28 28 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า - - 60 - - - 60 - MOR ถงึ MOR บวก 

ร้อยละ 4.0 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 1,007 - - - 1,007 - MOR ถงึ MOR บวก 

ร้อยละ 2.5 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - - 10 147 - - 157 - MOR ถงึ MOR บวก 

ร้อยละ 1.25 
หนีสิ้นทางการเงิน           
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 805 200 - - - 1,005 - อตัราดอกเบีย้เงินให้

กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 
เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชีและ          
   บริษัทหลกัทรัพย์ - - - - - 48 48 - - 
เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญา          
   ซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 135 135 - - 
เจ้าหนีอ้ื่น - - - - - 106 106 - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 540 - - - 540 - อตัราดอกเบีย้เงินให้

กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั - - 603 266 - - 869 - 2.80 - 3.80 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - 1 3 - - 4 - 4.00 - 5.66 

  



   

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ  

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี    
 อตัรา

ดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่           
หรือวนัครบกําหนด 

  อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับขึน้ลงตาม เม่ือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไมมี่    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 38 - - - - 12 50 อตัราดอกเบีย้ - 
        เงินฝากออมทรัพย์  
เงินลงทนุ          
   -  ตราสารทนุ - - - - - 508 508 - - 
   -  ตราสารหนี ้ - - 89 123 - - 212 - 2.20 - 6.80 
ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชีและ          
   บริษัทหลกัทรัพย์ - - - - - 46 46 - - 
ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญา          
   ซือ้ขายลว่งหน้า 2,091 - - - - 158 2,249 5.50 - 15.00 - 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - - 25 25 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 583 - - - 583 - MOR ถงึ MOR บวก 
         ร้อยละ 4.87 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - - 20 10 - - 30 - MOR บวกร้อยละ 

0.625 
หนีสิ้นทางการเงิน           
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 650 400 - - - 1,050 

- 
อตัราดอกเบีย้เงิน

ให้ 
        

 
กู้ยืมระหว่าง
ธนาคาร 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชีและ          
   บริษัทหลกัทรัพย์ - - - - - 10 10 - - 
เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญา          
   ซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 112 112 - - 
เจ้าหนีอ้ื่น - - - - - 89 89 - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 440 - - - 440 - อตัราดอกเบีย้ 
 

        
เงินให้กู้ ยืมระหวา่ง

ธนาคาร 
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั - - 591 - - - 591 - 2.80 - 3.25 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - 1 2 - - 3 - 4.00 

 

  



   

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ  
  อตัราดอกเบีย้คงท่ี    
 อตัรา

ดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่           

หรือวนัครบกําหนด 
  อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี  

(ร้อยละ) 
 ปรับขึน้ลงตาม เม่ือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไมมี่    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - - - 3 3 - - 
เงินลงทนุ          
   -  ตราสารทนุ - - - - - 295 295 - - 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - - 170 170 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า - - 60 - - - 60 - MOR ถงึ MOR 

บวกร้อยละ 4.00 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 1,007 - - - 1,007 - MOR ถงึ MOR 

บวกร้อยละ 2.50 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - - 10 147 - - 157 - MOR ถงึ MOR 

บวกร้อยละ 1.25 
หนีสิ้นทางการเงิน           
เจ้าหนีอ้ื่น - - - - - 14 14 - - 
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั - - 603 266 - - 869 - 2.80 - 3.80 
เงินกู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 500 - - - 500 - อตัราดอกเบีย้เงินให้

กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย - 307 - - - - 307 - อตัราดอกเบีย้เงินให้
กู้ ยืมระหว่างธนาคาร 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ  
  อตัราดอกเบีย้คงท่ี    
 อตัรา

ดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่           

หรือวนัครบกําหนด 
  อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี  

(ร้อยละ) 
 ปรับขึน้ลงตาม เม่ือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไมมี่    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - - - 7 7 - - 
เงินลงทนุ          
   -  ตราสารทนุ - - - - - 186 186 - - 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - - 27 27 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - 1 - - - - 1 - อตัราดอกเบีย้        

ออมทรัพย์บวก
ด้วยร้อยละ 1.25 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่น - - 583 - - - 583 - MOR ถงึ MOR บวก 

         ร้อยละ 4.87 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - - 20 10 - - 30 - MOR บวกร้อยละ 
0.625 

หนีสิ้นทางการเงิน           
เจ้าหนีอ้ื่น - - - - - 13 13 - - 
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั - - 591 - - - 591 - 2.80 - 3.25 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย - 241 - - - - 241 - อตัราดอกเบีย้ 
 

        
ออมทรัพย์บวกด้วย
ร้อยละ 0.75 - 1.00 



   

   

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอนัเน่ืองมาจากท่ี
กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอตาม
ความต้องการและทนัตอ่เวลาท่ีกลุม่บริษัทจะต้องนําไปชําระภาระผกูพนัได้เม่ือครบกําหนด 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสัน้ ความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดบัต่ําฝ่ายบริหารควบคุมดแูลโดยการสอบทานรายงาน
เงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิเป็นประจําทกุวนั และกําหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหม่ท่ี
อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทําการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพ่ือ
ทดสอบให้แน่ใจว่าการทําธุรกรรมนัน้ไม่ทําให้อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิของบริษัทย่อย
ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษัทย่อยกําหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดแูลธุรกรรมต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษัทยอ่ยสามารถดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิได้สงูกว่าเกณฑ์   
ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 62 - - - - 62 
เงินลงทนุ       
   -  ตราสารทนุ - - - - 590 590 
   -  ตราสารหนี ้ - 335 56 - - 391 
ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ - 57 - - - 57 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 167 - - 1,618 1,785 
ลกูหนีอ่ื้น - 28 - - - 28 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า - 60 - - - 60 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 1,007 - - - 1,007 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - 10 147 - - 157 



