
 
 

 

บริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที& 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี&ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได ้       
สอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั             
(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึ& งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที& 34 เรื&อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี&ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื&อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ& งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื&น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื&อมั&นวา่จะพบเรื&องที&มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ&งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที&สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ&งที&เป็นเหตุใหเ้ชื&อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที& 34 เรื&อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
เกิดศิริ กาญจนประกาศิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,482                    67,953                1,660                      16,594                
เงินลงทุนชั/วคราว 4 865,526                  689,760              479,509                  382,860              
ลูกหนี1สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 406,495                  220,405              -                             -                          
ลูกหนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื1อขายล่วงหนา้ 5 2,641,462               2,404,692           -                             -                          
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,318                      10,161                443                         1,943                  
ลูกหนี1 อื/น 3 35,539 32,499                18,308                    189,273              
เงินให้กูย้ืมระยะยาวอื/นที/ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ/งปี 8 147,000                  147,000              147,000                  147,000              
เงินให้กูย้ืมระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                          67,300                    2,000                  
เงินให้กูย้ืมระยะสั1นแก่การร่วมคา้ 3 130,000                  80,000                130,000                  80,000                
เงินให้กูย้ืมระยะสั1นอื/น 8 1,017,207               854,510              1,017,207               854,510              
สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 17,530                    10,484                4,507                      1,209                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,336,559               4,517,464           1,865,934               1,675,389           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 4 233,606                  195,311              100,587                  56,232                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                             -                          1,553,366               1,536,838           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 29,009                    27,276                29,009                    27,276                
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 21,246                    23,191                236                         298                     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 84,091                    87,879                -                             -                          
ค่าความนิยม 50,865                    50,865                -                             -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,210                    10,841                -                             -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,654                    51,621                20,284                    24,120                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 79,925                    78,913                -                             -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 556,606                  525,897              1,703,482               1,644,764           

รวมสินทรัพย์ 5,893,165               5,043,361           3,569,416               3,320,153           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั1นจากสถาบนัการเงิน 11 1,250,000               1,425,000           -                             -                          
เจา้หนี1 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื1อขายล่วงหนา้ 12 606,568                  263,642              -                             -                          
หนี1 สินตราสารอนุพนัธ์ 7 1,875                      8,219                  -                             -                          
เจา้หนี1 อื/น 3 103,439                  138,070              44,896                    45,127                
หุ้นกูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนัที/ครบกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ/งปี 13 698,000                  389,500              698,000                  389,500              
หนี1 สินตามสญัญาเช่าที/ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 30,080                    28,845                -                             -                          
เงินกูย้ืมระยะสั1นอื/น 11 908,503                  440,626              680,091                  380,680              
หุ้นกูร้ะยะสั1นชนิดไม่มีประกนั 11 132,700                  132,700              132,700                  132,700              
เงินกูย้ืมระยะสั1นจากบริษทัยอ่ย 3 -                             -                          13,145                    283,145              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,153                      322                     5,097                      317                     
หนี1 สินหมุนเวียนอื/น 11,442                    11,946                2,470                      2,551                  
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,748,760               2,838,870           1,576,399               1,234,020           
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
หุ้นกูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนที/ครบกาํหนด
   ชาํระภายในหนึ/งปี 13 240,800                  465,300              240,800                  465,300              
หนี1 สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที/
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 48,785                    52,913                -                             -                          
ประมาณการรื1 อถอน 9,272                      9,218                  -                             -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 83,537                    56,137                2,372                      2,044                  
หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื/น 33,546                    23,743                21,380                    21,609                
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 415,940                  607,311              264,552                  488,953              
รวมหนี�สิน 4,164,700               3,446,181           1,840,951               1,722,973           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 14

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 1,631,216               1,631,216           1,631,216               1,631,216           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 214,404,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 199,188,966 หุ้น
          มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 1,072,024               995,945              1,072,024               995,945              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 291,995                  289,166              291,995                  289,166              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15.2 7,460                      8,120                  7,460                      8,120                  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 79,127                    79,127                79,127                    79,127                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 328,237                  287,127              328,237                  287,127              
องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถื้อหุ้น 4.3 (50,378)                  (62,305)                (50,378)                   (62,305)               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,728,465               1,597,180           1,728,465               1,597,180           
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,893,165               5,043,361           3,569,416               3,320,153           

