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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ3 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง     
การเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที3สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทรีนีตี�  
วฒันา จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที3กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอื3นๆ ซึ3 งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เรื3องต่างๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดตามดุลยพินิจเยี3ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้     
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื3องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื3องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที3ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ           

การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมความรับผดิชอบที3เกี3ยวกบัเรื3องเหล่านี�ดว้ย              
การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบที3ออกแบบมาเพื3อตอบสนองต่อการประเมินความเสี3ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้                 
ซึ3 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื3องเหล่านี�ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่อ              
งบการเงินโดยรวม 

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื3องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์และดอกเบี�ยเงินให้กู้ยมืเพื!อซื�อหลักทรัพย์ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือ รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อ             
ซื�อหลกัทรัพย ์ซึ3 งตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประงบการเงินขอ้ 26 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดค้่านายหนา้จากการ
ซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยส์าํหรับปี 2559 จาํนวน 316 ลา้นบาท และ 150 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ3 งคิดเป็นอตัราร้อยละ 40 และร้อยละ 19 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัยอ่ย
คิดค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยเ์ป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซื�อขายหลกัทรัพย ์ซึ3 งเป็นแบบ
ต่อรองอยา่งเสรี และมีโครงสร้างอตัราเป็นแบบขั�นบนัได และ คิดดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยใ์น
ลกัษณะที3มีอตัราคงที3 โดยมีการปรับอตัราดอกเบี�ยเป็นระยะตามสภาวะตลาดและการแข่งขนั เนื3องจากขนาด
และปริมาณของรายการที3เกิดขึ�นและจาํนวนลูกคา้มีจาํนวนมากและอตัราค่าธรรมเนียมที3คิดกบัลูกคา้ขึ�นอยู่
กบัหลายปัจจยั อีกทั�งการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อ
ซื�อหลกัทรัพยอ์าศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญั
กบัการตรวจสอบวา่รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้ืมเพื3อซื�อหลกัทรัพย์
ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าที3ถูกตอ้งตามที3เกิดขึ�นจริง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยที3
เกี3ยวขอ้งกบัการบนัทึกรับรู้รายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อ
หลกัทรัพย ์ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศที3เกี3ยวเนื3องกบัการคาํนวณรายได ้  
ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละรายไดด้อกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพย ์และสุ่มตวัอยา่ง
ทดสอบอตัราค่านายหนา้ อตัราดอกเบี�ยการคาํนวณและการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากนี�  ขา้พเจา้ได้
วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื3อซื�อ
หลกัทรัพย ์และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีที3สาํคญัที3ทาํผา่นใบสาํคญัทั3วไป 
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ค่าเผื!อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�ธุรกจิหลักทรัพย์  

ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที3 4.9 บริษทัยอ่ยตั�งค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญโดยพิจารณา   
จากสถานะของลูกหนี�แต่ละราย ความเสี3ยงในการเรียกชาํระ และมูลค่าของหลกัทรัพยที์3ใชค้ ํ�าประกนั ทั�งนี�
ในการทาํธุรกรรมซื�อขายหลกัทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเพื3อซื�อหลกัทรัพยข์องลูกคา้ บริษทัยอ่ยมีขอ้กาํหนด
เกี3ยวกบัการวางหลกัประกนั โดยมูลค่าของหลกัประกนัที3วางขึ�นอยูก่บัประเภทธุรกรรม ประเภทหลกัทรัพย ์
วงเงินของการทาํธุรกรรม เป็นตน้ การประมาณการค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยมี์
นยัสาํคญั เนื3องจากบริษทัยอ่ยมีลูกหนี�จาํนวนมากรายและมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงินที3เป็นสาระสาํคญัต่อ     
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั (ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยมี์จาํนวนรวม 3,246       
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของยอดสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั) ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญที3เกี3ยวขอ้งกบัลูกหนี�ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยที3เกี3ยวขอ้งกบัการคาํนวณ
ค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญและการบนัทึกบญัชีค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ ประเมินวธีิการพิจารณาและ
คาํนวณค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบนโยบายของบริษทัยอ่ยกบัหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงานกาํกบั และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที3เกี3ยวเนื3องกบั
สถานะคงคา้งของลูกหนี�  การคาํนวณมูลค่าหลกัประกนั และ การปรับมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี โดยการตรวจสอบความครบถว้น
ของขอ้มูลที3นาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานะ  
คงคา้งของลูกหนี�  มูลค่าหลกัประกนั การรับชาํระเงินภายหลงัวนัสิ�นงวด ความถูกตอ้งของการจดั
ชั�น และการคาํนวณค่าเผื3อหนี�สงสัยจะสูญ 

ค่าความนิยม  

ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.12 บริษทัฯจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื3อใดก็ตามที3มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบการประเมิน          
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเนื3องจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีที3สาํคญั        
ที3ฝ่ายบริหารตอ้งใชแ้บบจาํลองทางการเงินในการคาํนวณมูลค่าที3คาดวา่จะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูง      
ในการระบุหน่วยสินทรัพยที์3ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที3กิจการคาดวา่     
จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั�น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที3เหมาะสม  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์3ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงิน รวมถึงทาํความ
เขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติที3สาํคญัที3ฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที3คาดวา่จะไดรั้บ
ในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคิดลดที3ใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบที3เกี3ยวขอ้งและ
วเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัฯและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอื"น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื3น ซึ3 งรวมถึงขอ้มูลที3รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที3แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ3 งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที3ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื3นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเชื3อมั3นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื3นนั�น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที3เกี3ยวเนื3องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื3น
นั�นมีความขดัแยง้ที3มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที3ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่         
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื3อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที3กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดง
ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื3อสารเรื3องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแล
ทราบเพื3อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขที3เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที3รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื3อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื3อง เปิดเผยเรื3องที3เกี3ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื3องในกรณีที3มีเรื3องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สาํหรับกิจการที3ดาํเนินการต่อเนื3องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที3จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื3องต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที3ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ3 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื3อมั3นอยา่ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื3อมั3นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที3มีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื3อคาดการณ์อยา่ง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี3ยง            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี3ยงจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื3อ
ตอบสนองต่อความเสี3ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที3เพียงพอและเหมาะสมเพื3อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี3ยงที3ไม่พบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึ3 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี3ยงที3เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื3องจากการทุจริต
อาจเกี3ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล     
การแสดงขอ้มูลที3ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื3อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งที3ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี3ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญัที3เกี3ยวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที3อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื3องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที3
เปลี3ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บจนถึงวนัที3ในรายงาน
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ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื3องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3
เกี3ยวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที3เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที3ควร
หรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที3เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื3อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที3ได้
วางแผนไว ้ประเด็นที3มีนยัสาํคญัที3พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที3มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซึ3งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที3
เกี3ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด
ตลอดจนเรื3องอื3นซึ3 งขา้พเจา้เชื3อวา่มีเหตุผลที3บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที3ขา้พเจา้ใชเ้พื3อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื3องที3สื3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื3องเหล่านี�
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื3องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที3ยากที3จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื3อสารเรื3องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที3ผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื3อสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีที3รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

 

 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2560 



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 54,813,904             61,843,423         1,435,315               1,594,892            

เงินลงทุนชั'วคราว 8 346,448,378           359,867,475       7,216,001               6,170,000            

ลูกหนี+สาํนกัหักบญัชี 9 230,987,007           167,975,753       -                              -                           

ลูกหนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 10 3,186,477,377        2,336,607,522    -                              -                           

ลูกหนี+ อื'น 12 18,337,070             21,394,039         153,808,278           94,756,944         

เงินให้กูย้มืระยะสั+นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                              -                           426,000,000           707,000,000       

เงินให้กูย้มืระยะสั+นอื'น 13 437,350,000           452,317,589       437,350,000           452,317,589       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                              1,218,340            -                              -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 9,065,089               7,285,079            1,228,635               1,172,939            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,283,478,825        3,408,509,220    1,027,038,229        1,263,012,364    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                              -                           1,179,802,664        1,179,802,664    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 3,445,111               3,551,651            3,532,427               3,532,427            

เงินลงทุนระยะยาวอื'น 8 136,014,025           145,410,439       131,360,000           140,850,286       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 16 25,530,334             27,377,890         4,309,270               1                          

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10,664,961             7,909,912            -                              -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 30,196,366             35,675,601         14,653,154             18,880,385         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น 52,547,126             48,878,878         -                              -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 309,262,989           319,669,437       1,333,657,515        1,343,065,763    

รวมสินทรัพย์ 4,592,741,814        3,728,178,657    2,360,695,744        2,606,078,127    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 18 1,070,000,000        600,000,000       -                              -                           
เจา้หนี+สาํนกัหักบญัชี 279,194,868           53,840                 -                              -                           
เจา้หนี+ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ 19 532,558,359           180,996,224       -                              -                           
เงินกูย้มืระยะสั+นอื'น 18 840,905,627           1,232,134,644    790,998,416           1,181,195,318    
เจา้หนี+ อื'น 20 106,492,464           95,232,533         38,680,731             24,181,890         
เงินกูย้มืระยะสั+นจากบริษทัยอ่ย 6 -                              -                           7,000,000               7,000,000            
หนี+ สินตราสารอนุพนัธ์ -                              980,900               -                              -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,583,402             15,614,646         -                              -                           
หนี+ สินหมุนเวียนอื'น 8,671,312               8,545,930            980,966                  1,540,295            
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,855,406,032        2,133,558,717    837,660,113           1,213,917,503    
หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 21 100,000,000           -                           100,000,000           -                           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 23,554,681             20,916,571         568,709                  404,817               
หนี+ สินไม่หมุนเวียนอื'น 13,697,542             7,169,461            10,386,619             3,707,697            
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 137,252,223           28,086,032         110,955,328           4,112,514            
รวมหนี�สิน 2,992,658,255        2,161,644,749    948,615,441           1,218,030,017    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 197,496,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 987,480,000           987,480,000       987,480,000           987,480,000       
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 197,495,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 987,477,305           987,477,305       987,477,305           987,477,305       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 288,886,306           288,886,306       288,886,306           288,886,306       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 63,819,918             56,313,833         63,819,918             56,313,833         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 318,254,287           284,693,590       129,934,251           105,815,914       
องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุ้น 8.4 (58,354,257)           (50,837,126)        (58,037,477)           (50,445,248)        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,600,083,559        1,566,533,908    1,412,080,303        1,388,048,110    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,592,741,814        3,728,178,657    2,360,695,744        2,606,078,127    