   

   

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ 

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

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 805 200 - - - 1,005 
เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ - 48 - - - 48 
เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 135 - - - 135 
เจ้าหนีอ่ื้น - 106 - - - 106 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 540 - - - 540 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั - 603 266 - - 869 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 1 3 - - 4 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 50 - - - - 50 
เงินลงทนุ       
   -  ตราสารทนุ - - - - 508 508 
   -  ตราสารหนี ้ - 89 123 - - 212 
ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ - 36 - - 10 46 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 151 7 - 2,091 2,249 
ลกูหนีอ่ื้น - 25 - - - 25 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 583 - - - 583 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - 20 10 - - 30 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 650 400 - - - 1,050 
เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ - 10 - - - 10 
เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - 112 - - - 112 
เจ้าหนีอ่ื้น - 89 - - - 89 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 440 - - - 440 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั - 591 - - - 591 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 1 2 - - 3 

 

  



   

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไมมี่กําหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 - - - - 3 
เงินลงทนุ       
   -  ตราสารทนุ - - - - 295 295 
ลกูหนีอ่ื้น - 170 - - - 170 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า - 60 - - - 60 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 1,007 - - - 1,007 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - 10 147 - - 157 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจ้าหนีอ่ื้น - 14 - - - 14 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั - 603 266 - - 869 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 500 - - - 500 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย 307 - - - - 307 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสทุธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไมมี่กําหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 - - - - 7 
เงินลงทนุ       
   -  ตราสารทนุ - - - - 186 186 
ลกูหนีอ่ื้น - 27 - - - 27 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 1 - - - - 1 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน - 583 - - - 583 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืน - 20 10 - - 30 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจ้าหนีอ่ื้น - 13 - - - 13 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั - 591 - - - 591 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย 241 - - - - 241 

  

 

 

 

 

 



   

   

ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

กลุม่บริษัทมีความเส่ียงด้านสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  

ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุกําหนดนโยบายและ
ข้อกําหนดในการลงทุน เกณฑ์การจํากัดผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและข้อมลูการจดัการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุเป็นประจํา
ทัง้รายวนัและรายเดือน เพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทนุอยูใ่นระดบัท่ีกลุม่บริษัทยอมรับได้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไมเ่กิน 1 ปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สนิทรัพย์ทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยนซือ้ถวัเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 
 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่ 1 หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 - 30.731 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี ้

งบการเงินรวม 

 อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จํานวนท่ีซือ้ 
จํานวนท่ี
ขาย 

จํานวนท่ีซือ้ จํานวนท่ีขาย วนัครบกําหนดตาม
สญัญา 

 (พนั) (พนั) 
(บาทตอ่หน่วยเงินตรา

ตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,000 - 31.582 - 4 พฤษภาคม 2563 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 3 - 30.170 3 มกราคม 2563 

  

 

 



   

   

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบั
ธนาคารเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงในสว่นท่ีเป็นเงินลงทนุของบริษัทฯและลกูค้า 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จํานวนท่ีซือ้ 
จํานวนท่ี
ขาย จํานวนท่ีซือ้ จํานวนท่ีขาย 

วนัครบกําหนดตาม
สญัญา 

 (พนั) (พนั) 
(บาทตอ่หน่วยเงินตรา

ตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,146 - 31.582 - 4 พฤษภาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯทําสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงจากเงินลงทนุท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศของบริษัทฯ 

36.2  มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทมีการประมาณการมลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

ก) สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า ลกูหนีอ้ื่น เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชีและบริษัท
หลกัทรัพย์ เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และตราสารหนีท่ี้ออกและเงิน
กู้ ยืมอื่น แสดงมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนีแ้สดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดอ่ืน  

ค)  เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด ใบสําคฯัแสดงสิทธิและตราสารอนพุนัธ์
แสดงมลูคา่ยตุิธรรมตามราคาตลาด  

ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า                
ซึ่งข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ี
เก่ียวข้องกนั เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนลว่งหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็น
ต้น กลุ่มบริษัทได้คํานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ
มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 

 

 

 



   

   

จ) หุ้นกู้แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยการคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลด
ด้วยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปัจจบุนัสําหรับเงินกู้ ยืมท่ีเง่ือนไขใกล้เคียงกนั ซึง่มลูค่า
ยุติธรรมท่ีคํานวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ฉ) เงินให้กู้ ยืมระยะยาวอ่ืนและหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีจ่ายดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 

36.3  ภาระจากการซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ      
มียอดคงเหลือของมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษัทยอ่ยดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2562 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดตามสญัญา 
 

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

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซือ้ 14 - - - 14 
 สถานะขาย 151 5 - - 156 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2561 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดตามสญัญา 
 

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

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซือ้ 58 - - - 58 
 สถานะขาย 64 - - - 64 

 มลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินใช้ข้อมลูระดบั 1 ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

 

 

 



   

   

37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีสําคญัของกลุม่บริษัท คือ การจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสม การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และการดํารงเงินกองทนุ
สภาพคล่องสทุธิให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุ
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจากกําไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 87.65 ล้านบาทโดยมีกําหนด
จ่ายวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เงินปันผลนีจ้ะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

39.   การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ               
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั โดย
ไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม ่

ตามท่ีเคย

รายงานไว้ 

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม ่

ตามท่ีเคย

รายงานไว้ 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 298 - - - 

เงินลงทนุชัว่คราว 399,218 399,516 - - 

เงินลงทนุเผ่ือขาย 312,005 - 69,500 - 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 8,057 320,062 7,800 77,300 

40. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 


