
 

บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                         
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 3 ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัฯ
ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ มาถือปฏิบติั โดยบริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับงวด 2559 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ซ่ึงรายการปรับปรุงเพื่อจดัท างบการเงินดงักล่าวมีความเหมาะสมและ      
ไดน้ าไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
 
 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 34,905                    54,814                 1,710                      1,435                   
เงินลงทุนชัว่คราว 6 661,095                  346,448               127,588                  7,216                   
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 7 272,847                  230,987               -                             -                          
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4, 8 3,111,168               3,186,478            -                             -                          
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 10 16,111 18,337                 35,098                    153,808               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                             -                          383,000                  426,000               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันอ่ืน 11 187,350                  437,350               187,350                  437,350               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,683                    9,065                   1,390                      1,229                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,302,159               4,283,479            736,136                  1,027,038            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                          1,421,459               1,367,894            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,148                      3,445                   3,148                      3,445                   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 81,863                    136,014               76,800                    131,360               
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 23,699                    25,530                 4,727                      4,309                   
คา่ความนิยม 50,865                    50,865                 -                             -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,689                    10,665                 -                             -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,412                    30,196                 22,396                    14,653                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,868                    52,547                 -                             -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 266,544                  309,262               1,528,530               1,521,661            
รวมสินทรัพย์ 4,568,703               4,592,741            2,264,666               2,548,699            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 1,360,000               1,070,000            -                             -                          
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 107,614                  279,195               -                             -                          
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 4, 17 727,186                  532,558               -                             -                          
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน 16 39,956                    840,906               -                             790,998               
หุน้กูร้ะยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 16 535,000                  -                          535,000                  -                          
หุน้กูร้ะยะส้ันชนิดไม่มีประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 19 100,000                  -                          100,000                  -                          
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 18 95,222                    106,492               56,257                    38,681                 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 4 -                             -                          8,000                      7,000                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,966                      17,583                 -                             -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,867                      8,671                   1,006                      981                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,974,811               2,855,405            700,263                  837,660               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 -                             100,000               -                             100,000               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26,891                    23,555                 724                         569                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,094                    13,698                 15,772                    10,387                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 45,985                    137,253               16,496                    110,956               
รวมหนีสิ้น 3,020,796               2,992,658            716,759                  948,616               
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 197,496,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 987,480                  987,480               987,480                  987,480               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 197,495,461 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 987,477                  987,477               987,477                  987,477               
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 288,886                  288,886               288,886                  288,886               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 63,820                    63,820                 63,820                    63,820                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 223,287                  318,254               223,287                  318,254               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6.2 (15,563)                  (58,354)               (15,563)                  (58,354)               
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,547,907               1,600,083            1,547,907               1,600,083            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,568,703               4,592,741            2,264,666               2,548,699            