-                          -                      -                          -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี+

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทรีนีตี� วัฒนา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค่้าที�ปรึกษา 22,092,500       22,322,557       -                       -                       
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 26 553,690,645     554,385,568     -                       -                       
รายไดจ้ากธุรกิจซื0อขายสัญญาซื0อขายล่วงหนา้ 18,503,733       17,309,076       -                       -                       
กาํไรจากการซื0อขายหลกัทรัพย์ 8.5 139,186,518     6,648,699         64,265,637       34,411,513       
กาํไรจากการซื0อขายสัญญาซื0อขายล่วงหนา้ -                       81,384,604       5,565,380         1,000,940         
ดอกเบี0ยและเงินปันผล 44,611,719       44,370,559       170,034,841     165,084,815     
รายไดอื้�น 12,903,017       12,942,726       11,563,938       11,512,939       
รวมรายได้ 790,988,132     739,363,789     251,429,796     212,010,207     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร
   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 357,526,575     326,594,595     61,897,931       44,191,864       
   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 62,054,474       63,773,202       359,388            -                       
   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 75,413,688       69,141,053       4,094,390         2,344,694         
   ค่าใชจ่้ายอื�น 35,942,399       34,610,089       2,846,219         2,447,133         
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหาร 530,937,136     494,118,939     69,197,928       48,983,691       
ขาดทุนจากการซื0อขายสัญญาซื0อขายล่วงหนา้ 525,163            -                       -                       -                       
หนี0 สูญและหนี0สงสัยจะสูญ 250,000            81,166              -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 531,712,299     494,200,105     69,197,928       48,983,691       
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 259,275,833     245,163,684     182,231,868     163,026,516     
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 643,460            740,293            -                       -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 259,919,293     245,903,977     182,231,868     163,026,516     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (61,297,710)     (64,343,957)     (25,984,880)     (22,179,102)     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 198,621,583     181,560,020     156,246,988     140,847,414     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (39,057,524)     (35,455,400)     (6,125,289)       (2,884,083)       
กาํไรสําหรับปี 159,564,059     146,104,620     150,121,699     137,963,331     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&น:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (9,396,414)       (32,863,789)     (9,490,286)       (32,643,428)     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 1,879,283         6,572,758         1,898,057         6,528,686         
รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.4 (7,517,131)       (26,291,031)     (7,592,229)       (26,114,742)     
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 22 -                       4,208,315         -                       230,562            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 -                       (841,663)          -                       (46,112)            
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       3,366,652         -                       184,450            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสําหรับปี (7,517,131)       (22,924,379)     (7,592,229)       (25,930,292)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 152,046,928     123,180,241     142,529,470     112,033,039     

กาํไรต่อหุ้น 27
กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน
    กาํไรสาํหรับปี 0.81 0.74 0.76 0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0



(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 198,621,583     181,560,020     156,246,988     140,847,414     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 14,515,328       16,611,573       320,852            -                       
   หนี0 สูญและหนี0สงสัยจะสูญ 250,000            81,166              -                       -                       
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,964,710         4,993,900         163,892            218,626            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (643,460)          (740,292)          -                       -                       
   (กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ0นของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 315,718            2,351,669         (9,357)              (20,518)            
   กาํไรจากการตีราคาสินทรัพยแ์ละหนี0 สินตราสารอนุพนัธ์ -                       39,280              -                       -                       
   กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,239,315)       (200,733)          -                       -                       
   รายไดด้อกเบี0ยและเงินปันผล (80,931,798)     (84,375,544)     (170,034,841)   (165,084,815)   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี0ย 61,297,710       64,343,957       25,984,880       22,179,102       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี0 สินดาํเนินงาน 197,150,476     184,664,996     12,672,414       (1,860,191)       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ0น) ลดลง
   เงินลงทุนชั�วคราว 13,355,256       (113,572,043)   (1,036,644)       (3,778,897)       
   ลูกหนี0สาํนกัหกับญัชี (63,011,254)     68,941,511       -                       -                       
   ลูกหนี0 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื0อขายล่วงหนา้ (849,869,855)   427,317,635     -                       -                       
   ลูกหนี0 อื�น 5,460,214         25,734,629       (49,788,855)     8,476,506         
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,218,340         (1,284,740)       -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,736,065)       4,283,116         (72,281)            1,839,196         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (3,668,248)       (4,349,134)       -                       -                       
หนี0 สินดาํเนินงานเพิ�มขึ0น (ลดลง)
   เจา้หนี0สาํนกัหกับญัชี 279,141,028     (375,476,621)   -                       -                       
   เจา้หนี0 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื0อขายล่วงหนา้ 351,562,135     (126,289,729)   -                       -                       
   เจา้หนี0 อื�น 11,027,192       (35,040,467)     14,498,840       12,748,363       
   หนี0 สินตราสารอนุพนัธ์ (980,900)          1,002,420         -                       -                       
   หนี0 สินหมุนเวียนอื�น 125,382            (3,814,198)       (559,329)          (703,598)          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,326,600)       -                       -                       -                       
   หนี0 สินไม่หมุนเวียนอื�น 6,528,081         (3,656,541)       6,678,922         (1,446,806)       
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (56,024,818)     48,460,834       (17,606,933)     15,274,573       
   รับดอกเบี0ยและเงินปันผล 72,799,223       78,173,600       44,882,362       35,561,965       
   จ่ายดอกเบี0ย (61,032,856)     (64,333,656)     (25,984,880)     (22,179,102)     
   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (29,774,195)     (50,590,141)     16,585              (81,405)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (74,032,646)     11,710,637       1,307,134         28,576,031       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

บริษทั ทรีนีตี� วัฒนา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       110,400,000     168,000,000     

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 750,000 750,000 750,000            750,000            

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 5,227,453 5,677,000 4,740,000         5,677,000         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั0นแก่บริษทัยอ่ย (เพิ�มขึ0น) ลดลง -                       -                       281,000,000     (585,000,000)   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั0นอื�น (เพิ�มขึ0น) ลดลง 14,967,589       (152,317,589)   14,967,589       (152,317,589)   

เงินสดจ่ายซื0ออุปกรณ์ (10,518,186)     (9,388,918)       (4,630,121)       -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,240,490         493,458            -                       -                       

เงินสดจ่ายซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,905,810)       (1,574,027)       -                       -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 6,761,536         (156,360,076)   407,227,468     (562,890,589)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั0นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ0น (ลดลง) 470,000,000     (54,000,000)     -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสั0นอื�นเพิ�มขึ0น (ลดลง) (391,261,132)   245,041,415     (390,196,902)   599,966,637     

เงินกูย้มืระยะสั0นจากบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       -                       (4,000,000)       

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 100,000,000     -                       100,000,000     -                       

จ่ายเงินปันผล (118,497,277)   (61,665,222)     (118,497,277)   (61,665,222)     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 60,241,591       129,376,193     (408,694,179)   534,301,415     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (7,029,519)       (15,273,246)     (159,577)          (13,143)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 61,843,423       77,116,669       1,594,892         1,608,035         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 54,813,904       61,843,423       1,435,315         1,594,892         
-                   -                   -                   -                   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ&มเตมิ

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย -                       -                       69,600,000       60,000,000       

   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,517,131)       (26,291,031)     (7,592,229)       (26,114,742)     

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       3,366,652         -                       184,450            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

สําหรับปีสิ�นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษทั ทรีนีตี� วัฒนา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น

ขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

ที�ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2558 877,760,000            288,008,568            49,415,666              314,380,750            (24,546,095)             1,505,018,889         
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               146,104,620            -                               146,104,620            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                               3,366,652                (26,291,031)             (22,924,379)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               149,471,272            (26,291,031)             123,180,241            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (61,665,222)             -                               (61,665,222)             
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 30) 109,717,305            877,738                   -                               (110,595,043)           -                               -                               
การจดัสรรกาํไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               6,898,167                (6,898,167)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558 987,477,305            288,886,306            56,313,833              284,693,590            (50,837,126)             1,566,533,908         

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2559 987,477,305            288,886,306            56,313,833              284,693,590            (50,837,126)             1,566,533,908         
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               159,564,059            -                               159,564,059            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               (7,517,131)               (7,517,131)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               159,564,059            (7,517,131)               152,046,928            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (118,497,277)           -                               (118,497,277)           
การจดัสรรกาํไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               7,506,085                (7,506,085)               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 987,477,305            288,886,306            63,819,918              318,254,287            (58,354,257)             1,600,083,559         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 



บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น

ขาดทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า

ที�ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2558 877,760,000            288,008,568            49,415,666              146,826,565            (24,330,506)            1,337,680,293        
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               137,963,331            -                               137,963,331            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                               184,450                   (26,114,742)            (25,930,292)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               138,147,781            (26,114,742)            112,033,039            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (61,665,222)            -                               (61,665,222)            
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 30) 109,717,305            877,738                   -                               (110,595,043)          -                               -                               
การจดัสรรกาํไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               6,898,167                (6,898,167)              -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558 987,477,305            288,886,306            56,313,833              105,815,914            (50,445,248)            1,388,048,110        

