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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน การลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ และการใหกู้ย้มื ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 
ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั เป็นบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัย่อยประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดงัน้ี 

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีสาขาจ านวน 6 สาขา (2562: 7 สาขา) 

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 ประกอบกบัประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั ท่ีปรึกษา ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั ลงทุน ไทย 99.9 99.9 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ร่วมลงทุนในกิจการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
ไทย 99.9 -* 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 49.9 

รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งปีปัจจุบนัแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมขอ้ 16 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่นบริษทัอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยภายใต้ “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จ ากดั”    

บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์
เซอร์วสิเซส จ ากดั 

รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไทย 100 - 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบั
วธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษทั
เลือกจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนบางส่วน
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจดัประเภท     
เงินลงทุนดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี - กลุ่มบริษทั
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
และแผนธุรกิจของกิจการ ณ วนัท่ีถือปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา และภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ โดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม
วิธีการอย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินลงทุนใน     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี 
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวธีิการอยา่งง่าย มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสาร
หน้ีและเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ 
ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการ
ถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเฉพาะเร่ือง การวดัมูลค่า  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามวิธีการอย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีเป็นตราสารหน้ี และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ท่ีกลุ่มบริษทั  
ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาถือปฏิบติัอยู ่

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเร่ืองดังกล่าวต่องบการเงิน ซ่ึงคาดว่าอาจจะมี
ผลกระทบทางการเงินต่อมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราวในจ านวนท่ีมีสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัจะ
พิจารณาบนัทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน             
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    
งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา               
ซ้ือขายล่วงหนา้ 1,785,349 (99) - 1,785,250 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาว 289,888 1,232 - 291,120 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 26,866 (1,020) - 25,846 
อุปกรณ์ 29,591 - (4,198) 25,393 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 110,215 110,215 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,220 (226) - 57,994 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 983 - 25,832 26,815 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,414 - 71,176 74,590 

ประมาณการร้ือถอน - - 9,009 9,009 



   

8 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน             
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 262,919 (1,875) - 261,044 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (47,455) - (47,455) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (49,217) 49,217 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    
งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาว 164,800 1,232 - 166,032 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,535,075 (79) - 1,534,996 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 26,866 (1,020) - 25,846 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,202 (246) - 29,956 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 262,919 (1,875) - 261,044 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (24,187) - (24,187) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (25,173) 25,173 - - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก
บริษทัยอ่ย (24,044) 776 - (23,268) 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ก าไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ก าไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีมิใช่                     
บริษทัจดทะเบียน - 1,232 - 1,232 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (776) 776 (776) 776 

การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (99) - - - 

การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายของบริษทัยอ่ย (วิธีส่วนไดเ้สีย) - - (79) - 

การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายของการร่วมคา้ (วิธีส่วนไดเ้สีย) (1,020) - (1,020) - 

การรับรู้ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 20 (246) - (246) 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       
ทางการเงินมาถือปฏิบติั (1,875) 1,762 (1,875) 1,762 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่า
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,220 - - 62,220 62,220 
เงินลงทุนชัว่คราว 690,702 356,295 - 334,407 690,702 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 57,427 - - 57,427 57,427 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,785,349 - - 1,785,250 1,785,250 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,982 6,982 - - 6,982 
ลูกหน้ีอ่ืน 27,631 - - 27,631 27,631 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน 157,000 - - 157,000 157,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 60,000 - - 60,000 60,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 1,007,427 - - 1,007,427 1,007,427 
เงินลงทุนระยะยาว 289,888 104,224 186,896 - 291,120 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 4,144,626 467,501 186,896 3,491,362 4,145,759 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,190 - - 3,190 3,190 
เงินลงทุนชัว่คราว 129,828 129,828 - - 129,828 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,939 1,939 - - 1,939 
ลูกหน้ีอ่ืน 169,840 - - 169,840 169,840 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน 157,000 - - 157,000 157,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 60,000 - - 60,000 60,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 1,007,427 - - 1,007,427 1,007,427 
เงินลงทุนระยะยาว 164,800 100,000 66,032 - 166,032 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,694,024 231,767 66,032 1,397,457 1,695,256 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่า
ยติุธรรม 5 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,284 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,018) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  79,056 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,314) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 97,008 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,397 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 101,405 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.31 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 26,815 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 74,590 

 101,405 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

 ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยพิจารณาขั้นความส าเร็จของงาน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ
จะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะเรียกเก็บเงินได ้
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 ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนท่ี
กลุ่มบริษทัฯจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ิน 

ค) รายไดด้อกเบ้ีย 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เว ้นแต่มีความ                       
ไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียดงักล่าวตาม
เกณฑค์งคา้ง 

 กรณีดงัต่อไปน้ีถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผ่อนช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกินสามเดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตั้งแต่
สามเดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผ่อนช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกว่าสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 

(5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

ง) ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์  

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผล 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

จ) ค่าใชจ่้าย 

 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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ฉ) ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เ งินสดและรายการเ ทียบเท่ า เ งินสด หมายถึง  เ งินสดในมือ เ งินฝากธนาคารทุกประ เภทท่ี มี                                    
วนัถึงก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัว๋เงินประเภท                            
เผือ่เรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงก าหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

5.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บักลุ่มบริษทัฯเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด บญัชีเครดิต     
บาลานซ์ และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯเพื่อการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัฯ และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯได้ตดัรายการดงักล่าวออกทั้ง
ดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของกลุ่มบริษทัฯเท่านั้น 

5.4 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมาซ่ึงไดน้ าไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจา้หน้ี
ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บริษทัฯปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยค านวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าวใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์งน าไปให้
ลูกคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีน าไปวางเป็น
หลกัประกนักบัคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หน้ี
ทรัพยสิ์นวางประกนั”  

 ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

5.5 ลูกหนีส้ านักหักบญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระ
ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหน้ีส านกั
หกับญัชีส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) รวมถึงเงินท่ี
ไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในการท าธุรกรรมซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
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5.6 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ี
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อ
ซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนัอนัไดแ้ก่ เงินท่ีน าไป
วางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย              
เงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอ่นช าระ เป็นตน้ 

5.7     เงินให้กู้ยืม 

          เงินใหกู้ย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัฯมอบใหแ้ก่ผูกู้ ้เงินให้กูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ตลอดช่วงเวลาท่ีใหกู้ย้มื 

5.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

5.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

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

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับงานระหวา่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 

อ่ืน ๆ  2 - 8  ปี 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

5.11 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ                      
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.12 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 5 ปี  
ยานพาหนะ 5 ปี  

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญา
เช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ            
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีม่ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัฯรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรขาดทุน 