-                         -                      -                         -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 1,800                   6,935                   -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 20 123,331               159,086               27                        -                          
รายไดจ้ากธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3,758                   5,389                   -                          -                          
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 6.3 28,839                 29,229                 19,120                 16,563                 
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ 3,071                   5,180                   653                      1,120                   
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 8,854                   10,048                 8,487                   11,797                 
รายไดอ่ื้น 1,456                   1,994                   2,732                   2,710                   
รวมรายได้ 171,109               217,861               31,019                 32,190                 
ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 90,477                 103,805               15,840                 21,980                 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,449                   3,645                   296                      86                        
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 15,698                 21,355                 949                      836                      
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 19,088                 20,390                 509                      626                      
   หน้ีสงสัยจะสูญ 4,251                   -                          -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 132,963               149,195               17,594                 23,528                 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 38,146                 68,666                 13,425                 8,662                   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          13,337                 40,537                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 215                      195                      215                      195                      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 38,361                 68,861                 26,977                 49,394                 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (13,351)               (16,896)               (5,345)                 (7,546)                 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 25,010                 51,965                 21,632                 41,848                 
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (4,723)                 (10,114)               (1,345)                 3                          
กาํไรสําหรับงวด 20,287                 41,851                 20,287                 41,851                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (3,681)                 (6,315)                 (4,000)                 (6,605)                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 736                      1,263                   800                      1,321                   
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,945)                 (5,052)                 (3,200)                 (5,284)                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          255                      232                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6.2 (2,945)                 (5,052)                 (2,945)                 (5,052)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด (2,945)                 (5,052)                 (2,945)                 (5,052)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 17,342                 36,799                 17,342                 36,799                 
กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.103 0.212 0.103 0.212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 11,950                 16,453                 -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 20 378,253               397,746               33                        -                          
รายไดจ้ากธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 9,857                   14,254                 -                          -                          
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 6.3 -                          107,785               -                          47,038                 
กาํไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 48,884                 2,121                   1,274                   3,956                   
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 23,583                 35,206                 25,769                 38,279                 
รายไดอ่ื้น 3,969                   12,098                 8,197                   8,852                   
รวมรายได้ 476,496               585,663               35,273                 98,125                 
ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 261,722               273,992               41,662                 46,606                 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10,367                 10,817                 831                      86                        
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 43,839                 57,263                 2,747                   3,141                   
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 57,101                 60,843                 1,951                   2,285                   
   หน้ีสงสัยจะสูญ 6,501                   -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 6.3 78,056                 -                          58,977                 -                          
รวมค่าใช้จ่าย 457,586               402,915               106,168               52,118                 
กาํไร (ขาดุทน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 18,910                 182,748               (70,895)               46,007                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          53,239                 87,196                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 454                      502                      454                      502                      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 19,364                 183,250               (17,202)               133,705               
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (40,305)               (45,596)               (17,126)               (19,057)               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (20,941)               137,654               (34,328)               114,648               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 4,972                   (27,540)               18,359                 (4,534)                 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (15,969)               110,114               (15,969)               110,114               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 53,489                 (11,029)               53,080                 (11,250)               
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (10,698)               2,206                   (10,616)               2,250                   
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 42,791                 (8,823)                 42,464                 (9,000)                 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.2 -                          -                          327                      177                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6.2 42,791                 (8,823)                 42,791                 (8,823)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับงวด 42,791                 (8,823)                 42,791                 (8,823)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 26,822                 101,291               26,822                 101,291               
กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.081) 0.558 (0.081) 0.558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 987,477                  288,886                  56,314                    284,694                  (50,837)                   1,566,534               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              110,114                  -                              110,114                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (8,823)                     (8,823)                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              110,114                  (8,823)                     101,291                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              (118,497)                 -                              (118,497)                 
การจดัสรรกาํไรสะสม -                              -                              1,102                      (1,102)                     -                              -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 987,477                  288,886                  57,416                    275,209                  (59,660)                   1,549,328               