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2559 987,477,305            288,886,306            56,313,833              105,815,914            (50,445,248)            1,388,048,110        
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               150,121,699            -                               150,121,699            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               (7,592,229)              (7,592,229)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               150,121,699            (7,592,229)              142,529,470            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                               -                               -                               (118,497,277)          -                               (118,497,277)          
การจดัสรรกาํไรสะสม (หมายเหตุ 24) -                               -                               7,506,085                (7,506,085)              -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 987,477,305            288,886,306            63,819,918              129,934,251            (58,037,477)            1,412,080,303        

-                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 
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บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั#วไป 

1.1 บริษทั ทรีนีตี  วฒันา จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ" งจดัตั งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอื"น ที"อยูต่ามที"จดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูที่" 179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยซึ" งบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจดงันี  

1. นายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์
2. คา้หลกัทรัพย ์
3. ที"ปรึกษาการลงทุน 
4. จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ที"ปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ 

 ที"อยูต่ามที"จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตังอยูที่" 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25 - 26, 29 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีสาขาเป็นจาํนวน 8 สาขา (2558: 6 สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ประกอบกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที" 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื"นในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี ได้จดัทาํขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีตี  วฒันา จาํกัด (มหาชน)        
(ซึ" งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ" งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี  

  จดัตังขึน อตัราร้อยละ 
ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีตี  แอด๊ไวซอรี"  2001 จาํกดั ที"ปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที"เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที"เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั"งการ
กิจกรรมที"ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัที"บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที"บริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีที"สําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที"มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีราคา
ทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ที"ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ" งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ" มในหรือหลังวนัที" 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพื"อให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี
ฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ" งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มในหรือ
หลงัวนัที" 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึนเพื"อให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื"อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบบัใหม่ จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื"อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที"มีการเปลี"ยนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 27 (ปรับปรุง 2559) เรื#อง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี�กาํหนดทางเลือกเพิ�มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     
ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียได ้ตามที�อธิบายไวใ้นมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั�งนี�  กิจการตอ้งใช้
วธีิการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุน
ดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธี   
ปรับยอ้นหลงั 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที"อาจมีต่อ         
งบการเงินในปีที"เริ"มนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วนัที"เกิด
รายการ 

 ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

  รายไดค้่าบริการรับรู้เมื"อไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาขันความสําเร็จของงาน ทังนี  บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดเ้มื"อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที"จะเรียกเก็บเงินได ้
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  ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุนที"บริษทัยอ่ยจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้มื"อไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ค) ดอกเบียจากเงินใหกู้ย้มืเพื"อซือหลกัทรัพย ์

ดอกเบี ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที"แทจ้ริง เวน้แต่มี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบี ย บริษทัย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี ย
ดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง 

กรณีดงัต่อไปนี  ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย 

(1) ลูกหนีทั"วไปที"มีหลกัประกนัตํ"ากวา่มูลหนี  

(2) ลูกหนีผอ่นชาํระรายที"มีงวดการชาํระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ" งคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบีย
ตังแต่ 3 เดือนขึนไป 

(3) ลูกหนีผอ่นชาํระรายที"มีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานที"ชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที"บริษทัยอ่ยจะไดรั้บชาํระหนีทังหมด 

(4) ลูกหนีสถาบนัการเงินที"มีปัญหา 

(5) ลูกหนี อื"นที"คา้งชาํระดอกเบียตังแต่ 3 เดือนขึนไป 

เงื"อนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัที"ที"เกิด
รายการ 

จ) ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที"แทจ้ริง 
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้มื"อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ฉ) ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 ดอกเบี�ยเงินกู้ยมื 

 ดอกเบียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
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4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที"มีวนัถึง
กาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที"ได้มาและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ รวมถึงตัSวเงินประเภทเผื"อ
เรียกและตัSวเงินที"มีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัที"ไดม้า และไม่รวมเงินฝากที"มีภาระผกูพนั 

4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 

 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากประจาํ ตัSวแลกเงินและตัSวสัญญาใชเ้งินที"ออก
โดยสถาบนัการเงินที"มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัที"ไดม้าและเงินฝากที"มีภาระผกูพนั 

4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

 บริษทัย่อยบนัทึกเงินที"ลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อยเพื"อการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด บญัชีเครดิต
บาลานซ์ และการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินของบริษทัย่อยเพื"อการ
ควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย และ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการดงักล่าว
ออกทังดา้นสินทรัพยแ์ละหนี สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที์"เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านัน 

4.6 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระที"ตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์"ยืมมาซึ" งไดน้าํไปขายหรือให้ยืม
ต่อเป็น “เจ้าหนี ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หนี ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดย
คาํนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบนัทึกการเปลี"ยนแปลงมูลค่าดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกบญัชี
หลกัทรัพยซึ์" งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหนี ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เงินสดที"นาํไปวางเป็นหลกัประกนักบัคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “ลูกหนี
ทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หนีทรัพยสิ์นวางประกนั”  

 ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื"อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหนี ที"จะครบกาํหนดชาํระในหนึ" งปี รวมทังที"จะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ"ากวา่มูลค่าตราสารหนี
ตามอตัราดอกเบียที"แทจ้ริง ซึ" งจาํนวนที"ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย
รับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั"วไป ซึ" งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน    

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนั
ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที"ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 
ตราสารหนี ที"จะถือไวจ้นครบกาํหนด และเงินลงทุนทั"วไป ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี"ยถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที"มีการโอนเปลี"ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ" งไปเป็นอีกประเภทหนึ" ง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที"โอนเปลี"ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที"โอนจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ที"มีการโอนเปลี"ยน 

เมื"อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ"งตอบแทนสุทธิที"ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.8 ลูกหนี�สํานักหักบัญชี 

ลูกหนี สํานักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี สํานักหักบญัชีที"เกิดจากการชําระราคาซือขาย
หลกัทรัพยต์ราสารทุนและสัญญาซือขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินที"ไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหัก
บญัชีในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์  
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4.9 ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และการตั�งค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหนี ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญ 

ทังนี  ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี ที"ซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหนี เงินให้
กูย้ืมเพื"อซือหลกัทรัพยโ์ดยใช้หลกัทรัพยที์"ซือนันมาวางเป็นประกนั ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั อนั
ได้แก่ เงินที"นาํไปวางเป็นประกนักับเจา้หนี ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหนี อื"น เช่น 
ลูกหนี ซือหลกัทรัพยด์้วยเงินสดที"ไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาที"กาํหนด ลูกหนี ที"อยู่
ระหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหนีหรือผอ่นชาํระ เป็นตน้ 

บริษทัยอ่ยตังค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนีแต่ละรายโดยพิจารณาความเสี"ยง
ในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยที์"ใชค้ ําประกนั และตังค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญเมื"อหนีนันมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที"จะไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทังนีบริษทัยอ่ยถือพืนฐานการ
จดัชันหนีและการตังสาํรองตามหลกัเกณฑด์งันี  

ก) มูลหนีจดัชันสูญ หมายถึง 

(1) มูลหนี ของลูกหนี ที"ได้ติดตามทวงถามจนถึงที"สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชาํระหนี  และ
บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการจาํหน่ายหนี สูญจากบญัชีลูกหนีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหนี ที"บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปลดหนีให ้

ข) มูลหนี จัดชั นสงสัย หมายถึง มูลหนี เฉพาะส่วนที"สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี ที"เข้า
ลกัษณะดงันี  

(1) ลูกหนี ทั"วไป ลูกหนี สถาบนัการเงินที"มีปัญหา และลูกหนี อื"นที"มีหลกัประกนัตํ"ากว่า       
มูลหนี  

(2) ลูกหนีผอ่นชาํระรายที"มีงวดการชาํระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ" งคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบีย
ตังแต่ 3 เดือนขึนไป 

(3) ลูกหนีผอ่นชาํระรายที"มีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานที"ชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที"บริษทัยอ่ยจะไดรั้บชาํระหนีทังหมด 

ค) มูลหนีจดัชันตํ"ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหนี ส่วนที"ไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหนี ที"เขา้
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหนีจดัชันสูญออกจากบญัชีทนัทีที"พบรายการ และตังค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญ
เต็มจาํนวนของมูลหนี จดัชันสงสัย ซึ" งเงื"อนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กาํหนดโดย
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สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื"อมราคาสะสม และค่าเผื"อการ  
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื"อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงันี  

เครื"องตกแต่งสาํนกังาน  5 ปี 
เครื"องใชส้าํนกังาน  3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเสื"อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสาํหรับงานระหวา่งติดตัง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื"อจาํหน่าย
สินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมื"อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื"อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเมื"อมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อื"นๆ  2 - 8 ปี 
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4.12 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ"มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ" งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที"สูงกวา่
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที"ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที"ไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที"สูงกวา่นี เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื"อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเมื"อใดก็ตามที"มีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพื"อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที"เกิดขึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสด)      
ที"คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ"มขึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที"คาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ที"ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสดนอ้ยกวา่
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที"กิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซึ" งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร และมีขอ้สมมติที"สําคญัเกี"ยวกบัอตัราการเติบโตของรายได้
และอตัราคิดลด 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื"นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชี
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื"อมูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ"ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนีมูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 เจ้าหนี�สํานักหักบัญชี 

เจ้าหนี สํานักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หนี สํานักหักบญัชีที"เกิดจากการชําระราคาซือขาย
หลักทรัพย์ตราสารทุนที"ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี                 
สํานักหักบญัชีสําหรับการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าที"ซือขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า 



   