5.16 เจ้าหนีส้ านักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีส านกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการช าระ
ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจา้หน้ี
ส านกัหกับญัชีส าหรับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศ
ไทย) 
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5.17 เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหน้ีลูกค้าท่ีซ้ือ
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ภาระท่ีตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยเ์น่ืองจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลกัทรัพย ์และ
ภาระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มบริษทัฯถือไวเ้พื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

5.18 เงินกู้ยืมอ่ืน 

 เงินกูย้ืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลาต่อมาเงินกูย้ืมวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืน
เพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

5.19 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เงินท่ีกลุ่มบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ
หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.20 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.21 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัฯจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

5.22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคาหุ้น และอตัรา
เงินปันผล เป็นตน้ 
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5.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกภาระจากการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นภาระผูกพนั เงินวางประกนัในการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวบนัทึก
ในบญัชีลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีใชช้ าระราคา ณ ส้ินวนัท าการ
ของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และผลก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สัญญาออปช่ัน 

บริษทัยอ่ยจะรับรู้ ณ วนัเร่ิมแรกของสัญญาออปชัน่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยบนัทึกค่าสิทธิท่ีจ่าย (สถานะซ้ือ) 
และค่าสิทธิท่ีได้รับ (สถานะขาย) ณ วนัท่ีท าการซ้ือหรือขายสัญญาออปชั่นในบญัชีสินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ และบญัชีหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตามล าดบั ต่อมา ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดง
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีใช้ช าระราคา ณ ส้ินวนัท าการของบริษทั 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และผลก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็น
หน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์

5.24 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) และ
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

ทั้งน้ี รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน
กลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
อยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงิน
ลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจาก
เคร่ืองมือทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์ (ดา้นขาดทุน) ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ
หน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการ
ค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจดั
หรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกวา่การไม่จบัคู่ทางบญัชี) 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษทัฯประเมินว่ากระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูกตดัรายการ
ออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิมท่ีถูกตดัออกและสินทรัพยท์างการเงินใหม่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเสมือนเป็น
ส่วนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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หากกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัฯจะปรับมูลค่า
ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีเป็น
ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ                     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี เม่ือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาท าให้
กระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั หน้ีสินทางการเงิน
ใหม่ตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีถูกตดัออกและหน้ีสินทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคญั กลุ่ม
บริษทัฯปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินใหส้ะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดท่ีได้
ทบทวนใหม่และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม และรับรู้จ านวนเงินท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจาก
สินทรัพยท์างการเงินท่ีคงอยูห่รือท่ีโอนยา้ย กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 
อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย ์                     
ดว้ยเงินสด เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยอ่ื์น เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
ตามวิธีการทัว่ไป ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะ                
ครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับช าระ และคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  
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 ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน 

 จ านวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั             
ผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความ
เสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็น
ของการปฏิบติัผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาข้ึนอยูก่บั
ขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตได้ในปัจจุบนัและบวกกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ี
สนบัสนุนไดแ้ละมีความสมเหตุสมผล ส าหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
แสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯจดัให้มีการสอบทานและ
ทบทวนวธีิการขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 

 ส าหรับเงินให้กู ้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ การตั้ งส ารองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัฯปรับปรุงดว้ย ปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ/
เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกนั้น กลุ่มบริษทัฯพิจารณาจากสถานะคงคา้งของลูกหน้ี 
มูลค่าหลกัประกนัท่ีตอ้งด ารงไว ้ลูกหน้ีท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงและผูบ้ริหารให้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษ และการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในสัญญา 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้ งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด         
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดจ าหน่ายหน้ีสูญ 

การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระท าในงวดท่ีกลุ่มบริษทัฯพิจารณาวา่จะเรียกเก็บ
หน้ีรายนั้นไม่ได ้โดยทัว่ไปเม่ือกลุ่มบริษทัฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพยห์รือแหล่งของรายได้ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ี ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัสูญออกจากบญัชี กลุ่ม
บริษทัฯยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษทัฯในการเรียกคืนเงินท่ีคา้งช าระ 
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญบัญชีลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงใน
การเรียกช าระและมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค  ้ าประกันและตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้ นมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัย่อยถือพื้นฐานการจดัชั้น
หน้ีและการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการช าระหน้ี และบริษทัยอ่ย
ไดด้ าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตั้งแต่ 
3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกวา่ 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้า
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือ
ไวจ้นครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.25 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ              
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช ้   
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาความเส่ียงในการ
เรียกช าระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค  ้ าประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ี
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และตอ้งท าการ
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดย
ใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการธุรกิจท่ีส าคญัในระหวา่งปี 2563 และ 2562 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย (เปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็น                

บริษทัยอ่ยในเดือนเมษายน 2563) 
บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ  ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัยอ่ย/ร่วม 
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 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการค้าระหว่างกนั      
 รายไดค้่านายหน้าจากการ      
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 1,651 292 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา
แนะน าของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 รายไดค้่านายหน้าจากการ      
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 81 68 - - ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา
แนะน าของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 
      ส่วนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 724 691 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค้่าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 14,400 14,400 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม 352 361 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 รายไดค้่าบริการพ้ืนท่ี      
       - บริษทัร่วม 60 240 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 รายไดค้่าท่ีปรึกษา      
    - การร่วมคา้ - 1,000 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 67,000 96,000 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั             

ผูล้งทุนทัว่ไป 
       - บริษทัร่วม 500 500 500 500 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั           

ผูล้งทุนทัว่ไป 
    - การร่วมคา้ 3,440 - 3,440 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายกบั           

ผูล้งทุนทัว่ไป 
 รายไดค้่าบริการอ่ืน      
       - บริษทัยอ่ย - - 1,440 879 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

 ดอกเบ้ียรับ       
       - บริษทัยอ่ย - - 216 136 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร (2562: อตัรา
ดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร) 

       - การร่วมคา้ 7,593 3,222 7,593 3,222 ตามอตัราดอกเบ้ีย MOR บวกร้อย
ละ 3.63 ต่อปี (2562: อตัรา
ดอกเบ้ีย MOR บวกร้อยละ 
4.00 ต่อปี) 

 ดอกเบ้ียจ่าย                       
       - บริษทัยอ่ย - - 4,084 4,357 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร (2562: อตัรา
ดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร) 

 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 28,328 1,568 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
    ค่านายหนา้จ่าย     
       - บริษทัยอ่ย - - 32,998 39,825 ตามอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัยอ่ย 