-                         -                      -                         -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค่้าที$ปรึกษา 7,615               2,187                  -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 16 135,858           124,090              -                      -                         
รายไดจ้ากธุรกิจซื5อขายสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ 3,462               7,399                  -                      -                         
รายไดด้อกเบี5ย 25,267             26,056                25,065             25,376                
กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื$องมือทางการเงิน 17 68,665             (164,091)             42,767             (167,751)            
รายไดค่้าบริการการจดัการ 3 -                      361                     3,600               3,600                  
รายไดอื้$น 2,768               1,321                  61                    66                       
รวมรายได้ 243,635           (2,677)                 71,493             (138,709)            
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 107,007           73,724                18,965             6,088                  
ค่าเสื$อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,023             10,281                62                    62                       
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 16,501             15,473                886                  964                     
ค่าใชจ่้ายอื$น 11,683             13,367                1,286               2,271                  
รวมค่าใช้จ่าย 146,214           112,845              21,199             9,385                  
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 97,421             (115,522)             50,294             (148,094)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 -                      -                          33,462             20,818                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      187                     -                      187                     
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 1,733               1,092                  1,733               1,092                  
ตน้ทุนทางการเงิน (17,337)           (16,847)               (10,929)           (11,192)              
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 81,817             (131,090)             74,560             (137,189)            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (15,118)           25,529                (7,861)             31,628                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 66,699             (105,561)             66,699             (105,561)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น:
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (26,432)           -                          (216)                -                         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 5,286               -                          43                    -                         
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัจากบริษทัยอ่ย 9.2 -                      -                          (20,973)           -                         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,146)           -                          (21,146)           -                         
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที$กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น 14,909             (68,643)               4,355               (12,000)              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (2,982)             13,728                (871)                2,400                  

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที$กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.3 11,927             (54,915)               3,484               (9,600)                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.3, 9.2 -                      -                          8,443               (45,315)              
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที$กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นของบริษทัยอ่ย 9.2 (4,443)             -                          (4,443)             -                         
รายการที$จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,662)           (54,915)               (13,662)           (54,915)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&นสําหรับงวด (13,662)           (54,915)               (13,662)           (54,915)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 53,037             (160,476)             53,037             (160,476)            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 19

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.33 (0.53)                   0.33 (0.53)                  
กาํไรต่อหุ้นปรับลด
    กาํไรส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 0.31 0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที" 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในตราสารทุน

ทุนเรือนหุน้ ที!กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
ที!ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ มูลค่ายตุิธรรมผา่น

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2563 995,945                   289,166                   7,302                       73,340                     261,044                   (47,455)                         1,579,342                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (105,561)                  -                                     (105,561)                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (54,915)                         (54,915)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (105,561)                  (54,915)                         (160,476)                  
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15.2 -                               -                               319                          -                               -                               -                                     319                          
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 มีนาคม 2563 995,945                   289,166                   7,621                       73,340                     155,483                   (102,370)                       1,419,185                

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2564 995,945                   289,166                   8,120                       79,127                     287,127                   (62,305)                         1,597,180                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               66,699                     -                                     66,699                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (21,146)                    7,484                             (13,662)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               45,553                     7,484                             53,037                     
เพิ!มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 76,079                     2,829                       (710)                        -                               -                               78,198                     
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที!วดัมูลค่า
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น -                               -                               -                               -                               (4,443)                      4,443                             -                               
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15.2 -                               -                               50                            -                               -                               -                                     50                            
ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 มีนาคม 2564 1,072,024                291,995                   7,460                       79,127                     328,237                   (50,378)                         1,728,465                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนีA

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทรีนีตี� วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที" 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในตราสารทุน

ที"กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุน้ที"ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ มูลค่ายตุิธรรมผ่าน เบด็เสร็จอื"นจาก รวมองคป์ระกอบอื"น

หมายเหตุ และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น บริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2563 995,945                   289,166                   7,302                       73,340                     261,044                   (24,187)                          (23,268)                    (47,455)                       1,579,342                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (105,561)                  -                                      -                               -                                  (105,561)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (9,600)                            (45,315)                    (54,915)                       (54,915)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (105,561)                  (9,600)                            (45,315)                    (54,915)                       (160,476)                 
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15.2 -                               -                               319                          -                               -                               -                                      -                               -                                  319                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 มีนาคม 2563 995,945                   289,166                   7,621                       73,340                     155,483                   (33,787)                          (68,583)                    (102,370)                     1,419,185                