   10

(ประเทศไทย)  

4.15 เจ้าหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

 เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัย่อยจากการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ที"มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หนี ลูกคา้
ที"ซื อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที"ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื"องจากการขายชอร์ตหรือการยืม
หลกัทรัพย ์และภาระที"ตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นที"บริษทัย่อยถือไวเ้พื"อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย ์
เป็นตน้ 

4.16 เงินกู้ยมืและตราสารหนี�ที#ออก 

 เงินกูย้ืมและตราสารหนี ที"ออกรับรู้เริ"มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิ"งตอบแทนที"ไดรั้บ ในเวลาต่อมา
เงินกูย้มืวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบียที"แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งสิ"งตอบแทน
เมื"อเทียบกบัมูลค่าที"จ่ายคืนเพื"อชาํระหนี นันจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการ
กูย้มื 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนักับบริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที"มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที"มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ" งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ที"มีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที"ความเสี"ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จาํนวนเงินที"จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.19 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆของแต่ละกิจการที"รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล
เงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

 รายการที"เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหนี สินที"เป็นตวัเงินซึ" งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงในอตัราแลกเปลี"ยนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เมื"อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ" งประกอบดว้ยเงินที"
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที"บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที"บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที"เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที"ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื"อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ" งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี"ยวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 19 เรื" อง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นครั งแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หนี สินในช่วงการเปลี"ยนแปลงที"มากกว่าหนี สินที"รับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.21 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมื"อภาระผูกพนัซึ" งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื"อปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ  
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4.22 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที"คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์"กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินที"
เกี"ยวขอ้งนัน โดยใชอ้ตัราภาษีที"มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษี   
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษี รวมทัง
ผลขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที"มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที"บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที"
เกิดขึนเกี"ยวขอ้งกบัรายการที"ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.23 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเริ"มแรกของสัญญาซือขายล่วงหน้าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกภาระจาก
การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพนั เงินวางประกนัในการทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า
ดงักล่าวบนัทึกในบญัชีลูกหนี สํานกัหักบญัชีสัญญาซือขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานสัญญาซือขายล่วงหนา้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากราคาที"ใช้
ชาํระราคา ณ สินวนัทาํการของบริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
และผลกาํไรหรือขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึนจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน  
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สัญญาออปชั#น 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเริ" มแรกของสัญญาออปชั"นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกค่าสิทธิที"จ่าย 
(สถานะซือ) และค่าสิทธิที"ได้รับ (สถานะขาย) ณ วนัที"ทาํการซือหรือขายสัญญาออปชั"นในบญัชี
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ และบญัชีหนี สินตราสารอนุพนัธ์ ตามลาํดบั ต่อมา ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากราคาที"ใช้ชาํระราคา ณ 
สินวนัทาํการของบริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และผลกาํไร
หรือขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึนจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ลูกหนีและเจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี"ยน 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที"เกิดขึนจากการทาํสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 

4.24 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที"คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที"จะตอ้งจ่ายเพื"อ
โอนหนี สินให้ผูอื้"นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที"เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที"วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดที"มีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินซึ" งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกี"ยวขอ้ง
กาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที"ไม่มีตลาดที"มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหนี สินที"มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดที"มีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที"เหมาะสมกบั       
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที"สามารถสังเกตไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี สินที"จะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากที"สุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมที"ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินใน       
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที"นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที"มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื"นที"สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที"ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี"ยวกับกระแสเงินในอนาคตที"กิจการ
ประมาณขึน  
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 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินที"ถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานที"มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรื"องที"มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที"แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที"แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที"เกิดขึ นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที"ประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที"สาํคญัมีดงันี  

ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�ธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้เกิดจากการปรับมูลค่าของ
ลูกหนีจากความเสี"ยงดา้นเครดิตที"อาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที"
คาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีแต่ละราย โดยพิจารณาความเสี"ยงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ใชค้ ําประกนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที"แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื"อ
หนีสงสัยจะสูญ ดงันัน การปรับปรุงค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญอาจมีขึนไดใ้นอนาคต 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที"ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที"คาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดที"
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนันๆ 

ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตังค่าเผื"อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย ตราสารหนี ที"จะถือ
จนครบกาํหนดและเงินลงทุนทั"วไป เมื"อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสําคญั 
และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที"ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ซึ" งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที"มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับ
เพิ"มขึนหรือเมื"อมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติที"แตกต่างกนั
อาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื"อการดอ้ยค่า ดงันัน การปรับปรุงค่าเผื"อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวอาจมี
ขึนไดใ้นอนาคต  
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 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาวา่บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี"ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลที"ดีที"สุดที"รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื"อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
ตอ้งทาํการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเช่นนันเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน     
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ"ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที"เกี"ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ"งเกี"ยวเนื"องกบัสินทรัพยน์ัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที"ไม่ไดใ้ช้เมื"อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวและขาดทุนนัน ในการนี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที"คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ" งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือทางการเงินที"ไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ" งตวัแปรที"ใช้ในแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที"มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่องและขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปลี"ยนแปลงของมูลค่าของเครื"องมือทางการเงินในระยะยาว 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัที"มีรายการธุรกิจที"สาํคญัในระหวา่งปี 2559 และ 2558 

ชื"อ ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีตี  แอด๊ไวซอรี"  2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั บริษทัร่วม 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที"สําคญักับบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื"อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที"ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเหล่านัน ซึ" งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการค้าระหว่างกนั      
 รายไดค้่านายหน้าจากการ     ตามอตัราเดียวกบัที"คิดกบั 
    ซือขายหลกัทรัพย ์      ลูกคา้ทั"วไปตามอตัรา 
       - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 1,364 1,305 - -  แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค้่านายหน้าจากการ     ตามอตัราเดียวกบัที"คิดกบั 
    ซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้      ลูกคา้ทั"วไปตามอตัรา 
       - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 167 90 - -  แนะนาํของสมาคมบริษทั 
      หลกัทรัพย ์
 รายไดค้่าบริการการจดัการ     ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัยอ่ย - - 10,200 10,200  
       - บริษทัร่วม 254 - - -  
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 120,000 120,000 1 บาทต่อหุ้น (2558:               

1 บาทต่อหุ้น) 
       - บริษทัร่วม - - 750 750 ตามอตัราที"ประกาศจ่าย

กบัผูล้งทุนทั"วไป 
 ดอกเบียรับ     ราคาตลาดและตามอตัรา 
       - บริษทัยอ่ย - - 5,720 1,600  ดอกเบียออมทรัพยบ์วก

ร้อยละ d.ed ต่อปี (2558: 
อตัราดอกเบียออมทรัพย์
บวกร้อยละ 0.50 - 0.75 
ต่อปี) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

 รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
      ส่วนบุคคล 

    ตามอตัราที"ระบุไว ้
   ในสญัญา 

       - กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 716 734 - -  
 ดอกเบียจ่าย     ตามอตัราดอกเบีย                  
       - บริษทัยอ่ย - - 59 306  ออมทรัพยบ์วกร้อยละ 

0.35 ต่อปี (2558: อตัรา
ดอกเบียออมทรัพยบ์วก
ร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี) 

 ค่าบริการการจดัการจ่าย     ราคาตามสญัญา 
       - บริษทัยอ่ย - - 600 600  
    ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยจ่์าย    ตามอตัราเดียวกบัที"บริษทั 
       - บริษทัยอ่ย - - 51,230 36,563  ยอ่ย คิดกบัลูกคา้ทั"วไป

ตามอตัราแนะนาํของ
สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการที"เกี"ยวข้องกนั ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 2559 2558 2559 2558 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี  
 ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขาย   
    ล่วงหนา้ 

     

          กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ  บุคคลที"เกี"ยวขอ้งกนั 10,111 7,540 - - 
 ลูกหนี อื"น - บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 81,450 31,661 
 เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 69,600 60,000 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 426,000 707,000 
 เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ย      
      บริษทั ทรีนีตี  แอ๊ดไวซอรี"  2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 7,000 7,000 
 เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขาย   
    ล่วงหนา้ 

     

          กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ  บุคคลที"เกี"ยวขอ้งกนั 8,008 6,022 - - 
 เจา้หนี อื"น - บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 25,197 11,687 
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 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียออมทรัพย์
บวกร้อยละ d.e ต่อปี (2558: อตัราดอกเบียออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี) และมีกาํหนด
ชาํระคืนเมื"อทวงถาม โดยมีรายการเคลื"อนไหวในระหวา่งปีดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที" ในระหวา่งปี ณ วนัที" 

 1 มกราคม 2559 เพิ"มขึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั 707,000 128,163,000 (128,444,000) 426,000 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ยคิดดอกเบียในอตัราดอกเบียออมทรัพยบ์วก
ร้อยละ d.3f ต่อปี (2558: อตัราดอกเบียออมทรัพยบ์วกร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระ
คืนเมื"อทวงถาม โดยมีรายการเคลื"อนไหวในระหวา่งปีดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที" ในระหวา่งปี ณ วนัที" 

 1 มกราคม 2559 เพิ"มขึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากบริษัทย่อย     
บริษทั ทรีนีตี  แอด๊ไวซอรี"  2001 จาํกดั 7,000 37,500 (37,500) 7,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานที"ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสัน 78,657 81,779 10,650 10,960 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,131 7,083 - - 