คิดกบัลูกคา้ทัว่ไปตามอตัรา
แนะน าของสมาคมบริษทั
หลกัทรัพย ์

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงค้างของรายการบญัชี     
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
         กรรมการของกลุ่มบริษทั 42,913 9,175 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 181,218 163,041 
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ จ ากดั - - - 4 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั - - - 4 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั - - 22 17 
      บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั 671 1,402 671 702 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - - 2,000 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้     
      บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั 80,000 60,000 80,000 60,000 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
         กรรมการของกลุ่มบริษทั 9,085 6,123 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 23)     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 27,600 600 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั - - 9 5 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - - 274,000 294,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั - - 8,900 13,000 
      บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั - - 245 245 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั - 749,000 (749,000) - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั - 4,400 (2,400) 2,000 
 - 753,400 (751,400) 2,000 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี อตัราดอกเบ้ีย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี 
(2562: อตัราดอกเบ้ีย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี) โดยมีหลกัประกนัคือการเขา้ท าสัญญาหลกัประกนัทาง
ธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูท่ี้มีอยูใ่นขณะน้ีและในอนาคตของบริษทัย่อยของการร่วมคา้ดงักล่าว 
โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้า     
บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั 60,000 60,000 (40,000) 80,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 294,000 4,323,000 (4,343,000) 274,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั  13,000 5,700 (9,800) 8,900 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ ากดั 245 - - 245 
 307,245 4,328,700 (4,352,800) 283,145 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 89,456 53,362 12,320 10,788 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7,452 7,294 - - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 29) 331 1,017 144 441 

รวม 97,239 61,673 12,464 11,229 

บริษทัฯไดใ้หผ้ลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ โดย
ในปี 2563 ไดท้  าประกนัความรับผดิของกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในวงเงิน 50 ลา้นบาท (2562: 
50 ลา้นบาท) 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 207 1,651 40 1,482 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 190,165 219,393 16,554 1,708 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 190,372 221,044 16,594 3,190 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือลูกคา้ (122,419) (158,824) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 67,953 62,220 16,594 3,190 

9. เงินลงทุน 

9.1 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2563 2562 

หลกัทรัพย์ยืมมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ(1)   
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 3,120 76,014 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 3,120 76,014 

 (1) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยย์มืมาและยงัไม่ไดส่้งมอบใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม 

9.2  มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายติุธรรม 
(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
เงินลงทุนช่ัวคราว   
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   
 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อคา้   
  หน่วยลงทุน 2,942 2,942 
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 525,008 230,460 
  หุน้ทุนที่มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 100,000 100,000 
  ตราสารทุนสุทธิ  627,950 333,402 
 ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
  หน่วยลงทุน 3,340 - 
  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,315 11,315 
  ตราสารหน้ีสุทธิ  14,655 11,315 
 รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนสุทธิ 642,605 344,717 
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(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย   
  ตัว๋แลกเงิน 9,012 - 
  หุน้กู ้ 38,143 38,143 
 รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิ 47,155 38,143 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 689,760 382,860 
เงินลงทุนระยะยาว   
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   
    หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 185,611 47,200 
    หุน้ทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 9,700 9,032 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 195,311 56,232 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนใน               
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึง              
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 เงินลงทุนเพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์้นทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 310,644 290,122 120,604 120,224 

  หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (20,054) - (380) - 
  หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (468) - - - 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 290,122 290,122 120,224 120,224 

  หน่วยลงทุน 9,686 9,604 9,686 9,604 

  หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (82) - (82) - 

  หน่วยลงทุน 9,604 9,604 9,604 9,604 

  หลกัทรัพยหุ์้นทุน 299,726 299,726 129,828 129,828 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 

 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 ตราสารหน้ี     
  ตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล 56,750 56,569 - - 
  หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (181) - - - 

  ตราสารหน้ี  56,569 56,569 - - 

 รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 356,295 356,295 129,828 129,828 

 เงินลงทุนเผ่ือขาย     
 ตราสารหน้ี     
  ตัว๋แลกเงิน 336,901 334,407 - - 
  หกั: ส่วนลดรับ (2,494) - - - 

  ตราสารหน้ี  334,407 334,407 - - 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 334,407 334,407 - - 
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว 690,702 670,702 129,828 129,828 

เงนิลงทุนระยะยาว     
 เงินลงทุนเผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์้นทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 237,942 177,196 88,467 57,000 
  หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (60,746) - (31,467) - 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  177,196 177,196 57,000 57,000 

  หน่วยลงทุน 5,000 4,224 - - 
  หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (776) - - - 

  หน่วยลงทุน  4,224 4,224 - - 

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 181,420 181,420 57,000 57,000 

 เงินลงทุนท่ัวไป     
 หลกัทรัพยหุ์้นทุน 188,294  187,626  
 หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (79,826)  (79,826)  

 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 108,468  107,800  

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 289,888  164,800  

รวมเงนิลงทุน 980,590  294,628  
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี (ไม่รวมส่วนท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) ตามอายคุงเหลือของสัญญาดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาครบก าหนด  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
 ตัว๋แลกเงิน 9,012 - - 9,012 
 หุ้นกู ้ 38,143 - - 38,143 

 รวม 47,155 - - 47,155 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ระยะเวลาครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเพ่ือค้า     
 ตราสารหน้ีภาครัฐ - - 55,965 55,965 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 604 - - 604 
เงนิลงทุนเผ่ือขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 334,407 - - 334,407 

รวม 335,011 - 55,965 390,976 
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9.4 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุด                                        

วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2563 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 4) (47,455) (47,455) 

เปล่ียนแปลงระหวา่งปี (สุทธิจากภาษีเงินได)้   
-  จากการตีราคา (25,784) (7,841) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (17,943) 
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,934 10,934 

ยอดคงเหลือปลายปี (62,305) (62,305) 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 
ยอดยกมาตน้ปี (24,334) (24,334) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี (สุทธิจากภาษีเงินได)้   
   -  จากการตีราคา (24,883) (10,000) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (14,883) 
ยอดคงเหลือปลายปี (49,217) (49,217) 

10. ลูกหนีส้ านักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 268,501 86,798 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (48,096) (29,371) 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 220,405 57,427 
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11. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 174,231 53,224 
เงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,204,076 1,617,588 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 3,912 89,475 
ลูกหน้ีอ่ืน 79,169 81,898 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,461,388 1,842,185 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 
 

(61,995) 
 

(62,085) 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 2,399,393 1,780,100 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,286 2,129 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,013 3,120 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5,299 5,249 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - สุทธิ 5,299 5,249 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - สุทธิ 2,404,692 1,785,349 

11.1 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจ าแนกตามการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้
จ  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยบ์ริษทัฯได้จ  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 9/ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์

และสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้และดอกเบ้ีย          

คา้งรับ 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 2,107,772 2,107,772 1 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 291,647 291,647 25 
ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 61,969 61,969 61,969 
รวม 2,461,388 2,461,388 61,995 
ลูกหน้ีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 2,286 29,583 - 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 3,013 18,588 - 
รวม 5,299 48,171 - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2,466,687 2,509,559 61,995 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