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2564 995,945                   289,166                   8,120                       79,127                     287,127                   (32,028)                          (30,277)                    (62,305)                       1,597,180                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               66,699                     -                                      -                               -                                  66,699                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (21,146)                    3,484                              4,000                       7,484                          (13,662)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               45,553                     3,484                              4,000                       7,484                          53,037                     
เพิ"มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 76,079                     2,829                       (710)                         -                               -                               -                                      -                               -                                  78,198                     
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
   ที"วดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น -                               -                               -                               -                               (4,443)                      -                                      4,443                       4,443                          -                               
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15.2 -                               -                               50                            -                               -                               -                                      -                               -                                  50                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 มีนาคม 2564 1,072,024                291,995                   7,460                       79,127                     328,237                   (28,544)                          (21,834)                    (50,378)                       1,728,465                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนีB

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 81,817           (131,090)           74,560           (137,189)          
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื4อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,023           10,280               62                  62                     
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึ7น 7                    1                        -                     -                        
   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,546             1,116                 112                95                     

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                         (33,462)          (20,818)             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     (187)                   -                     (187)                  

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,733)            (1,092)                (1,733)            (1,092)               

   ขาดทุน (กาํไร) ที4ยงัไม่เกิดขึ7นของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่น
      กาํไรหรือขาดทุน (42,625)         131,215             (14,726)         97,311               

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย -                     (1,632)                -                     -                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (418)               -                         -                     -                        

   ขาดทุนจากการเปลี4ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ยมื -                     471                    -                     -                        

   ขาดทุนจากการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,843             3,192                 1,418             1,939                
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในหนี7 สินตราสารอนุพนัธ์ (6,344)            (48)                    -                     1,065                
   ค่าใชจ้่ายที4เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 50                  319                    11                  71                     

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (871)               55                      -                     -                        

   รายไดด้อกเบี7ย (25,267)         (26,056)              (25,065)          (25,376)             

   เงินปันผลรับ (2,654)            (2,677)                (748)               (483)                  

   ตน้ทุนทางการเงิน 17,337           16,847               10,929            11,192               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี4ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี7 สินดาํเนินงาน 39,711           714                    11,358           (73,410)            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ4มขึ7น) ลดลง
   เงินลงทุนชั4วคราว (136,516)       68,813               (81,924)         (184,553)          
   ลูกหนี7สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (186,090)       (40,981)             (4,000)            -                        
   ลูกหนี7 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื7อขายล่วงหนา้ (236,777)       (26,295)             -                     -                        
   ลูกหนี7 อื4น (510)               (7,418)               115,844         119,969            
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั7นแก่การร่วมคา้ (50,000)         -                         (50,000)         -                        
   เงินใหกู้ย้มือื4น (162,697)       (113,198)           (162,697)       (113,198)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น (7,046)            (2,704)               (3,298)            1,271                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื4น (1,012)            (1,231)               -                     52                     
หนี7 สินดาํเนินงานเพิ4มขึ7น (ลดลง)
   เจา้หนี7สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ -                     (30,115)             -                     -                        
   เจา้หนี7 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื7อขายล่วงหนา้ 342,926         74,731               -                     -                        
   เจา้หนี7 อื4น (34,438)         (39,731)             (1,582)            22,726              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (578)               (367)                  -                     -                        
   หนี7 สินหมุนเวียนอื4น (504)               (13,699)             -                     (315)                  
   หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื4น 9,803             1,874                 (230)               2,251                
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (423,728)       (129,607)           (176,529)       (225,207)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี7



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
   รับดอกเบี7ยและเงินปันผล 27,387           22,463               24,935           22,640              
   จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (14,260)         (15,480)             (9,578)            (10,631)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (495)               (3,215)               (72)                 (1,602)              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (411,096)       (125,839)           (161,244)       (214,800)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                         60,000           -                        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 158                158                    -                     -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั7นแก่บริษทัยอ่ยเพิ4มขึ7น -                     -                         (65,300)          (1,400)               

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืที4มีสิทธิแปลงสภาพ (40,000)         -                         (40,000)         -                        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 12,170           -                         -                     -                        
เงินสดจ่ายซื7ออุปกรณ์ (1,797)            (1,151)                -                     -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 871                2                        -                     -                        