รวม 85,788 88,862 10,650 10,960 
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บริษทัฯไดใ้หผ้ลประโยชน์อื"นแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที"พึงจ่ายตามปกติ 
โดยในปี 2559 ได้ทาํประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยใน
วงเงิน fd ลา้นบาท (2558: 50 ลา้นบาท) 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 170 165 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 47,241 198,019 1,435 1,595 
ตัSวเงินที"มีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 489,691 272,896 - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 537,102 471,080 1,435 1,595 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื"อลกูคา้ (482,288) (409,237) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 54,814 61,843 1,435 1,595 

8. เงินลงทุน 

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนชั#วคราว     
 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน     
  เงินฝากประจาํที"มีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 220,000 220,000 400,100 400,100 
  ตัSวสัญญาใชเ้งินที"มีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 200,000 200,000 305,000 305,000 
  หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื"อลูกคา้ (420,000) (420,000) (705,100) (705,100) 

 รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงินสุทธิ - - - - 

 หลักทรัพย์เพื�อค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 172,041 165,594 108,017 100,613 
  หกั: ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (6,447) - (7,404) - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  165,594 165,594 100,613 100,613 

 ตราสารหนี      
  ตราสารหนีภาคเอกชนและรัฐบาล 79,197 78,914 50,438 51,428 
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  บวก: ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (283) - 990 - 

  ตราสารหนี สุทธิ  78,914 78,914 51,428 51,428 

 รวมหลกัทรัพยเ์พื"อคา้สุทธิ 244,508 244,508 152,041 152,041 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

 หลักทรัพย์เผื�อขาย     
 ตราสารหนี      
  ตัSวแลกเงิน 102,845 101,940 208,982 207,826 
  หกั: ส่วนลดรับ (905) - (1,156) - 

  ตราสารหนี สุทธิ  101,940 101,940 207,826 207,826 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื"อขายสุทธิ 101,940 101,940 207,826 207,826 

รวมเงินลงทุนชั#วคราวสุทธิ 346,448 346,448 359,867 359,867 

เงินลงทุนระยะยาว     
 หลักทรัพย์เผื�อขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 188,170 123,560 188,170 133,050 
  หกั: ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (64,610) - (55,120) - 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสุทธิ  123,560 123,560 133,050 133,050 

 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หน่วยลงทุน 5,050 4,654 5,050 4,560 
  หกั: ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (396) - (490) - 

  หน่วยลงทุนสุทธิ  4,654 4,654 4,560 4,560 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื"อขายสุทธิ 128,214 128,214 137,610 137,610 

 เงินลงทุนทั�วไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 7,800  7,800  

 รวมเงินลงทุนทั"วไป 7,800  7,800  

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 136,014  145,410  

รวมเงินลงทุนสุทธิ 482,462  505,277  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม ทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนชั#วคราว     
 หลักทรัพย์เพื�อค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 7,338 7,216 6,301 6,170 
  หกั: ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (122) - (131) - 

  รวมหลกัทรัพยเ์พื"อคา้สุทธิ 7,216 7,216 6,170 6,170 

รวมเงินลงทุนชั#วคราวสุทธิ 7,216 7,216 6,170 6,170 

เงินลงทุนระยะยาว     
 หลักทรัพย์เผื�อขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 188,170 123,560 188,170 133,050 
  หกั:  ค่าเผื"อการปรับมลูค่า (64,610) - (55,120) - 

  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  123,560 123,560 133,050 133,050 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื"อขายสุทธิ  123,560 123,560 133,050 133,050 

 เงินลงทุนทั�วไป     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 7,800  7,800  

 รวมเงินลงทุนทั"วไป 7,800  7,800  

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 131,360  140,850  

รวมเงินลงทุนสุทธิ 138,576  147,020  

8.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที"มีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 27,816 17,949 - - 

รวมหลกัทรัพยที์"ติดภาระ 27,816 17,949 - - 
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8.3 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ     
มีตราสารหนี  (ราคาตามบญัชี) แยกตามระยะเวลาที"เหลือของสัญญาดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 ระยะเวลาครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�เพื#อค้า     
 ตราสารหนีภาคเอกชน - 78,212 702 78,914 
ตราสารหนี�เผื#อขาย     
 ตัSวแลกเงิน 102,845 - - 102,845 
 หกั: ส่วนลดรับ (905) - - (905) 

 สุทธิ 101,940 - - 101,940 

รวม 101,940 78,212 702 180,854 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558 

 ระยะเวลาครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�เพื#อค้า     
 ตราสารหนีภาคเอกชน - 35,804 15,624 51,428 
ตราสารหนี�เผื#อขาย     
 ตัSวแลกเงิน 208,982 - - 208,982 
 หกั: ส่วนลดรับ (1,156) - - (1,156) 

 สุทธิ 207,826 - - 207,826 

รวม 207,826 35,804 15,624 259,254 
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8.4 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ยอดยกมาตน้ปี (50,837) (24,546) (50,445) (24,331) 
เปลี"ยนแปลงระหวา่งปี     
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้     
   -  จากการตีราคา (7,517) (26,291) (7,592) (26,114) 

ยอดคงเหลือปลายปี (58,354) (50,837) (58,037) (50,445) 

8.5 กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไร (ขาดทุน) ที"ยงัไม่เกิดขึนของ

หลกัทรัพยเ์พื"อคา้และตราสาร
อนุพนัธ์ (393) (2,391) 9 21 

กาํไรที"เกิดขึนจากการซือขาย   
   หลกัทรัพยเ์พื"อคา้ 134,499 7,570 64,256 34,391 
กาํไรที"เกิดขึนจากการซือขาย 
   หลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 5,081 1,470 - - 

รวม 139,187 6,649 64,265 34,412 

9. ลูกหนี�สํานักหักบัญชี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 250,311 191,952 - - 
หกั: ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี     
       ในนามบริษทัยอ่ยเพื"อลูกคา้ (19,324) (23,976) - - 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีสุทธิ 230,987 167,976 - - 
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10. ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์     
ลกูหนี ซือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 802,508 76,979 - - 
เงินใหกู้ย้ืมเพื"อซือหลกัทรัพย ์ 2,346,814 2,237,943 - - 
ลกูหนีทรัพยสิ์นวางประกนั 36,411 20,797 - - 
ลกูหนี อื"น 60,060 68,087 - - 
รวมลกูหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,245,793 2,403,806 - - 
หกั: ค่าเผื"อหนีสงสยัจะสูญ (60,060) (68,087) - - 
ลกูหนี ธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 3,185,733 2,335,719 - - 
ลูกหนี�ธุรกจิสัญญาซื�อขายล่วงหน้า     
ลกูหนี ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 745 889 - - 
ลกูหนี อื"น 55 55 - - 
รวมลกูหนี ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 800 944 - - 
หกั: ค่าเผื"อหนีสงสยัจะสูญ (55) (55) - - 
ลกูหนี ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้สุทธิ 745 889 - - 
ลกูหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา     
   ซือขายล่วงหนา้สุทธิ 3,186,478 2,336,608 - - 

10.1 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯมีลูกหนี ซือ
หลกัทรัพยที์"ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 60 ลา้นบาท (2558: 68 ลา้นบาท) 

10.2 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯได้
จาํแนกลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
เรื"องการจดัทาํบญัชีเกี"ยวกบัลูกหนีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซึ" งลูกหนีจดัชันสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

  ค่าเผื"อหนีสงสยั มูลค่าลูกหนี สุทธิ  ค่าเผื"อหนีสงสยั มูลค่าลูกหนี สุทธิ 
 ลูกหนี ธุรกิจ จะสูญที"ตัง หลงัหกัค่าเผื"อ ลูกหนี ธุรกิจ จะสูญที"ตัง หลงัหกัค่าเผื"อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หนีสงสยัจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หนีสงสยัจะสูญ 

มูลหนีปกติ 3,186 - 3,186 2,336 - 2,336 
มูลหนีจดัชันตํ"ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหนีจดัชันสงสยั 60 (60) - 68 (68) - 

รวม 3,246 (60) 3,186 2,404 (68) 2,336 
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11. ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ยอดตน้ปี 68,142 69,061 - - 
บวก:  หนีสงสัยจะสูญ - 81 - - 
หกั:  โอนกลบัค่าเผื"อหนีสงสัยจะสูญ (5,000) (1,000) - - 
 หนี สูญตดับญัชี (3,027) - - - 

ยอดปลายปี 60,115 68,142 - - 

12. ลูกหนี�อื#น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 18,337 21,394 2,758 3,096 
ลูกหนี อื"น - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 81,450 31,661 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 69,600 60,000 

รวมลูกหนี อื"น 18,337 21,394 153,808 94,757 

13. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นอื#น 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมจาํนวน 437 ลา้นบาท (2558: 452 ลา้นบาท) คิด
ดอกเบียในอตัรา MOR ร้อยละ 0.25 - 0.75 ต่อปี (2558: อตัราร้อยละ 6.00 - 7.50 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระ
คืนภายในเดือนมิถุนายน 2560 และคําประกนัโดยการจาํนาํหุน้จดทะเบียนของผูกู้ ้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที"แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี  

ชื"อบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั 1,200 1,200 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีตี  แอด๊ไวซอรี"  2001 จาํกดั 10 10 99.9 99.9 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าเผื"อการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชี  
ชื"อบริษทั ราคาทุน ของเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั 1,169,803 1,169,803 - - 1,169,803 1,169,803 120,000 120,000 
บริษทั ทรีนีตี  แอ๊ดไวซอรี"  2001 จาํกดั 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 

รวม 1,179,803 1,179,803 - - 1,179,803 1,179,803 120,000 120,000 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตังขึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,445 3,552 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตังขึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,532 3,532 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วม
ลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามที"ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงันี   

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั ประเภทกิจการ สัดส่วนการถือหุน้ 

  2559 2558 

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

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้                
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2559 2558 2559 2558 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั * 643 740 750 750 

* ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั คาํนวณขึนจากงบการเงินที"จดัทาํขึนโดยฝ่าย
บริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม           