  ค่าเผื่อหน้ีสงสยั มูลหน้ีสุทธิหลงัหกั 
 จ านวนมูลหน้ี จะสูญท่ีตั้งโดยบริษทัฯ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 1,770,062 - 1,770,062 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 15,287 - 15,287 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 62,085 (62,085) - 

รวม 1,847,434 (62,085) 1,785,349 

12. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

รายละเอียดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 61,995 62,085 
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12.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มี
การเพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ    
ดอ้ยค่าดา้น
เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าค่าเผื่อ ตาม
หลกัการอยา่งง่าย 

ค่าเผื่อหน้ี         
สงสยัจะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี - - - - 62,085 62,085 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า

มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือ
ปฏิบติั (หมายเหตุ 4) - 99 62,085 - (62,085) 99 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ           
วดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม ่ - (73) - - - (73) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดั
รายการออกจากบญัชี - - (116) - - (116) 

ยอดปลายปี - 26 61,969 - - 61,995 

12.2 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 
ยอดตน้ปี 62,085 
ยอดปลายปี 62,085 

13. สินทรัพย์และหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

13.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นอนุพนัธ์เพ่ือค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  2563 2562 

 

สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

ตราสารทุน         
ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - - 210 10,496 - - 

อตัราแลกเปลีย่น         
สญัญาซ้ือขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้(1) 10,161 191,366 8,219 154,823 6,772 126,427 4,833 90,149 

รวม 10,161 191,366 8,219 154,823 6,982 136,923 4,833 90,149 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

 

สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จ านวนเงิน
ตามสญัญา 

อตัราแลกเปลีย่น         
สญัญาซ้ือขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้(1) 1,943 36,543 - - 1,939 36,179 - - 

รวม 1,943 36,543 - - 1,939 36,179 - - 

      (1)  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ของบริษทัยอ่ยทั้งจ  านวน 

13.2 สัดส่วนการท าธุรกรรมอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา 

  (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
 สดัส่วนจ านวนเงินตามสญัญา สดัส่วนจ านวนเงินตามสญัญา 

ประเภทของคู่สญัญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ส านกัหกับญัชี - - 8 - 

สถาบนัการเงิน 100 100 92 100 

รวม 100 100 100 100 
 

  (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 สดัส่วนจ านวนเงินตามสญัญา สดัส่วนจ านวนเงินตามสญัญา 

ประเภทของคู่สญัญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

สถาบนัการเงิน 100 - 100 - 

รวม 100 - 100 - 
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14. ลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้า้งรับ 31,828 26,229 7,362 6,072 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 121,240 67,066 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 60,000 96,000 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการร่วมคา้ (หมายเหตุ 7) 671 1,402 671 702 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,499 27,631 189,273 169,840 

15. เงินให้กู้ยืมอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรา 
MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (2562: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี) และค ้าประกนั
โดยการจ าน าตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนของผูกู้ ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ก าหนดช าระคืนภายใน 
งบการเงินรวม/                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นอ่ืน ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 854,510 1,007,427 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2564 147,000 157,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (147,000) (10,000) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
- 147,000 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

16.1  รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,175,983 1,175,437 1,518,202 1,514,579 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ  ากดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,057 10,052 11,835 16,520 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,043 3,040 2,196 3,747 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ  ากดั 250 250 99.9 99.9 250 250 228 229 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 10,000 - 99.9 - 6,132 - 4,377 - 

รวม     1,195,465 1,188,779 1,536,838 1,535,075 
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 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานของบริษทั
ยอ่ย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 1 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) 

 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 50 ของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯเพิ่มเติมในราคา 2.6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน                       
บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 49.9 เป็นร้อยละ 99.9 และท าให้สถานะของบริษทัดงักล่าวเปล่ียนจาก 
“บริษทัร่วม” เป็น “บริษทัย่อย” งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุน
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือกิจการในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,903 
ลูกหน้ีอ่ืน 268 
อุปกรณ์ 17 
สินทรัพยอ่ื์น 125 
รวมสินทรัพย ์ 7,313 

หนีสิ้น  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 53 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,000 
หน้ีสินอ่ืน 530 
รวมหน้ีสิน 1,583 
สินทรัพยสุ์ทธิ 5,730 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการโอนเปล่ียน
ประเภทของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมไปเป็นบริษทัย่อยและรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่า
กวา่มูลค่ายุติธรรมใน “รายไดอ่ื้น” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเป็น “ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
  



   

48 

 รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม 2,597 

มูลค่าทางบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนเดิม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (2,966) 

ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (369) 

  
ราคาท่ีตกลงซ้ือเงินลงทุนส่วนเพ่ิม (2,600) 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม (2,597) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 5,730 

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 533 

ผลกระทบสุทธิจากรายการดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (369) 

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 533 

ผลก าไรสุทธิจากการซ้ือธุรกิจท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 164 

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน               

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 81,020 96,589 (17,943) (21,904) 60,000 96,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั 309 755 - (178) 5,000 - 
บริษทั ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ  ากดั (1,555) 4,712 - - - - 
บริษทั ทรีนีต้ี วนั จ  ากดั (1) (6) - - - - 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 811 - - - 2,000 - 

รวม 80,584 102,050 (17,943) (22,082) 67,000 96,000 
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17. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

17.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอสเซท แบค  ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็น ไทย - 49.9 - 3,532 - 3,279 

  โฮลด้ิงส์ จ  ากดั หลกัทรัพย ์        

 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัในการร่วมลงทุนใน
กิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ดงัน้ี  

บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ประเภทกิจการ สัดส่วนการถือหุน้ 

  2563 2562 

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

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ  ากดัไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 

17.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 187 501 - - 500 500 
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17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอสเซท แบคโฮลด้ิงส์ จ ากดั - 0.1 - 6.3 - - - 1.3 - 1.0 

18. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

18.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เ งินลงทุนในการ ร่วมค้า ซ่ึ ง เ ป็น เ งินลงทุนในกิจการ ท่ีบ ริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุม ร่วมกัน                                      
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั ทรีมนัน่ี 
โฮลด้ิง  จ  ากดั 