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 987,477                  288,886                  63,820                    318,254                  (58,354)                   1,600,083               
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (15,969)                   -                              (15,969)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              42,791                    42,791                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (15,969)                   42,791                    26,822                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              (78,998)                   -                              (78,998)                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 987,477                  288,886                  63,820                    223,287                  (15,563)                   1,547,907               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน
ขาดทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 987,477                  288,886                  56,314                    105,816                  (50,445)                   1,388,048               
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
  เน่ืองจาก การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
  มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 3) -                              -                              -                              178,878                  (392)                        178,486                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 - หลังการปรับปรุง 987,477                  288,886                  56,314                    284,694                  (50,837)                   1,566,534               
กาํไรสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              110,114                  -                              110,114                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              (9,000)                     (9,000)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              110,114                  (9,000)                     101,114                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              (118,497)                 -                              (118,497)                 
การจดัสรรกาํไรสะสม -                              -                              1,102                      (1,102)                     -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง 987,477                  288,886                  57,416                    275,209                  (59,837)                   1,549,151               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 987,477                  288,886                  63,820                    129,934                  (58,037)                   1,412,080               
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
  เน่ืองจาก การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
  มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 3) -                              -                              -                              188,320                  (317)                        188,003                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - หลังการปรับปรุง 987,477                  288,886                  63,820                    318,254                  (58,354)                   1,600,083               
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (15,969)                   -                              (15,969)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              42,791                    42,791                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (15,969)                   42,791                    26,822                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              (78,998)                   -                              (78,998)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 987,477                  288,886                  63,820                    223,287                  (15,563)                   1,547,907               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (20,941)               137,654               (34,328)               114,648               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 10,367                 10,817                 831                      86                        
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,136                   3,724                   155                      123                      
   หน้ีสงสัยจะสูญ 6,501                   -                          -                          -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (53,239)               (87,196)               
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (454)                    (502)                    (454)                    (502)                    
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 2,530                   5,778                   371                      117                      
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 13,499                 (3,134)                 15,336                 -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์ 88,231                 -                          87,763                 -                          
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,357)                 (1,226)                 -                          -                          
   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (49,759)               (61,580)               (25,769)               (38,279)               
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 40,305                 45,596                 17,126                 19,057                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 93,058                 137,127               7,792                   8,054                   
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว (310,586)             (414,973)             (120,743)             (57,188)               
   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (41,860)               (67,993)               -                          -                          
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 68,809                 (584,075)             -                          -                          
   ลูกหน้ีอ่ืน 3,337                   (1,721)                 43,538                 (21,962)               
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                          1,218                   -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,203                   (5,125)                 (242)                    (340)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,323)                 (3,727)                 -                          -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (171,581)             143,374               -                          -                          
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 192,774               297,778               -                          -                          
   เจา้หน้ีอ่ืน (13,001)               5,590                   17,576                 (3,562)                 
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                          (981)                    -                          -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,804)                 3,169                   25                        5,187                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (800)                    (2,327)                 -                          -                          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,396                   5,331                   5,385                   6,112                   
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (176,378)             (487,335)             (46,669)               (63,699)               
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 43,609                 55,783                 26,981                 31,844                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (35,756)               (42,269)               (17,126)               (19,057)               
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (43,379)               (28,177)               83                        29                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (211,904)             (501,998)             (36,731)               (50,883)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          69,600                 110,400               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 750                      750                      750                      750                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,360                   4,447                   4,360                   3,960                   
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          105,729,000        85,355,000          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (105,686,000)      (85,591,000)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          -                          4,541                   -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันอ่ืนลดลง 250,000               35,518                 250,000               35,518                 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (7,066)                 (9,981)                 (1,249)                 (4,630)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,534                   1,227                   -                          -                          
จ่ายเงินสดซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (968)                    (1,860)                 -                          -                          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 248,610               30,101                 371,002               (90,002)               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 290,000               535,000               -                          -                          
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (802,617)             147,266               (790,998)             158,250               
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (36,000)               (22,000)               
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          37,000                 23,000                 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 535,000               100,000               535,000               100,000               
จ่ายเงินปันผล (78,998)               (118,497)             (78,998)               (118,497)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (56,615)               663,769               (333,996)             140,753               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (19,909)               191,872               275                      (132)                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 54,814                 61,843                 1,435                   1,595                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 34,905                 253,715               1,710                   1,463                   

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เงินปันผลคา้งรับ 150                      -                          150                      -                          
   คา่ซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน 210                      -                          -                          -                          
   คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน 493                      -                          -                          -                          
   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 42,791                 (8,823)                 42,464                 (9,000)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

ก) บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 

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

1. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. การคา้หลกัทรัพย ์
3. ท่ีปรึกษาการลงทุน 
4. การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมีสาขาจ านวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2559: 8 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ  