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

หนี สินรวม 
ณ วนัที" 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีสินสุดวนัที" 
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับปีสินสุด
วนัที" 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั แอสเซท แบคโฮลดิงส์ จาํกดั 0.1 0.1 5.4 4.8 - - 1.6 1.7 1.3 1.5 

16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครื"องตกแต่ง   เครื"องใช ้  งานระหวา่ง  

  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตัง  รวม  

ราคาทุน  
     1 มกราคม 2558 45,207 100,817 23,668 - 169,692 
     ซือเพิ"ม 518 3,239 - 5,632 9,389 
     จาํหน่าย (70) (564) (1,040) - (1,674) 
     ตดัจาํหน่าย (106) (15,808) - - (15,914) 
     31 ธนัวาคม 2558 45,549 87,684 22,628 5,632 161,493 
     ซือเพิ"ม jkd 4,898 4,630 720 10,518 
     จาํหน่าย - (414) (3,822) - (4,236) 
     ตดัจาํหน่าย - (8,022) - - (8,022) 
     โอนเขา้ (ออก) 213 6,053 - (6,266) - 
     31 ธนัวาคม 2559 46,032 90,199 23,436 86 159,753 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครื"องตกแต่ง   เครื"องใช ้  งานระหวา่ง  

  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ  ติดตัง  รวม  

ค่าเสื#อมราคาสะสม      
     1 มกราคม 2558 40,286 85,607 11,770 - 137,663 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 1,898 7,556 4,293 - 13,747 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับส่วน 
        ที"จาํหน่าย (70) (564) (834) - (1,468) 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับส่วน 
        ที"ตดัจาํหน่าย (20) (15,807) - - (15,827) 

     31 ธนัวาคม 2558 42,094 76,792 15,229 - 134,115 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 1,683 7,694 2,988 - 12,365 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับ        
        ส่วนที"จาํหน่าย - (414) (3,822) - (4,236) 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับ 
        ส่วนที"ตดัจาํหน่าย - (8,021) - - (8,021) 

     31 ธนัวาคม 2559 43,777 76,051 14,395 - 134,223 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
     31 ธนัวาคม 2558 3,455 10,892 7,399 5,632 27,378 

     31 ธนัวาคม 2559 2,255 14,148 9,041 86 25,530 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี    
     2558     13,747 

     2559     12,365 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื"องตกแตง่    

  สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 
     1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม 2558 3 - 3 
     ซือเพิ"ม - 4,630 4,630 
     31 ธนัวาคม 2559 3 4,630 4,633 

ค่าเสื#อมราคาสะสม 
     1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม 2558 3 - 3 
     ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี - 321 321 
     31 ธนัวาคม 2559 3 321 324 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื"องตกแตง่    
  สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
     31 ธนัวาคม 2558 - - - 

     31 ธนัวาคม 2559 - 4,309 4,309 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี    
     2558   - 

     2559   321 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหนึ"งซึ" ง
ตดัค่าเสื"อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื"อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 109 ลา้นบาท (2558: 95 ลา้นบาท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต          
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อื"นๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตัง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2558 4,206 33,572 2,906 - 40,684 
ซือเพิ"ม - 594 168 812 1,574 
จาํหน่าย - - (45) - (45) 
31 ธนัวาคม 2558 4,206 34,166 3,029 812 42,213 
ซือเพิ"ม 250 1,384 247 3,025 4,906 
ตดัจาํหน่าย (250) - (705) - (955) 
โอนเขา้ (ออก) - 812 - (812) - 
31 ธนัวาคม 2559 4,206 36,362 2,571 3,025 46,164 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต          
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อื"นๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตัง รวม 

การตดัจาํหน่าย      
1 มกราคม 2558 2,512 28,250 722 - 31,484 
ค่าตดัจาํหน่าย

สาํหรับปี 421 1,803 640 
 

- 2,864 
ตดัจาํหน่าย - - (45) - (45) 
31 ธนัวาคม 2558 2,933 30,053 1,317 - 34,303 
ค่าตดัจาํหน่าย

สาํหรับปี 471 1,129 551 - 2,151 
ตดัจาํหน่าย (250) - (705) - (955) 
31 ธนัวาคม 2559 3,154 31,182 1,163 - 35,499 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2558 1,273 4,113 1,712 812 7,910 

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

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี     

2558     2,864 

2559     2,151 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหนึ" งซึ" งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 25 ลา้นบาท 
(2558: 17 ลา้นบาท) 
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18. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยมืระยะสั�นอื#น 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน       
ตัSวสัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 1,070,000 600,000 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  1,070,000 600,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะสั�นอื#น       
ตัSวแลกเงิน อตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.25 - 0.80 

อตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 - 1.75 840,906 1,232,135 790,998 1,181,195 

รวมเงินกูย้มืระยะสันอื"น   840,906 1,232,135 790,998 1,181,195 

 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะสั นอื"นขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมที"ไม่มีหลกัประกนั
ระยะเวลาคงเหลือของหนี ที"จะครบกาํหนดนอ้ยกวา่ 1 ปี 

19. เจ้าหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์     

เจา้หนี ซือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 524,981 174,859 - - 
เจา้หนี ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์ 6,013 5,195 - - 
รวมเจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 530,994 180,054 - - 

เจ้าหนี�ธุรกจิสัญญาซื�อขายล่วงหน้า     
เจา้หนี ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,564 942 - - 

รวมเจา้หนี ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,564 942 - - 

รวมเจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ     
 สญัญาซือขายล่วงหนา้ 532,558 180,996 - - 
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20. เจ้าหนี�อื#น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  106,492 95,232 13,484 12,495 
เจา้หนี อื"น - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 25,197 11,687 

รวมเจา้หนี อื"น 106,492 95,232 38,681 24,182 

21. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 เมื"อวนัที" 27 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบียคงที"ร้อยละ 3.2 ต่อปีจาํนวน 100 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอายุ 2 ปี 
3 วนั โดยจะครบกาํหนดในวนัที" 30 กรกฎาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม/ 

 จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบีย  วนัที" งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัที"ออก (หุน้) ต่อปี อายุ ครบกาํหนด 2559 2558 

27 กรกฎาคม 2559 100,000 คงที"ร้อยละ 3.2 2 ปี 3 วนั 30 กรกฎาคม 2561 100,000 - 

     100,000 - 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ" งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื"อออกจากงาน
แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20,917 20,131 405 417 
ส่วนที"รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,080 4,101 145 192 
ตน้ทุนดอกเบีย 885 893 19 27 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ส่วนที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติ - 3,032 - - 

ดา้นประชากรศาสตร์     
ส่วนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติ - (421) - (231) 

ทางการเงิน     
ส่วนที"เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (6,819) - - 

ผลประโยชน์ที"จ่ายในระหวา่งปี (2,327) - - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23,555 20,917 569 405 

 ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน 4,965 4,994 164 219 

รวมค่าใชจ่้ายที"รับรู้ในส่วนของกาํไร 
   หรือขาดทุน 4,965 4,994 164 219 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) (2558: จาํนวน 3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี))  

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี"ยถ่วงนํ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 19 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 19 ปี) (2558: 19 ปี (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 19 ปี)) 

สมมติฐานที"สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี  
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อตัราคิดลด 3.54 3.54 3.54 3.54 

อตัราการขึนเงินเดือน  5.00 5.00 5.00 5.00 

อตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 0.00 - 22.10 
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ผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงสมมติฐานที"สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี  

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 

 

อตัราคิดลด 

 
อตัราการขึน

เงินเดือน 

อตัราการ
เปลี"ยนแปลงใน
จาํนวนพนกังาน 

 เพิ"มขึน  
  ร้อยละ 

0.5 

ลดลง  
ร้อยละ 

0.5 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

1.0 

ลดลง
ร้อยละ 

1.0 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

10.0 

ลดลง
ร้อยละ 

10.0 
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน (842) 890 2,020 (1,832) (2,003) 2,261 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 

 

อตัราคิดลด 

 
อตัราการขึน

เงินเดือน 

อตัราการ
เปลี"ยนแปลงใน
จาํนวนพนกังาน 

 เพิ"มขึน  
  ร้อยละ 

0.5 

ลดลง  
ร้อยละ 

0.5 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

1.0 

ลดลง
ร้อยละ 

1.0 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

10.0 

ลดลง
ร้อยละ 

10.0 
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน (759) 803 1,613 (1,470) (1,745) 1,979 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

 

อตัราคิดลด 

 
อตัราการขึน

เงินเดือน 

อตัราการ
เปลี"ยนแปลงใน
จาํนวนพนกังาน 

 เพิ"มขึน 
 ร้อยละ 

0.5 

ลดลง   
ร้อยละ 

0.5 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

1.0 

ลดลง
ร้อยละ 

1.0 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

10.0 

ลดลง
ร้อยละ 

10.0 
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน (30) 32 71 (63) (75) 87 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 

 

อตัราคิดลด 

 
อตัราการขึน

เงินเดือน 

อตัราการ
เปลี"ยนแปลงใน
จาํนวนพนกังาน 

 เพิ"มขึน 
 ร้อยละ 

0.5 

ลดลง   
ร้อยละ 

0.5 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

1.0 

ลดลง
ร้อยละ 

1.0 

เพิ"มขึน
ร้อยละ 

10.0 

ลดลง
ร้อยละ 

10.0 
ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน (23) 24 49 (44) (56) 65 

23. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2558 จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัของบริษทัฯมีการเปลี"ยนแปลงดงันี  

  จาํนวน  ส่วนเกินมูลค่า 
  หุน้สามญั ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    
ณ วนัตน้ปี 182,825   
ลดลงระหวา่งปี (7,273)   
เพิ"มขึนระหวา่งปี 21,944   
ณ วนัปลายปี 197,496   