เงินสดจ่ายซื7อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,152)            (813)                   -                     -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (29,750)         (1,804)               (45,300)         (1,400)              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั7นจากสถาบนัการเงินลดลง (175,000)       (205,000)           -                     -                        
เงินกูย้มืระยะสั7นจากบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                         (270,000)       (94,000)            
เงินกูย้มืระยะสั7นอื4นเพิ4มขึ7น 466,850         229,904            299,412         210,194            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 84,000           213,100            84,000           213,100            
เงินสดจ่ายหุน้กูที้4ครบกาํหนดชาํระ -                     (114,800)           -                     (114,800)          
เงินสดจ่ายหนี7 สินตามสัญญาเช่า (7,673)            (7,192)               -                     -                        
เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ4มทุน 78,198           -                         78,198            -                        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 446,375         116,012            191,610         214,494            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 5,529             (11,631)             (14,934)         (1,706)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 67,953           62,220               16,594           3,190                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 73,482           50,589               1,660             1,484                

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ#มเติม
รายการที4ไม่ใช่เงินสด
   ค่าซื7ออุปกรณ์ส่วนที4บนัทึกเป็นหนี7 สินลดลง (1,323)            -                         -                     -                        
   ค่าซื7อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนที4บนัทึกเป็นหนี7 สินลดลง (340)               -                         -                     -                        
   ค่าซื7อยานพาหนะตามสัญญาเช่า (2,950)            -                         -                     -                        
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที4กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,484             (54,915)             3,484             (9,600)              
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,146)         -                         (173)               -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี7
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บริษัท ทรีนีตี� วฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลทั$วไป 

1.1 ข้อมูลทั$วไปของบริษัทฯ 

ก) บริษทั ทรีนีตี�  วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ* งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษทัอื*น การลงทุนในหลักทรัพย ์                    
จดทะเบียนและสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และการใหกู้ย้มื ที*อยูต่ามที*จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่*เลขที* 
179/111 อาคารบางกอกซิตี�ทาวเวอร์ ชั�น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ข) บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซึ* งบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัย่อย
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจดงันี�  

1. นายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์
2. คา้หลกัทรัพย ์
3. ที*ปรึกษาการลงทุน 
4. จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ที*ปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

ที*อยูต่ามที*จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตั�งอยู่ที*เลขที* 179 อาคารบางกอกซิตี�ทาวเวอร์ ชั�น 25-26, 29 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีสาขาจาํนวน 6 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 6 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที*ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ* งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี*ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที*
อาจเกิดขึ� นอย่างต่อเนื*อง ทั� งนี� ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื*อ
สถานการณ์มีการเปลี*ยนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 34 เรื*อง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน             
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี   

 งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื*อให้ขอ้มูลเพิ*มเติมจากงบการเงินประจาํปีที*นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี*ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื*อไม่ให้
ขอ้มูลที*นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที*ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที*บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที*             
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้างเกี*ยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที$เริ$มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ* งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื*อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี*ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที$มีรอบระยะเวลาบัญชีที$เริ$มใน

หรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 16 เรื*อง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซึ* งไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชั*วคราวที*เกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าที*ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบี�ยอา้งอิง ทั�งนี�  ตอ้งเป็นไปตามเงื*อนไขที*กาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื*อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.6 ผลกระทบจากการสิ�นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื$อง มาตรการผ่อนปรนชั$วคราวสําหรับทางเลือก

เพิ$มเติมทางบัญชีเพื$อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี*ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนใน               
ตราสารทุนที*มิได้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที*วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เนื*องจาก
มาตรการผ่อนปรนชั*วคราวสําหรับทางเลือกเพิ*มเติมทางบญัชีได้สิ�นสุดลงเมื*อวนัที* 31 ธันวาคม 2563 
ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกกาํไรจากผลกระทบดงักล่าว เป็นจาํนวนรวม 9.1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 
9.1 ล้านบาท) เป็นส่วนหนึ* งของกําไรและผลตอบแทนจากเครื* องมือทางการเงินในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2564 ซึ* งเกิดจากรายการที*มีสาระสําคญัเกี*ยวกบั            
เงินลงทุนชั*วคราว 

2. นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทําขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับที*ใช้ใน                      
งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2563  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัที*มีรายการธุรกิจที*สาํคญัในระหวา่งงวด มีรายละเอียดดงันี�  

ชื*อกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีตี�  แอด๊ไวซอรี*  2001 จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีตี�  อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิ�งส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีมนันี* โฮลดิ�ง จาํกดั การร่วมคา้ 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจที*สําคญักบักิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื*อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที*ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ* ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค้่านายหน้าจากการ     
    ซื�อขายหลกัทรัพย ์     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 948 120 - - ตามอตัราเดียวกบัที*บริษทัยอ่ยคิดกบั