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

 บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย โดยจะเร่ิมใชน้โยบาย
การบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และ ขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 241,657 188,090 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (384) (87) 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มข้ึน 241,273 188,003 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน  
 2560 2559 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:   
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลลดลง - (50,400) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 13,337 40,537 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 215 195 
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 13,552 (9,668) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน  

 2560 2559 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 255 231 
ก าไรต่อหุ้น (บาท):   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 0.069 (0.048) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน  

 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:   
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลลดลง (750) (51,150) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 53,239 87,196 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 454 502 
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 52,943 36,548 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 327 177 
ก าไรต่อหุ้น (บาท):   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.268 0.186 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีส าคญัในระหว่างงวด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือ ความสัมพนัธ ์

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ      
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 78 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั 
      ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะน าของ 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78 59 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทั 
      ยอ่ยคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
      ตามอตัราแนะน าของ

สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 2,577 2,550 ราคาตามสญัญา 
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 62 - - ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - - 50,400 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,202 2,075 อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 0.6 ต่อปี 
      (2559: อตัราดอกเบ้ีย 
        ออมทรัพยบ์วกร้อยละ       

0.5 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 17 17 ตามอตัราดอกเบ้ีย              
      ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.35 
      ต่อปี (2559: ตามอตัรา 
         ดอกเบ้ียออมทรัพยบ์วก 
         ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 408 150 ราคาตามสัญญา 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 8,600 15,182 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา 
      แนะน าของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
 กองทุนส่วนบุคคล      
 - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 230 185 - - ราคาตามสญัญา 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 485 134 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ี 
      บริษทัยอ่ยคิดกบัลูกคา้ 
      ทัว่ไปตามอตัราแนะน า 
      ของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187 119 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ี   
      บริษทัยอ่ยคิดกบัลูกคา้ 
      ทัว่ไปตามอตัราแนะน า 
      ของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 7,683 7,650 ราคาตามสญัญา 
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187 188 - - ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - - 50,400 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
       - บริษทัร่วม - - 750 750 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั          

ผูล้งทุนทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 4,378 3,907 อตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์
      บวกร้อยละ 0.6 ต่อปี 
      (2559: อตัราดอกเบ้ีย       

ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.5 
ต่อปี) 

 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 43 45 ตามอตัราดอกเบ้ีย        
     ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.35 

ต่อปี (2559: อตัราดอกเบ้ีย
ออมทรัพยบ์วกร้อยละ      
0.25 - 0.5 ต่อปี) 

 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,108 450 ราคาตามสญัญา 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 24,695 40,257 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา

แนะน าของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ      
 กองทุนส่วนบุคคล      
 - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 663 527 - - ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ             
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     
 ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,306 10,111 - - 
 ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 33,551 81,450 
 เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - - 69,600 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 383,000 426,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั - - 8,000 7,000 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้     
          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,321 8,008 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - - 46,454 25,197 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 426,000 105,686,000 (105,729,000) 383,000 
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 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหว่าง
งวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั  7,000 37,000 (36,000) 8,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,985 12,617 2,107 2,186 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,967 1,801 - - 

รวม 14,952 14,418 2,107 2,186 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,346 36,449 6,241 6,385 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,829 5,331 - - 

รวม 43,175 41,780 6,241 6,385 

 
 
 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   10 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 164 170 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 242,474 47,241 1,710 1,435 
ตัว๋เงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน - 489,691 - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242,638 537,102 1,710 1,435 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (207,733) (482,288) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 34,905 54,814 1,710 1,435 

6. เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

6.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 125,560 27,816 - - 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 125,560 27,816 - - 

6.2 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดยกมาตน้งวด (12,618) (54,608) (12,618) (54,608) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

    

 - จากการตีราคา (2,945) (5,052) (2,945) (5,052) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (15,563) (59,660) (15,563) (59,660) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดยกมาตน้งวด (58,354) (50,837) (58,354) (50,837) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 

    