ลงทุนในบริษทัท่ี
ใหบ้ริการสินเช่ือ
รายยอ่ยระดบั
จงัหวดัภายใต ้
การก ากบั 

30.07 30.07 21,500 21,500 27,276 26,866 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้นของบริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ  ากดั กบับุคคล
ธรรมดารายหน่ึง เพื่อลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษทัดงักล่าวจ านวน 215,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นท่ีออก
และช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าวภายหลงัการเพิ่มทุน โดยบริษทัฯพิจารณาวา่ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา  ผูถื้อ
หุ้นขา้งตน้ บริษทัดงักล่าวเป็นกิจการท่ีบริษทัฯและบุคคลธรรมดาขา้งตน้ควบคุมร่วมกนั บริษทัฯจึงแสดง
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ การร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินธุรกิจหลกัในการถือหุ้น
ในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ีลงทุนการร่วมคา้มีบริษทัย่อยจ านวน 12 แห่ง ท่ีด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือรายย่อย
ระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบั (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั (31 ธนัวาคม 2563: มีบริษทัยอ่ย 18 
แห่ง ในพื้นท่ี 6 จงัหวดั) และบริษทัยอ่ยอีกหน่ึงแห่งท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบธุรกิจ
การให้สินเช่ือรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากบัตอ้งได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากกระทรวงการคลงั และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการประกอบธุรกิจตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศส านกังานเศรษฐกิจการคลงัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
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 ในระหว่างปี บริษทัฯได้เสร็จส้ินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจาก
บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ  ากดั ณ วนัท่ีลงทุน โดยมีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมามีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม           

ณ วนัท่ีซ้ือ 
มูลค่าตามบญัชี           
ณ วนัท่ีซ้ือ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,822 26,822 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 69,417 73,166 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 573 573 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,139 2,139 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 450 450 
อุปกรณ์  21,214  21,214 
เงินมดัจ า 41 41 
เงินกูย้มื (20,000) (20,000) 
เงินกูย้มืจากกรรมการ (15,159) (15,159) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (676) (676) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (1,088) (1,088) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (2,612) (2,612) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,246) (1,246) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิง จ ากดั 79,875 83,624 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 30.07  
สินทรัพยสุ์ทธิในสดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ 24,019  
หกั: ผลต่างระหวา่งเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

การร่วมคา้ (2,519) 
 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 21,500  

 บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหม่ เพื่อ
สะทอ้นถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของการร่วมคา้ ณ วนัท่ีลงทุนผลสะสมจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการลงทุนในการร่วมคา้” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงขา้งตน้ท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เพ่ิมข้ึน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,519 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,519 
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 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงขา้งตน้ท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เพ่ิมข้ึน 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,519 
ก าไรส าหรับปี 2,519 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,519 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.012 

18.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)     
บริษทั ทรีมนัน่ี              
โฮลด้ิง  จ  ากดั 4,870 5,366 - - 3,440 - 
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18.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีม่ีสาระส าคัญ 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 10 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 145 103 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 6 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 40 37 
เงินกูย้มืระยะสั้น (80) (60) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (20) (5) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (9) (4) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1) (1) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 91 86 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 30.07 30.07 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 27 26 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า 27 26 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ทรีมนัน่ี โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ีย 43 32 
รายไดค้่าบริการ 29 20 
ค่าใชจ่้ายบริหาร (37) (22) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (8) (4) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8) (20) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2) (2) 
ก าไร  17 4 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 17 - 



   

54 

19. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ืองใช ้   
  ส านกังาน   ส านกังาน   ยานพาหนะ   รวม  
ราคาทุน     

1 มกราคม 2562 45,308 103,101 25,906 174,315 
ซ้ือเพ่ิม 11 8,934 7,029 15,974 
จ าหน่าย (3) (3,128) (7,120) (10,251) 
ตดัจ าหน่าย - (4,550) - (4,550) 
31 ธนัวาคม 2562 45,316 104,357 25,815 175,488 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - - (5,270) (5,270) 

ซ้ือเพ่ิม 17 2,709 4,793 7,519 
จ าหน่าย - (209) (4,183) (4,392) 
ตดัจ าหน่าย (174) (5) - (179) 
31 ธนัวาคม 2563 45,159 106,852 21,155 173,166 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2562 44,758 87,368 15,698 147,824 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 295 6,945 4,082 11,322 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (3) (3,128) (5,568) (8,699) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - (4,550) - (4,550) 
31 ธนัวาคม 2562 45,050 86,635 14,212 145,897 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - - (1,072) (1,072) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 206 7,081 2,376 9,663 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (197) (4,183) (4,380) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (129) (4) - (133) 
31 ธนัวาคม 2563 45,127 93,515 11,333 149,975 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31 ธนัวาคม 2562 266 17,722 11,603 29,591 
31 ธนัวาคม 2563 32 13,337 9,822 23,191 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  

2562    11,322 
2563    9,663 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแตง่    
  ส านกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน    
     1 มกราคม 2562 3 5,879 5,882 
     จ าหน่าย - (4,630) (4,630) 
     31 ธนัวาคม 2562 3 1,249 1,252 
     31 ธนัวาคม 2563 3 1,249 1,252 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
     1 มกราคม 2562 3 2,624 2,627 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,158 1,158 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (3,081) (3,081) 
     31 ธนัวาคม 2562 3 701 704 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 250 250 
     31 ธนัวาคม 2563 3 951 954 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
     31 ธนัวาคม 2562 - 548 548 

     31 ธนัวาคม 2563 - 298 298 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
     2562   1,158 

     2563   250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 134 ลา้นบาท (2562: 128 ลา้นบาท) 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต          
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 4,206 38,136 3,064 2,053 47,459 
ซ้ือเพ่ิม - 1,060 481 19 1,560 
ตดัจ าหน่าย (3,706) (3,803) (282) - (7,791) 
31 ธนัวาคม 2562 500 35,393 3,263 2,072 41,228 
ซ้ือเพ่ิม - 1,803 90 843 2,736 
โอนเขา้ (ออก) - 19 - (19) - 
31 ธนัวาคม 2563 500 37,215 3,353 2,896 43,964 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2562 3,812 32,803 1,101 - 37,716 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 100 833 585 - 1,518 
ตดัจ าหน่าย (3,706) (3,803) (282) - (7,791) 
31 ธนัวาคม 2562 206 29,833 1,404 - 31,443 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 100 989 590 - 1,679 
31 ธนัวาคม 2563 306 30,822 1,994 - 33,122 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

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

31 ธนัวาคม 2563 194 6,393 1,359 2,896 10,842 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     

2562     1,518 

2563     1,679 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 26 ลา้นบาท (2562: 26 
ลา้นบาท) 
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน และหุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร 1,425,000 1,005,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน       
ตัว๋แลกเงิน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื
ระหวา่งธนาคาร 440,626 539,818 380,680 499,866 

หุ้นกู้ระยะส้ันชนิดไม่มีประกัน       
หุ้นกู ้ 2.60 - 2.75 2.80 - 3.10 132,700 401,800 132,700 401,800 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน และหุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้า้งตน้เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบก าหนดนอ้ย
กวา่ 1 ปี 

22. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2563 2562 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 255,586 121,320 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ - 12,209 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 255,586 133,529 
เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8,056 1,214 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8,056 1,214 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 263,642 134,743 

23. เจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  138,071 106,146 17,518 13,054 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 9 5 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 27,600 600 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 138,071 106,146 45,127 13,659 
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24. สัญญาเช่า  