หุน้สามญัที"ออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 175,552 877,760 288,009 
เพิ"มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 21,943 109,717 877 
ณ วนัปลายปี 197,495 987,477 288,886 

 เมื"อวนัที" 28 เมษายน 2558 ที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั ดงันี  

 - อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 914.125 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ ํานวน 877.76 ล้านบาท (175,552,000 หุ้น มูลค่าที"ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) โดยตัดหุ้น                    
จดทะเบียนที"ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายที"จดัสรรไวเ้พื"อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึ" ง
หมดอายุแลว้จาํนวน 7,273,000 หุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 5 บาท บริษทัฯจดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์มื"อวนัที" 12 พฤษภาคม 2558 
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 - อนุมติัเพิ"มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 877.76 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 987.48 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 
5 บาท เพื"อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษทัฯจดทะเบียนเพิ"มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
เมื"อวนัที" 14 พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนเพิ"มทุนเรียกชาํระแลว้เมื"อวนัที" 18 พฤษภาคม 2558 

 -  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.63 
บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทังสินไม่เกินจาํนวน 110.60 ลา้นบาท ทังนี ในกรณีที"ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ"งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จัดสรรกําไรสําหรับปีจาํนวน 8 ล้านบาท ไปเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย (2558: 7 ลา้นบาท) 

25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 31,700 33,978 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั"วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั"วคราว 7,358 1,477 6,125 2,884 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที#แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,058 35,455 6,125 2,884 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสําหรับปีสินสุด
วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที"เกี"ยวขอ้งกบัขาดทุน                                                 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย (1,879) (6,573) (1,898) (6,529) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี"ยวขอ้งกบักาํไรจาก     
     การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 842 - 46 

 (1,879) (5,731) (1,898) (6,483) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 198,622 181,560 156,247 140,847 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 39,724 36,312 31,250 28,169 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   รายไดที้"ไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,155) (1,283) (25,176) (25,285) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 1,139 661 51 - 

   ค่าใชจ่้ายที"มีสิทธิหกัไดเ้พิ"มขึน (560) (211) - - 

   อื"น ๆ (90) (24) - - 

รวม (666) (857) (25,125) (25,285) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้"แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 39,058 35,455 6,125 2,884 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื"อหนีสงสยัจะสูญ 9,795 11,314 - - 
ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึนจากการเปลี"ยนแปลง     
   มูลค่าหลกัทรัพยเ์พื"อคา้ 1,347 1,283 24 26 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย 13,001 11,122 12,922 11,024 
ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึนจากการซือขาย     
   สญัญาซือขายล่วงหนา้ - 24 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,711 4,183 114 81 
ขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ช ้ 1,593 7,749 1,593 7,749 

รวม 30,447 35,675 14,653 18,880 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึนจากการซือขาย     
     สญัญาซือขายล่วงหนา้ (251) - - - 

รวม (251) - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 30,196 35,675 14,653 18,880 

ผลขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ได้ใช้มีจาํนวนเงิน 8 ล้านบาท ซึ" งจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2560 
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26. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ค่านายหนา้ 316,208 339,859 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 51,066 44,714 - - 
ดอกเบียและเงินปันผล 36,320 40,005 - - 
ดอกเบียเงินใหกู้ย้ืมเพื"อซือหลกัทรัพย ์ 150,096 129,808 - - 

รวม 553,690 554,386 - - 

27.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น) ด้วยจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ าหนักของหุ้นสามญัที"ออกอยู่ในระหว่างปีและได้
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัที"ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนที"นาํมาเปรียบเทียบ (ปรับปรุง
จาํนวนหุ้นสามญัที"เปลี"ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัที" 28 เมษายน 2558 ตามที"กล่าวใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลจํานวน 21.9 ล้านหุ้น               
ไดเ้กิดขึนตังแต่วนัที"เริ"มตน้ของงวดแรกที"เสนอรายงาน) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 159,564 146,105 150,122 137,963 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนําหนกั     
 (พนัหุน้) 197,495 197,495 197,495 197,495 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.81 0.74 0.76 0.70 

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที"นาํเสนอนี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที"ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสมํ"าเสมอเพื"อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ      
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทังนี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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 เพื"อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที"รายงานทังสิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา       
ซือขายล่วงหนา้ และธุรกิจที"ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 ผูอ้าํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื"อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเกี"ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน โดยไม่มีการปัน
ส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานที"รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ที"ปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ที"รายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 530 41 571 - 571 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 136 140 (140) - 
ดอกเบียรับ 188 37 225 (6) 219 
ดอกเบียจ่าย (67) - (67) 6 (61) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - 1 1 - 1 
กาํไรของส่วนงาน 581 212 793 (140) 653 

ค่าใช้จ่ายที#ไม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      
 ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน     (357) 

ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัอาคาร สถานที" และอุปกรณ์    (62) 
 ค่าใชจ่้ายอื"น     (36) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (39) 

กาํไรสําหรับปี     159 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ที"ปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ที"รายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 514 24 538 - 538 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 136 139 (139) - 
ดอกเบียรับ 168 36 204 (2) 202 
ดอกเบียจ่าย (66) - (66) 2 (64) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - 1 1 - 1 
กาํไรของส่วนงาน 556 189 745 (139) 606 

ค่าใช้จ่ายที#ไม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      
 ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน     (327) 

ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัอาคาร สถานที" และอุปกรณ์    (63) 
 ค่าใชจ่้ายอื"น     (35) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (35) 

กาํไรสําหรับปี     146 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ 

ธุรกิจที"ปรึกษา
ทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ รวมส่วนงาน 
สินทรัพยที์"

ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

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

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2558 3,072 5 3,077 651 3,728 

 ข้อมูลเกี#ยวกบัภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันันรายไดแ้ละสินทรัพย์
ที"แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกี#ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที"มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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29. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื"อพนกังานนันออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 15 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) (2558: 14 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)) 

30. เงินปันผลจ่าย 

   
เงินปันผลที"
อนุมติัจ่าย 

เงินปันผล 
ระหวา่งกาล 
ที"จ่ายไปแลว้ 

 
เงินปันผล              
ที"จ่ายเพิ"ม 

 
จาํนวน     

เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ที"จ่ายเพิ"ม 

  (บาท) (บาท) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2557 ที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เมื"อวนัที" 28 เมษายน 2558 
0.32 (0.25) 0.07 12,291 

หุน้ปันผลประจาํปี 2557 ที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เมื"อวนัที" 28 เมษายน 2558 

0.63 - 0.63 110,595 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   สาํหรับปี 2558 

ที"ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเมื"อวนัที"                           

0.25 - 0.25 49,374 

  14 สิงหาคม 2558     

รวม     172,260 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เมื"อวนัที" 27 เมษายน 2559 

0.60 (0.25) 0.35 69,123 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   สาํหรับปี 2559 

ที"ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเมื"อวนัที"                           

0.25 - 0.25 49,374 

  10 สิงหาคม 2559     

รวม     118,497 
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31. ภาระผูกพนัและหนี�สินที#อาจเกดิขึ�น 

31.1 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 20.6 26.6 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.8 20.6 - - 

31.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ที"
เกี"ยวเนื"องกบัการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ" งตอ้งจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บริษทั สํานกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงที"ที"กาํหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

31.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ที"
เกี"ยวเนื"องกบัการประกอบธุรกิจซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินคงที"ที"
กาํหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสัญญาสาํหรับการซือหรือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ 

31.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัที"จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นที"ปรึกษาการลงทุน 
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราที"
กาํหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

31.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งนาํส่งค่าบริการให้แก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะเป็นผูด้าํเนินการให้บริการปฏิบติัการซือ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินคงที"ที"ก ําหนดไว้ และ
ค่าธรรมเนียมอื"นตามอตัราที"ระบุในสัญญา 

31.6   ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและ ออปชั"นที"ซือ
ขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33.3 
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32. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี สินที"วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้      
ตราสารทุน 166 - - 166 
ตราสารหนี  - 79 - 79 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหนี  - 102 - 102 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้      
ตราสารทุน 101 - - 101 
ตราสารหนี  - 51 - 51 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย     
ตราสารทุน noo - - noo 
หน่วยลงทุน 5 - - 5 
ตราสารหนี  - 208 - 208 

ตราสารอนุพนัธ์     
ออปชั"น 1 - - 1 

หนี�สินที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     

ออปชั"น 1 - - 1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้      
ตราสารทุน 7 - - 7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย     
ตราสารทุน 124 - - 124 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้      
ตราสารทุน 6 - - 6 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย     
ตราสารทุน noo - - noo 

33. เครื#องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี#ยง 

  เครื"องมือทางการเงินที"สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที"นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื"องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีสํานกัหกับญัชี ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ เงิน
ลงทุน ลูกหนี อื"น เงินให้กูย้ืมระยะสัน สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เจา้หนีสํานกัหกับญัชี เจา้หนี ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า เจา้หนี อื"น หนี สินตราสารอนุพนัธ์ และเงินกูย้ืม บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเสี"ยงที"เกี"ยวขอ้งกบัเครื"องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี"ยงดงันี  

 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี" ยงด้านการให้สินเชื"อที"เกี"ยวเนื"องกับเงินฝากในสถาบนัการเงิน               
เงินลงทุนในตราสารหนี  ลูกหนี สํานักหักบญัชี ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า    
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ลูกหนี อื"น เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย และเงินใหกู้ย้มืระยะสันอื"น 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี"ยงนีโดยกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื"อที"เหมาะสม 
ไดแ้ก่ อาํนาจอนุมติัวงเงินตังแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื"อและคณะกรรมการ
บริษทั การกาํหนดเกณฑ์การกระจุกตวัในการให้สินเชื"อ การกาํหนดหลกัทรัพยที์"สามารถให้สินเชื"อ
ได ้การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหนี ทังของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็น
ประจาํทุกปี นอกจากนีการให้สินเชื"อของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เนื"องจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ที"หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ดงันันบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที"เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื"อดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม จาํนวนเงิน
สูงสุดที"บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื"อมีรายการดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
 เงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัฯและเพื"อลูกคา้ 957 1,176 1 2 
 เงินลงทุนในตราสารหนี  181 259 - - 
 ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 231 168 - - 
 ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 3,186 2,337 - - 
 ลูกหนี อื"น 18 21 154 95 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - 426 707 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสันอื"น 437 452 437 452 