 - จากการตีราคา 16,167 (8,823) 16,167 (8,823) 
 - โอนกลบัรายการเพื่อรับรู้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์    
เผือ่ขายในส่วนของก าไรขาดทุน 26,624 - 26,624 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด (15,563) (59,660) (15,563) (59,660) 
6.3 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ 
 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (762) (3,764) (242) 38 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,192 32,315 19,362 16,525 

ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 409 678 - - 

รวม 28,839 29,229 19,120 16,563 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพย์
เพื่อคา้ (2,530) (5,778) (371) (117) 

ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 26,204 110,429 44,493 47,155 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (13,499) 3,134 (15,336) - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์ (88,231) - (87,763) - 
รวม (78,056) 107,785 (58,977) 47,038 

6.4 เงินฝากประจ าในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน      
แต่ไม่เกิน 1 ปี 230,100 220,000 - - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน     
แต่ไม่เกิน 1 ปี 350,000 200,000 - - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุ
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 79,842 249,654 - - 

หกั: เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงิน  
        ลงทุนในตราสารหน้ีในนาม 
        บริษทัยอ่ยเพ่ือลกูคา้ (659,942) (669,654) - - 
รวม - - - - 
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7. ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 293,037 250,311 - - 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี     
           ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (20,190) (19,324) - - 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสุทธิ 272,847 230,987 - - 

8. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 445,908 802,508 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,386,178 2,346,814 - - 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 145,050 36,411 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 196,739 60,060 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,173,875 3,245,793 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (66,330) (60,060) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 3,107,545 3,185,733 - - 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 503 745 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,120 55 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3,623 800 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (55) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 3,623 745 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา     
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 3,111,168 3,186,478 - - 
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8.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีลูกหน้ีอ่ืนท่ี
ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 60 ลา้นบาท) 

8.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง 
การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าสุทธิ 
  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ  จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ จ านวนมูลหน้ี โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 

มูลหน้ีปกติ 2,977 - 2,977 3,186 - 3,186 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 134 - 134 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 66 (66) - 60 (60) - 

รวม 3,177 (66) 3,111 3,246 (60) 3,186 

9. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดตน้งวด/ปี 60,115 68,142 - - 
บวก: หน้ีสงสยัจะสูญ 6,501 - - - 
หกั:  โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (5,000) - - 
 หน้ีสูญตดับญัชี (286) (3,027) - - 
ยอดปลายงวด/ปี 66,330 60,115 - - 

10. ลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้า้งรับ 16,111 18,337 1,547 2,758 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 4) - - 33,551 81,450 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย  
   (หมายเหตุ 4) - - - 69,600 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 16,111 18,337 35,098 153,808 
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11. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืจ  านวน 187 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 437 ลา้น
บาท) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR บวกร้อยละ 0.12 - 1.85 มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 
2561 และค ้าประกนัโดยการจ าน าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของผูกู้ ้

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,169,803 1,169,803 1,407,354 1,353,340 

บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี  
   2001 จ  ากดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
99.9 

 
99.9 

 
10,000 

 
10,000 14,105 14,554 

รวม     1,179,803 1,179,803 1,421,459 1,367,894 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน               

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 14,226 41,458 255 232 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั (889) (921) - - 

รวม 13,337 40,537 255 232 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน               

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 53,687 89,933 327 177 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั (448) (2,737) - - 

รวม 53,239 87,196 327 177 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,148 3,445 

 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,148 3,445 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 
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13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 215 195 - - 
รวม 215 195 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 215 195 - - 
รวม 215 195 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 454 502 - - 
รวม 454 502 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ส าหรับงวดเกา้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั* 454 502 - - 
รวม 454 502 - - 

 * ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดัและบริษทัยอ่ย ค านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและยงัไม่ได้
ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,530 4,309 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,276 1,249 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาตามบญัชีสุทธิ (177) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,930) (831) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 23,699 4,727 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 10,665 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,461 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,437) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 10,689 - 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยมืระยะส้ันอืน่ และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 
 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม                    