 บริษทัยอ่ยท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 4 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 106,017 4,198 110,215 
เพ่ิมข้ึน 2,837 - 2,837 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสญัญา 3,275 - 3,275 
ส่วนลดค่าเช่า (41) - (41) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (27,353) (1,054) (28,407) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 84,735 3,144 87,879 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 84,586 4,831 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,828) (434) 

รวม 81,758 4,397 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (28,845) (983) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 52,913 3,414 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 42.2 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 28,407 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,626 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 744 
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ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 28 
ล้านบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมี               
มูลค่าต ่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า จ  านวน 6 ลา้นบาท ทั้งน้ี กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงยงัไม่เร่ิมมีผล
มีจ านวน 0.8 ลา้นบาท  

25.  หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้           
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
    วนัท่ี งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ีออก จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อายุ ครบก าหนด 2563 2562 
 (หน่วย) (ร้อยละต่อปี)     

18 มิถุนายน 2562 200,500 3.80 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 17 ธนัวาคม 2563 - 200,500 
16 สิงหาคม 2562 138,000 3.80 2 ปี 16 สิงหาคม 2564 138,000 138,000 
22 ตุลาคม 2562 45,400 3.65 2 ปี 22 ตุลาคม 2564 45,400 45,400 
4 ธนัวาคม 2562 83,000 3.80 1 ปี 11 เดือน 28 วนั 2 ธนัวาคม 2564 83,000 83,000 
12 มีนาคม 2563 123,100 3.50 1 ปี 5 เดือน 28 วนั 9 กนัยายน 2564 123,100 - 
16 กรกฎาคม 2563 200,000 3.50 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 14 มกราคม 2565 200,000 - 
9 กนัยายน 2563 108,500 3.50 1 ปี 6 เดือน 9 มีนาคม 2565 108,500 - 
17 ธนัวาคม 2563 156,800 3.55 1 ปี 7 เดือน 2 วนั 19 กรกฎาคม 2565 156,800 - 
รวม     854,800 466,900 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (389,500) (200,500) 
หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไมมี่ประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

  
465,300 266,400 

26. ประมาณการร้ือถอน  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 9,009 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 209 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,218 

กลุ่มบริษทัฯรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน เน่ืองจากบริษทัฯมีภาระผูกพนัในการ                 
ร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารส านกังาน 
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27. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 51,580 35,304 1,663 1,034 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน:     
ซ้ือบริษทัยอ่ย 412 - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,464 3,717 334 325 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,048 1,109 47 36 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,359 - 175 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 6,527 - 173 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน - (126) - (10) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,690 - (71) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (367) - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 56,137 51,580 2,044 1,663 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1  ปีขา้งหนา้
เป็นจ านวนประมาณ 3 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ปี) (2562: 10 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ปี)) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 2.29 - 2.81 2.29 - 2.81 2.81 2.81 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  4.00 4.00 4.00 4.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (1,387) 0.5 1,470 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 4,291 1.0 (3,842) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 20.0 (6,386) 20.0 7,752 

 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (1,420) 0.5 1,508 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 3,935 1.0 (3,536) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 20.0 (5,907) 20.0 7,125 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (91) 0.5 96 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 256 1.0 (227) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 20.0 (378) 20.0 467 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 

เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน เคล่ือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อส ารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (82) 0.5 88 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 211 1.0 (186) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 20.0 (310) 20.0 385 

28. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิมจ านวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 
197,495,461 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 539 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯอีกจ านวน 643,738,650 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 1,631,215,955 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จ  านวน 128,747,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ซ่ึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

1) การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  
 หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้ ตามรายละเอียดท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 29.1 

2) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ESOP จ านวน 30,000,000 หุ้น 
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 29.2 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นของบริษทัฯกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี                   
19 มีนาคม 2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จ านวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 326,243,191 1,631,216 
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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จ านวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 198,198,234 990,991 
เพิ่มจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 990,732 4,954 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 199,188,966 995,945 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 199,188,966 995,945 

การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วนัที่ใชสิ้ทธิ 

จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 
TNITY-W1* 

จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 
ESOP** 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัที่ตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

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

รวม 990,732 - 990,732   

*   ราคาใชสิ้ทธิของ TNITY-W1 เท่ากบั 5.00 บาทต่อหุน้ 
**  ราคาใชสิ้ทธิของ ESOP เท่ากบั 5.94 บาทต่อหุน้ 

ไม่มีการเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2563  

29. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

29.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจองซ้ือ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วธีิการเสนอขาย : จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 2 

หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

1 หุน้ ในราคา 5.00 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิ 
  



   

64 

วนัส้ินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/                                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 97,283,151 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (6,700) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,276,451 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 97,276,451 

29.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั จ านวน 30,000,000 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  30,000,000 หน่วย  
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  30,000,000 หุน้  
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 23 มีนาคม 2561 

วนัหมดอาย:ุ  วนัส้ินสุดอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 
ราคาจดัสรร:  ราคาเสนอขาย: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

ราคาการใชสิ้ทธิ:  5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (TNITY) 
ถวัเฉล่ีย 5 วนัท าการภายหลงัวนัท่ีผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  
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วธีิการจดัสรร:  บริษทัฯจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั ข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง อายุ
งาน ความ รู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับ 
โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารมอบหมาย พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใดท่ีไดรั้บจดัสรร
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ี  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถ
ใชสิ้ทธิในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.315 บาท ค านวณโดยใชแ้บบจ าลอง
การก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Binomial  ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนด
ราคา ซ่ึงเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 18.12 ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความ
เส่ียงร้อยละ 1.57 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของกลุ่มบริษทัแล้วจ านวน 25,971,867 หน่วย และมียอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 4,028,133 หน่วย 

 ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) 
(2562: 2.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6 ลา้นบาท)) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  

 รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 25,971,867 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 25,971,867 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 25,971,867 
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30. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรส าหรับปีจ านวน 5.8 ลา้นบาท ไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
(2562: 6.4 ลา้นบาท) 

31. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 2563 2562 
ค่านายหนา้จากการซ้ือและขายหลกัทรัพย ์ 236,084 151,044 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 94,552 206,980 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 82,846 98,081 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 12,453 22,715 
รวม 425,935 478,820 

32. รายได้ดอกเบีย้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 46 - - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้ืม 92,999 60,513 92,698 60,179 
รายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า                    

ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 759 11 969 136 
อ่ืนๆ 1,693 4,486 - - 

รวม 95,497 65,010 93,667 60,315 
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33. ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากหลกัทรัพย ์ 141,881 (11,915) 50,595 (15,660) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - 8,582 - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธ์เพื่อคา้ (27,799) 42,258 467 (745) 
เงินปันผลรับ 31,423 19,722 19,320 3,596 

