
บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 17,127,840         43,868,270         -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 31 425,934,642       478,819,548       -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 20,740,652         18,824,193         -                          -                          
รายไดด้อกเบ้ีย 32 95,496,504         65,009,690         93,667,247         60,314,968         
ก าไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 33 145,504,844       58,646,590         70,382,369         (12,809,210)        
รายไดค้่าบริการการจดัการ 7 351,696              361,186              14,400,000         14,400,000         
รายไดอ่ื้น 7,228,759           6,198,808           247,294              2,720,323           
รวมรายได้ 712,384,937       671,728,285       178,696,910       64,626,081         
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 360,212,406       324,459,765       43,003,193         36,273,593         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 39,768,857         12,840,458         249,800              1,157,828           
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 54,931,061         64,573,224         31,467,937         5,643,764           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 46,877,593         94,494,839         6,191,015           4,346,451           
รวมค่าใช้จ่าย 501,789,917       496,368,286       80,911,945         47,421,636         
ก าไรขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน 210,595,020       175,359,999       97,784,965         17,204,445         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16.2 -                          -                          80,583,677         102,049,552       
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 17.2 186,851              501,079              186,851              501,079              
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 18.2 4,870,007           5,365,531           4,870,007           5,365,531           
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 215,651,878       181,226,609       183,425,500       125,120,607       
ตน้ทนุทางการเงิน 34 (60,108,864)        (62,028,862)        (44,024,623)        (30,953,350)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 155,543,014       119,197,747       139,400,877       94,167,257         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 35 (25,095,660)        (22,460,287)        (8,953,523)          2,570,203           
ก าไรส าหรับปี 130,447,354       96,737,460         130,447,354       96,737,460         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                          (31,103,639)        -                          (12,500,000)        
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 35 -                          6,220,728           -                          2,500,000           
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9.4 -                          (24,882,911)        -                          (10,000,000)        
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9.4, 16.2 -                          -                          -                          (14,882,911)        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (24,882,911)        -                          (24,882,911)        

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (10,933,445)        -                          -                          -                          
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุในตราสารทนุ
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (18,563,004)        -                          (9,800,699)          -                          
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 35 3,712,601           -                          1,960,140           -                          
ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9.4 (25,783,848)        -                          (7,840,559)          -                          
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          (9,090,495)          -                          (92,177)               
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 35 -                          1,818,099           -                          18,435                
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (7,272,396)          -                          (73,742)               
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16.2 -                          -                          (17,943,289)        (7,198,654)          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (25,783,848)        (7,272,396)          (25,783,848)        (7,272,396)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (25,783,848)        (32,155,307)        (25,783,848)        (32,155,307)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 104,663,506       64,582,153         104,663,506       64,582,153         

ก าไรต่อหุ้น 36
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.65 0.49 0.65 0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