2559 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื
ระหวา่งธนาคาร 1,360,000 1,070,000 - - 

  1,360,000 1,070,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันอืน่       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื

ระหวา่งธนาคาร บวก
ร้อยละ 0.50 - 0.80 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื
ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.25 - 0.80 39,956 840,906 - 790,998 

   39,956 840,906 - 790,998 
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 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม                    

2559 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน                        

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มปีระกนั       
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

3.25 
- 

200,000 - 200,000 - 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี  3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

2.60 
- 

155,000 - 155,000 - 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

3.25 
- 

180,000 - 180,000 - 

   535,000 - 535,000 - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน และหุน้กูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัขา้งตน้
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบก าหนดนอ้ยกวา่ 1 ปี 

17. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 629,693 524,981 - - 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มื     
   หลกัทรัพย ์ 94,133 6,013 - - 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,854 - - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 725,680 530,994 - - 

เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,506 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,506 1,564 - - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ     
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 727,186 532,558 - - 
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18. เจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  95,222 106,492 9,803 13,484 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  (หมายเหตุ 4)  - - 46,454 25,197 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 95,222 106,492 56,257 38,681 

19. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

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

     (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย  วนัท่ี งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก (หุน้) ต่อปี อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

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

หกั: หุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (100,000) - 

หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   - 100,000 

20. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 70,157 92,511 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 11,768 15,399 27 - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 7,170 9,109 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 34,236 42,067 - - 

รวม 123,331 159,086 27 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 210,576 227,263 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 31,592 31,452 33 - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 26,176 26,374 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 109,909 112,657 - - 

รวม 378,253 397,746 33 - 

21. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559          
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,932 11,335 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (209) (1,221) 1,345 (3) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง     
 อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4,723 10,114 1,345 (3) 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 15,942 22,354 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว (20,914) 5,186 (18,359) 4,534 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง     
 อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (4,972) 27,540 (18,359) 4,534 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไรจากการวดัมูลค่า     
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 736 1,263 800 1,321 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า     
   เงินลงทุนเผือ่ขาย (10,698) 2,206 (10,616) 2,250 
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22.    ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด  

23. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน    
ท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 124 5 129 - 129 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 3 4 (4) - 

ดอกเบ้ียรับ 40 4 44 (1) 43 

ดอกเบ้ียจ่าย (15) - (15) 2 (13) 

ก าไรของส่วนงาน 128 12 140 (3) 137 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

    ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (90) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (3) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5) 

ก าไรส าหรับงวด     20 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 195 15 210 - 210 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 53 54 (54) - 

ดอกเบ้ียรับ 52 8 60 (2) 58 

ดอกเบ้ียจ่าย (19) - (19) 2 (17) 

ก าไรของส่วนงาน 157 76 233 (54) 179 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (104) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (4) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (19) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10) 

ก าไรส าหรับงวด     42 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 329 17 346 - 346 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 11 13 (13) - 

ดอกเบ้ียรับ 130 15 145 (4) 141 

ดอกเบ้ียจ่าย (45) - (45) 5 (40) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

หลกัทรัพย ์ (88) - (88) - (88) 

ก าไรของส่วนงาน 278 42 320 (12) 308 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (262) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (10) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (57) 

 รายไดภ้าษีเงินได ้     5 

ขาดทุนส าหรับงวด     (16) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 396 25 421 - 421 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 59 62 (62) - 

ดอกเบ้ียรับ 140 29 169 (4) 165 

ดอกเบ้ียจ่าย (50) - (50) 4 (46) 

ก าไรของส่วนงาน 434 111 545 (62) 483 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน    (274) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (11) 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (60) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (28) 

ก าไรส าหรับงวด     110 

24. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย         
ต่อหุน้ 

เงินปันผล
ระหวา่งกาล        
ท่ีจ่ายไปแลว้     

ต่อหุน้ 
เงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มต่อหุน้ 

จ านวนเงินปันผล        
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

  (บาท) (บาท) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             

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

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 

0.25 - 0.25 49,374 
 

     118,497 

      
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             

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

 