รวม 145,505 58,647 70,382 (12,809) 

34. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 53,174 55,002 44,025 30,953 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,626 - - - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 5,309 7,027 - - 

รวม 60,109 62,029 44,025 30,953 

35. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 15,010 26,285 1,157 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 10,086 (3,825) 7,797 (2,570) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 25,096 22,460 8,954 (2,570) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - 6,221 - 2,500 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,818 - 18 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,713 - 1,960 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 199,917 116,679 160,940 91,648 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 15 และ 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 36,750 23,336 32,188 18,330 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ (น ามาใช)้ (7,269) (736) (7,519) - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,980) (1,108) (15,762) (21,159) 
   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 218 1,591 47 619 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (298) (563) - - 

   อ่ืน ๆ (2,325) (60) - - 

รวม (4,385) (140) (15,715) (20,900) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 25,096 22,460 8,954 (2,570) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                                                  

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 10,222 10,242 - - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 16,059 16,059 15,965 15,965 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 16,519 17,353 11,406 7,353 
สญัญาเช่า 44 - - - 
ประมาณการร้ือถอน 522 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,134 10,316 409 332 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 364 7,519 - 7,519 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 8,628 - 331 - 

รวม 63,492 61,489 28,111 31,169 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 1,552 - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 11,871 1,717 3,992 967 

รวม 11,871 3,269 3,992 967 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 51,621 58,220 24,119 30,202 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  านวน 0.02 ลา้นบาท (2562: 0.02 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของ
บริษทัยอ่ยมีจ านวนเงิน 0.02 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2568 

36.    ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก าไรส าหรับปี                  

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 130,447 96,737 199,189 199,189 0.65 0.49 

 ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการค านวณจ านวนของหุ้นสามญั
เทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

37. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการ             
บริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 ผูอ้  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานและส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

  



   

71 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 467 58 525 - 525 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ระหวา่งส่วนงาน 93 (22) 71 (70) 1 
ดอกเบ้ียรับ 101 94 195 (4) 191 
ดอกเบ้ียจ่าย (64) - (64) 4 (60) 
ก าไรของส่วนงาน 496 171 667 (70) 597 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (360) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (40) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (47) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้    5 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25) 

ก าไรส าหรับปี     130 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

     (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 281 208 489 - 489 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 22 28 (28) - 
ดอกเบ้ียรับ 190 - 190 (4) 186 
ดอกเบ้ียจ่าย (66) - (66) 4 (62) 
ก าไรของส่วนงาน 372 200 572 (28) 544 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (324) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (13) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (94) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้    6 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (22) 

ก าไรส าหรับปี     97 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงินและ
วาณิชธนกิจ รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,537 11 3,548 1,495 5,043 

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

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบ
การเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ (2562: กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่หน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 145 ลา้นบาท ซ่ึง
มาจากส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ) 

38. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั และจะ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั  

 ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 20 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 
1 ลา้นบาท) (2562: 19 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)) 

39. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย เงินปันผลท่ีอนุมติัจ่ายต่อหุน้ 
จ านวนเงินปันผล        

ท่ีจ่ายเพ่ิม 
  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                    

26 เมษายน 2562 
0.20 39,836 

 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  39,836 

เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                    
20 เมษายน 2563 

0.44 87,643 
 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  87,643 
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40. ภาระผูกพนั 

40.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีนอกเหนือจากส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ  

     ภายใน 1 ปี 0.3 
     มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 0.1 

40.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทั ส านกัหกับญัชี 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรือ
อตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็นรายเดือน 

40.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรือ
เป็นอตัราต่อสัญญาส าหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

40.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวให้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ีก าหนดจากการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

40.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งน าส่งค่าบริการให้แก่บริษทั 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการให้บริการปฏิบติัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แทนบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และค่าธรรมเนียมอ่ืน
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

40.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน่ท่ีซ้ือขายใน
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 42.4 
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41. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 10 - 10 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน      
ตราสารทุน 525 - 100 625 
หน่วยลงทุน 3 - - 3 
ตราสารหน้ี - 15 - 15 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย     
ตราสารหน้ี - 47 - 47 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ตราสารทุน 185 - 10 195 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 8 - 8 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ทั้งจ  านวน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 7 - 7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 253 37 - 290 
หน่วยลงทุน - 10 - 10 
ตราสารหน้ี - 57 - 57 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 177 - - 177 
หน่วยลงทุน 4 - - 4 
ตราสารหน้ี - 334 - 334 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 5 - 5 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพ่ือเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ทั้งจ  านวน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - 2 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน      
ตราสารทุน 231 - 100 331 
หน่วยลงทุน 3 - - 3 
ตราสารหน้ี - 11 - 11 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย     
ตราสารหน้ี - 38 - 38 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ตราสารทุน 47 - 9 56 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารทุน 82 37 - 119 
หน่วยลงทุน - 10 - 10 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน 57 - - 57 

(1) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ย 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาตรา
สารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศค านวณมูลค่ายุติธรรมตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

42. เคร่ืองมือทางการเงิน 

42.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - 210 - - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,161 6,772 1,943 1,939 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 10,161 6,982 1,943 1,939 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็น     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,219 4,883 - - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 8,219 4,883 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 

42.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลูกหน้ีอ่ืน 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ เงินกูย้ืม และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ี
ส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ใหกู้ย้มื โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไว้
ในหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 
อ านาจอนุมติัวงเงินตั้งแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการบริษทั การ
ก าหนดเกณฑ์การกระจุกตวัในการให้สินเช่ือ การก าหนดหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้สินเช่ือได ้การวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหน้ีทั้งของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการ
ลงทุนในตราสารหน้ี บริษทัฯมีการก าหนดเกณฑก์ารลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รท่ีมีฐานะการเงิน
ท่ีมัน่คง และมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษทัฯยอมรับได ้ซ่ึงถูกจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัท่ีเช่ือถือ
ได้ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว 
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 ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนซ้ือถวัเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 1.3 31.069 30.731 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

2563 

 
 อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,993 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 197 - 30.050 5 มกราคม 2564 

  
งบการเงินรวม 

2562 

 
 อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

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

  



   

79 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบั
ธนาคารเพื่อป้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษทัฯในนามบริษทัยอ่ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,146 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,146 - 31.582 - 4 พฤษภาคม 2563 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบั เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      
หรือวนัครบก าหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45 - - - - 23 68 อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากออมทรัพย ์
- 

ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทั
หลกัทรัพย ์

- - - - - 220 220 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ 

2,204 - - - - 201 2,405 5.50 - 15.00 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 32 32 - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 10 10 - - 
เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 823 823 - - 
- ตราสารหน้ี - - 9 - - 53 62 - 2.10 - 2.65 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR บวก 
ร้อยละ 4.0 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR บวก 
ร้อยละ 2.5 

เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR บวก 
ร้อยละ 1.25 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
คา้งรับ 

- - - - - 48 48 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
- 725 700 - - - 1,425 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ 
- - - - - 264 264 - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 8 8 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 138 138 - - 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 441 - - - 441 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 29 53 - - 82 - 2.31 - 4.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      
หรือวนัครบก าหนด 

  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  
(ร้อยละ) 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53 - - - - 9 62 อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากออมทรัพย ์
- 

เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 590 590 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 335 - 56 - 391 - 2.87 - 4.10 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและ          
   บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 57 57 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 1,618 - - - - 167 1,785 5.50 - 15.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28 28 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - - 60 - - - 60 - MOR ถึง MOR บวก 

ร้อยละ 4.0 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 1,007 - - - 1,007 - MOR ถึง MOR บวก 

ร้อยละ 2.5 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - - 10 147 - - 157 - MOR ถึง MOR บวก 

ร้อยละ 1.25 
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 805 200 - - - 1,005 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและ - - - - - 48 48 - - 
   บริษทัหลกัทรัพย ์          
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา - - - - - 135 135 - - 
   ซ้ือขายล่วงหนา้          
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 106 106 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 540 - - - 540 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 603 266 - - 869 - 2.80 - 3.80 
หน้ีสินตามสัญญา - - 1 3 - - 4 - 4.00 - 5.66 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 17 17 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 390 390 - - 
   - ตราสารหน้ี - - - - - 49 49 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 189 189 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 4.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 2.50 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 1.25 
หน้ีสินทางการเงิน           
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 45 45 - - 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 381 - - - 381 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 283 - - - - 283 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    
 

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ียต่อปี  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 3 3 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 295 295 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 170 170 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - - 60 - - - 60 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 4.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 1,007 - - - 1,007 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 2.50 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - - 10 147 - - 157 - MOR ถึง MOR 

บวกร้อยละ 1.25 
หน้ีสินทางการเงิน           
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 14 14 - - 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 603 266 - - 869 - 2.80 - 3.80 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - 500 - - - 500 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 307 - - - - 307 - อตัราดอกเบ้ียเงินให้

กูย้มืระหวา่งธนาคาร 
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 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนก าหนดนโยบายและ
ขอ้ก าหนดในการลงทุน เกณฑ์การจ ากดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหารความ
เส่ียงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจ าทั้งรายวนัและ
รายเดือน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ความเส่ียงจากการลงทุนอยูใ่นระดบัท่ีกลุ่มบริษทัยอมรับได ้

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ
ทนัต่อเวลาท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีระยะสั้น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัต ่าฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิเป็นประจ าทุกวนั และก าหนดใหฝ่้ายงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหม่ท่ีอาจกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกลุ่มบริษทั ตอ้งท าการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพื่อทดสอบใหแ้น่ใจวา่การท าธุรกรรมนั้นไม่
ท าให้อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัย่อยต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษทัย่อยก าหนด ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหาร
จะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68 - - - - 68 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 823 823 
   -  ตราสารหน้ี - 49 - - 13 62 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 202 - - 18 220 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 198 2 1 2,204 2,405 
ลูกหน้ีอ่ืน - 32 - - - 32 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - 80 - - - 80 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 855 - - - 855 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 147 - - - 147 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 725 700 - - - 1,425 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 264 - - - 264 
เจา้หน้ีอ่ืน - 137 - - - 137 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 441 - - - 441 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 522 465 - - 987 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 29 53 - - 82 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62 - - - - 62 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 590 590 
   -  ตราสารหน้ี - 335 56 - - 391 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 57 - - - 57 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 167 - - 1,618 1,785 
ลูกหน้ีอ่ืน - 28 - - - 28 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - 60 - - - 60 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 1,007 - - - 1,007 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 10 147 - - 157 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 805 200 - - - 1,005 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 48 - - - 48 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 135 - - - 135 
เจา้หน้ีอ่ืน - 106 - - - 106 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 540 - - - 540 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 603 266 - - 869 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 1 3 - - 4 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 16 16 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 390 390 
   -  ตราสารหน้ี - 49 - - - 49 
ลูกหน้ีอ่ืน - 189 - - - 189 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - 80 - - - 80 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 855 - - - 855 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 147 - - - 147 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีอ่ืน - 45 - - - 45 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 522 465 - - 987 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 381 - - - 381 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 283 - - - - 283 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 - - - - 3 
เงินลงทุน       
   -  ตราสารทุน - - - - 295 295 
ลูกหน้ีอ่ืน - 170 - - - 170 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ - 60 - - - 60 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 1,007 - - - 1,007 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 10 147 - - 157 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีอ่ืน - 14 - - - 14 
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 603 266 - - 869 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 500 - - - 500 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 307 - - - - 307 

42.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์
และเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ใบส าคญัแสดงสิทธิและตราสารอนุพนัธ์แสดง
มูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ค านวณมูลค่า
ยติุธรรมตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

ง) ตราสารอนุพนัธ์อ่ืนแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใชแ้บบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น อตัรา
แลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  านึงถึง
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 
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จ) หุน้กูแ้สดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้มืท่ีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณ
ไดไ้ม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) เงินให้กูย้ืมระยะยาวอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

42.4 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มียอด
คงเหลือของมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สญัญา Futures และ Options       
 สถานะขาย 72 - 208 - 280 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

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

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม 

43. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสม การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และการด ารงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบ ดงัน้ี 

- ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงจะจัดข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2564                      
ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 99.6 ล้านบาทโดยมีก าหนดจ่ายวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

- ให้ด าเนินการปิดบริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯเพื่อลดภาระการ
บริหารจดัการ 

45. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกจากการจดัประเภทรายการซ่ึงเป็นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั
ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชี             
บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั การจดัประเภทใหม่
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ีจดั     

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย                 
รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย ์   
เงินลงทุนเผื่อขาย - 181,420 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 108,468 
เงินลงทุนระยะยาว 289,888 - 
หน้ีสิน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีครบก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี - 983 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 983 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 3,414 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 3,414 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ีจดั     

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย                 
รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย ์   
เงินลงทุนเผื่อขาย - 57,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 107,800 
เงินลงทุนระยะยาว 164,800 - 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ีจดั     

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย                 
รายงานไว ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย ์ 478,820 494,946 
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - (3,333) 
ก าไรจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 42,258 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล - 68,606 
รายไดด้อกเบ้ีย 65,010 - 
ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 58,647 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ีจดั     

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย                 
รายงานไว ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ดอกเบ้ียและเงินปันผล - 63,911 
รายไดด้อกเบ้ีย 60,315 - 
ขาดทุนและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน (12,809) - 
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - (15,660) 
ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - (745) 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

46. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 