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี ยที"สําคญัอนัเกี"ยวเนื"องกับเงินฝากในสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี  ลูกหนี เงินให้กู้ยืมเพื"อซือหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมที"มี
ดอกเบีย อยา่งไรก็ตาม เนื"องจากสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียที"ปรับขึน
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงที"ซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี"ยงจากอตัรา
ดอกเบียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ"า  
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สิน
ทางการเงินที"สาํคญัจาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกาํหนด
อตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนดตามสัญญาแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ดงันี  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที"    
 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมื"อทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที" 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 - 8 - - 20 55 อตัราดอกเบีย เงินฝากประจาํ  
           เงินฝากออมทรัพย ์    12 เดือน 
           
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 301 301 - - 
   -  ตราสารหนี  - - 102 78 1 - 181 - 2.30 - 4.70 
ลูกหนีสาํนกัหักบญัชี - - - - - 231 231 - - 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซือขายล่วงหนา้ 2,346 - - - - 840 3,186 5.50 - 15.00 - 
ลูกหนี อื"น - - - - - 18 18 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - - 437 - - - 437 - MOR บวก              
        

 
   ร้อยละ 0.25 - 

0.75 
หนี�สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 770 300 - - - 1,070 

- 

อรัาดอกเบียเงินให้
กูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร 

เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซือขายล่วงหนา้ - - - - - 533 533 - - 
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - - 841 - - - 841 - อตัราดอกเบีย 
 

        

 เงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร
บวกร้อยละ              
0.25 - 0.80 

เจา้หนี อื"น - - - - - 106 106 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที"    
 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมื"อทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที" 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51 - - - - 11 62 อตัราดอกเบีย - 
        เงินฝากออมทรัพย ์  
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 246 246 - - 
   -  ตราสารหนี  - - 208 36 15 - 259 - 2.10 - 5.10 
ลูกหนีสาํนกัหักบญัชี - - - - - 168 168 - - 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซือขายล่วงหนา้ 2,238 - - - - 99 2,337 5.50 - 15.00 - 
ลูกหนี อื"น - - - - - 21 21 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - - 452 - - - 452 - 6.00 - 7.50 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 1 1 - - 
หนี�สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 500 100 - - - 600 - อตัราดอกเบียเงินให้

กูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร 

เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซือขายล่วงหนา้ - - - - - 181 181 - - 
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - - 1,232 - - - 1,232 - อตัราดอกเบีย 
 

        

 เงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร
บวกร้อยละ              
0.50 - 1.75 

เจา้หนี อื"น - - - - - 95 95 - - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 1 1 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 
 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบียคงที"    
 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  
(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมื"อทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที" 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 139 139 - - 
ลูกหนี อื"น - - - - - 154 154 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - 426 - - - - 426 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 ออมทรัพยบ์วกดว้ย
ร้อยละ 0.60 

เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - - 437 - - - 437 - MOR บวกร้อยละ  
            0.25 - 0.75 
หนี�สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - - 791 - - - 791 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 เงินกูย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวกดว้ย
ร้อยละ 0.60 - 0.80 

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - 7 - - - - 7 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 ออมทรัพยบ์วกดว้ย
ร้อยละ 0.35 

เจา้หนี อื"น - - - - - 39 39 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที"    
 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี 
(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมื"อทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที" 

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 2 2 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 147 147 - - 
ลูกหนี อื"น - - - - - 95 95 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - 707 - - - - 707 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 ออมทรัพยบ์วกดว้ย
ร้อยละ 0.50 - 0.75 

เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - - 452 - - - 452 - 6.00 - 7.50 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที"    
 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      
หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี 
(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมื"อทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี    
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที" 

หนี�สินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - - 1,181 - - - 1,181 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 เงินกูย้มืระหวา่ง
ธนาคารบวกดว้ย
ร้อยละ 0.90 - 1.75 

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - 7 - - - - 7 - อตัราดอกเบีย  
 

        

 ออมทรัพยบ์วกดว้ย
ร้อยละ 0.50 - 1.00 

เจา้หนี อื"น - - - - - 24 24 - - 

ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี" ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี"ยงที"บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับความเสียหายอนั
เนื"องมาจากที"บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถเปลี"ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาที"บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํไปชาํระ
ภาระผกูพนัไดเ้มื"อครบกาํหนด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี"ยงดา้นสภาพคล่องที"เกี"ยวเนื"องกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยมีระยะสั น ความเสี" ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ" า                      
ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจาํทุกวนั และ
กาํหนดใหฝ่้ายงานต่างๆ ที"อาจมีธุรกรรมใหม่ที"อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ตอ้งทาํการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพื"อทดสอบให้แน่ใจว่าการทาํธุรกรรมนันไม่ทาํให้
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัย่อยตํ"ากว่าเกณฑ์ที"บริษทัย่อยกาํหนด ซึ" งสูงกว่า
เกณฑ์ที"คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยสามารถดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกวา่เกณฑ ์  
ที"คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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 วนัที"ที"ครบกาํหนดของเครื"องมือทางการเงินนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื"อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47 8 - - - 55 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 301 301 
   -  ตราสารหนี  - 102 78 1 - 181 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 211 - - 20 231 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ - 840 - - 2,346 3,186 
ลูกหนี อื"น - 18 - - - 18 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - 437 - - - 437 
หนี�สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 770 300 - - - 1,070 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ - 533 - - - 533 
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - 841 - - - 841 
เจา้หนี อื"น - 106 - - - 106 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื"อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62 - - - - 62 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 246 246 
   -  ตราสารหนี  - 208 36 15 - 259 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 153 - - 15 168 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ - 99 - - 2,238 2,337 
ลูกหนี อื"น - 21 - - - 21 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - 452 - - - 452 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1 - - - 1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื"อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 500 100 - - - 600 

เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ - 181 - - - 181 

เงินกูย้มืระยะสันอื"น - 1,232 - - - 1,232 

เจา้หนี อื"น - 95 - - - 95 

หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - 1 - - - 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื"อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - - 1 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 139 139 
ลูกหนี อื"น - 154 - - - 154 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 426 - - - - 426 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - 437 - - - 437 
หนี�สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มือื"น - 791 - - - 791 
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 7 - - - - 7 
เจา้หนี อื"น - 39 - - - 39 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื"องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื"อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - - - 2 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 147 147 
ลูกหนี อื"น - 95 - - - 95 
เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 707 - - - - 707 
เงินให้กูย้มืระยะสันอื"น - 452 - - - 452 
หนี�สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสันอื"น - 1,181 - - - 1,181 
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย 7 - - - - 7 
เจา้หนี อื"น - 24 - - - 24 

 ความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยน 

ความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน คือ ความเสี"ยงที"มูลค่าของเครื"องมือทางการเงินจะเปลี"ยนแปลงไป
เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงของอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยมีความเสี"ยงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี"ยนอนัเกี"ยวเนื"องกับเงินลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าที"เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื"อช่วย           
ลดความเสี"ยง  

 ความเสี#ยงด้านสภาวะตลาด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี"ยงดา้นสภาวะตลาดที"เกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเกี"ยวเนื"องกบั
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี"ยงนี โดยกาํหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกาํหนดนโยบายและ
ขอ้กาํหนดในการลงทุน เกณฑ์การจาํกดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหาร
ความเสี"ยงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจาํทัง
รายวนัและรายเดือน เพื"อให้แน่ใจว่าความเสี"ยงจากการลงทุนอยู่ในระดบัที"บริษทัฯและบริษทัย่อย
ยอมรับได ้
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33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื"องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินที"จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี สํานักหักบัญชี ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า       
ลูกหนี อื"น เงินใหกู้ย้มืระยะสัน เงินกูย้มืระยะสัน เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี และเจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที"แสดงใน          
งบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ที"ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทยหรือตลาดอื"น  

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนที"อยูใ่นความตอ้งการของตลาดและตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายุติธรรม
ตามราคาตลาด  

ง) หุน้กูแ้สดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบี ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสําหรับเงินกู้ยืมที" เงื"อนไขใกล้เคียงกัน ซึ" งมูลค่า
ยุติธรรมที"คาํนวณไดไ้ม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญักบัมูลค่าตามบญัชีที"แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 

33.3 ภาระจากการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี  จาํกดั ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ      
มียอดคงเหลือของมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที"เป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงันี  

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

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซือ 1 1 - - 2 
 สถานะขาย 174 23 - - 197 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะซือ 5 3 - - 8 
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 สถานะขาย 79 - 15 - 94 

34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือ การจัดให้มีซึ" ง
โครงสร้างทางการเงินที"เหมาะสม การดาํรงไวซึ้" งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื"อง และ
การดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื"อวนัที" 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อที"ประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซึ" งจะจดัขึนในวนัที" LM เมษายน 2560 ในเรื"องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จากกาํไรของปี 2559 ในงวดสินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 79 
ลา้นบาทโดยกาํหนดจ่ายวนัที" 12 พฤษภาคม 2560 ซึ" งเมื"อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.25 
บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.65 บาท 

เงินปันผลนีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื"อวนัที" 22 กุมภาพนัธ์ 2560 