     78,998 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสญัญาบริการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 27.9 20.6 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53.8 0.8 - - 

25.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งน าส่งค่าธรรมเนียม
ต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบริษทั ส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัรา      
ร้อยละของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพย์
สุทธิเป็นรายเดือน 

25.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งน าส่งค่าธรรมเนียม
ต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ี     
ท่ีก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาส าหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

25.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน การจดั
จ าหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
ก าหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

25.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผกูพนัตอ้งน าส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการให้บริการปฏิบติัการ     
ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แทนบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และค่าธรรมเนียมอ่ืนตาม
อตัราท่ีระบุในสญัญา 

25.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ 
ออปชัน่ท่ีซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 27.2 
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26. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดถู้กลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์ายหน่ึง (“ลูกหน้ี”) ฟ้องร้องเป็น
จ าเลยร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยอี์กสองแห่ง ในการด าเนินการขายทอดตลาดหลกัประกนัอนัเน่ืองจาก
หุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีเรียกทรัพยคื์น 
และขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ี ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนั
ดงักล่าว และเห็นว่าเม่ือหุ้นของลูกหน้ีไม่สามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างท่ีมีค  าสั่งห้ามซ้ือขายชัว่คราว ค าฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน า
วิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช ้จึงให้ยกค าร้องของโจทก์ ทนายความของบริษทัย่อยให้
ความเห็นวา่การฟ้องของลูกหน้ีไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอใหศ้าลพิพากษาใหลู้กหน้ีชนะคดีได ้

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ลูกหน้ีไดย้ืน่ค  าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวโดยขอใหศ้าลมีค าสั่งหา้ม การ
ขายทอดตลาดหุ้นของลูกหน้ีอีกคร้ัง ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาไต่สวนค าร้องในวนัดงักล่าว โดยบริษทัย่อย
ไม่ไดรั้บทราบถึงค าร้องดงักล่าว ซ่ึงลูกหน้ีแถลงเพิ่มเติมต่อศาลว่าการขายทอดตลาดเป็นการขาย
ทอดตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค าสั่งห้ามซ้ือขายจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่อาจห้ามการซ้ือขายหุ้นนอกตลาดดงักล่าวได ้หากบริษทัยอ่ยและ
จ าเลยร่วมน าหุ้นออกขาย ลูกหน้ีจะได้รับความเสียหาย ศาลเห็นว่าการฟ้องของลูกหน้ีมีเหตุผล
เพียงพอ จึงมีค าสั่งห้ามบริษทัยอ่ยและจ าเลยร่วมน าหุ้นของลูกหน้ีออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมี
ค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัยอ่ยจึงยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าสั่งขอคุม้ครองชัว่คราวดงักล่าว
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 ซ่ึงศาลนดัไต่สวนในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 323 - - 323 
ตราสารหน้ี - 68 - 68 
หน่วยลงทุน 3 - - 3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 69 - - 69 
ตราสารหน้ี - 268 - 268 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      

ตราสารทุน 125 - - 125 

หน่วยลงทุน 3 - - 3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารทุน 69 - - 69 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 
ตราสารหน้ี - 102 - 102 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 7 - - 7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ค  านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

27.2 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินของจ านวนเงินตามสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่ของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 60 - - - 60 
 สถานะขาย 170 - - - 170 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่      
 สถานะซ้ือ 1 1 - - 2 
 สถานะขาย 174 23 - - 197 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 3 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                 

30 กนัยายน 2559 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - 15,384 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,645 - 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 21,355 22,015 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20,390 7,991 
   

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                                 

30 กนัยายน 2559 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - 46,120 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,817 - 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 57,263 57,923 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 60,843 24,880 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 