ลูกคา้ทั*วไปตามอตัราแนะนาํของ
สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

 รายไดค้่านายหน้าจากการ    
    ซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้     
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั UV 12 - - ตามอตัราเดียวกบัที*บริษทัยอ่ยคิดกบั

ลูกคา้ทั*วไปตามอตัราแนะนาํของ
สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

 รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ      
    กองทุนส่วนบุคคล      
       - กรรมการของกลุ่มบริษทั WWU 167 - - ราคาตามสญัญา 
 รายไดค้่าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 3,600 3,600 ตามที*ตกลงร่วมกนั 
       - บริษทัร่วม - 361 - - ตามที*ตกลงร่วมกนั 
 ดอกเบี�ยรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 113 5 ตามอตัราดอกเบี�ยระหวา่งธนาคารต่อปี 
         (2563: อตัราดอกเบี�ยออมทรัพย ์
        บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี) 
       - การร่วมคา้ - - 2,317 1,571 ตามอตัราดอกเบี�ย MOR บวกร้อยละ 

3.63 ต่อปี 
 ดอกเบี�ยจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 699 1,541 ตามอตัราดอกเบี�ยระหวา่งธนาคารต่อปี 
      (2563: อตัราดอกเบี�ยออมทรัพยบ์วก

ร้อยละ 0.75 - 1.00  ต่อปี) 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 234 318 ตามที*ตกลงร่วมกนั 
 ค่านายหนา้จ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 11,638 9,450 ตามอตัราเดียวกบัที*บริษทัยอ่ย 
      คิดกบัลูกคา้ทั*วไปตามอตัรา 
         แนะนาํของสมาคมบริษทั 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการที*เกี*ยวข้องกัน ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ                     
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดคงค้างของรายการบญัชี     
 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  15,083 42,913 - - 
 ลูกหนี� อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั - - 4,670 181,218 
      บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั  - - 26 22 
      บริษทั ทรีมนันี* โฮลดิ�ง จาํกดั  960 671 960 671 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั - - 65,000 - 
      บริษทั ทรีนีตี�  อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั  - - 2,300 2,000 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่การร่วมคา้     
      บริษทั ทรีมนันี* โฮลดิ�ง จาํกดั  130,000 80,000 130,000 80,000 
 เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้     
          กรรมการของกลุ่มบริษทั  9,301 9,085 - - 
 เจา้หนี� อื*น - บริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั - - 19,564 27,600 
      บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั - - 10 9 
 เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย     
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั - - - 274,000 
      บริษทั ทรีนีตี�  แอ๊ดไวซอรี* 2001 จาํกดั - - 12,900 8,900 
      บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั - - 245 245 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม โดยมีรายการเคลื*อนไหวในระหวา่งงวด
ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที* ในระหวา่งงวด ณ วนัที* 

 1 มกราคม 2564 เพิ*มขึ�น ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย     
บริษทั หลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั - 565,500 (500,500) 65,000 
บริษทั ทรีนีตี�  อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 2,000 1,300 (1,000) 2,300 

รวม 2,000 566,800 (501,500) 67,300 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่การร่วมคา้มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี อตัราดอกเบี�ย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี 
โดยมีหลกัประกนัคือการเขา้ทาํสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี� เงินกู้ที*มีอยู่ใน
ขณะนี�และในอนาคตของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ดงักล่าว โดยมีรายการเคลื*อนไหวในระหวา่งงวดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที* ในระหวา่งงวด ณ วนัที* 

 1 มกราคม 2564 เพิ*มขึ�น ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นแก่การร่วมค้า     
บริษทั ทรีมนันี* โฮลดิ�ง จาํกดั 80,000 50,000 - 130,000 

 เงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม โดยมีรายการเคลื*อนไหวในระหวา่งงวด
ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที* ในระหวา่งงวด ณ วนัที* 

 1 มกราคม 2564 เพิ*มขึ�น ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากบริษัทย่อย     
บริษทั หลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั 274,000 1,692,600 (1,966,600) - 
บริษทั ทรีนีตี�  แอด๊ไวซอรี*  2001 จาํกดั  8,900 4,100 (100) 12,900 
บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั 245 - - 245 

รวม 283,145 1,696,700 (1,966,700) 13,145 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที*ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารแสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน 

 สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 13,379 10,936 3,620 1,155 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,874 1,863 - - 
ผลประโยชนที์*จ่ายโดยใช ้     
   หุน้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 15) 20 129 9 56 

รวม 15,273 12,928 3,629 1,211 
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4. เงินลงทุน 

4.1  มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายติุธรรม 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนชั$วคราว   

เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   
 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื*อคา้   
  หน่วยลงทุน 2,184 2,184 
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 611,634 264,432 
  หุน้ทุนที*มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 109,091 109,091 

 รวมตราสารทุน  722,909 375,707 

 ตราสารหนี� ที*วดัมลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
  หน่วยลงทุน 3,635 - 
  ตราสารหนี� ต่างประเทศ 13,158 13,158 

 รวมตราสารหนี�   16,793 13,158 

 รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 739,702 388,865 

เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย   
  ตั[วแลกเงิน 35,180 - 
  หุน้กู ้ 90,644 90,644 

 รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 125,824 90,644 

รวมเงินลงทุนชั$วคราว 865,526 479,509 

เงินลงทุนระยะยาว   

เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   
ตราสารหนี� ที*วดัมลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินใหกู้ย้มืที*มีสิทธิแปลงสภาพ 40,000 40,000 

รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 40,000 40,000 

เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น   
 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 183,867 51,500 
 หุน้ทุนที*มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 9,739 9,087 

 รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 193,606 60,587 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 233,606 100,587 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนชั$วคราว   
เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   
 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื*อคา้   
  หน่วยลงทุน 2,942 2,942 
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 525,008 230,460 
  หุน้ทุนที*มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 100,000 100,000 
 รวมตราสารทุน  627,950 333,402 
 ตราสารหนี� ที*วดัมลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   
  หน่วยลงทุน 3,340 - 
  ตราสารหนี� ต่างประเทศ 11,315 11,315 
 รวมตราสารหนี�   14,655 11,315 
 รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 642,605 344,717 
เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย   
  ตั[วแลกเงิน 9,012 - 
  หุน้กู ้ 38,143 38,143 
 รวมเงินลงทุนที*วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 47,155 38,143 
รวมเงินลงทุนชั$วคราว 689,760 382,860 

เงินลงทุนระยะยาว   
เงินลงทุนที$วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น   
    หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 185,611 47,200 
    หุน้ทุนที*มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 9,700 9,032 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 195,311 56,232 

4.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที*มีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - 3,120 - - 

รวมหลกัทรัพยที์*ติดภาระ - 3,120 - - 
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4.3 กาํไร (ขาดทุน) ที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นที*รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                                       

วนัที* 31 มีนาคม 2564 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดยกมาตน้งวด (\W,]^_) (\W,]^_) 
เปลี*ยนแปลงระหวา่งงวด (สุทธิจากภาษีเงินได)้   
-  จากการตีราคา 11,927 3,484 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 8,443 
ยอดคงเหลือปลายงวด (50,378) (50,378) 

5. ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์   
ลกูหนี� ซื�อหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 262,474 174,231 
เงินใหกู้ย้ืมเพื*อซื�อหลกัทรัพย ์ 2,357,015 2,204,076 
ลกูหนี�ทรัพยสิ์นวางประกนั - 3,912 
ลกูหนี� อื*น 78,484 79,169 

รวมลกูหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,697,973 2,461,388 
หกั: ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น (62,002) (61,995) 

รวมลกูหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,635,971 2,399,393 

ลูกหนี�ธุรกจิสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   
ลกูหนี� ธุรกิจสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 2,502 2,286 
ลกูหนี� อื*น 2,989 3,013 

รวมลกูหนี� ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 5,491 5,299 

ลกูหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้สุทธิ 2,641,462 2,404,692 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.H ลูกหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชั�น 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯไดจ้าํแนกลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที* 9 ซึ* งลูกหนี�จดัชั�นสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์

และสญัญาซื�อขาย
ล่วงหนา้และดอกเบี�ย          

คา้งรับ 

ยอดที*ใชใ้นการตั�งค่าเผื*อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*

คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหนี� ที*ไม่มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 2,265,262 2,265,262 - 
ลูกหนี� ที*มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 370,742 370,742 33 
ลูกหนี� ที*มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 61,969 61,969 61,969 
รวม 2,697,973 2,697,973 62,002 
ลูกหนี�สญัญาซื�อขายล่วงหนา้    
ลูกหนี� ที*ไม่มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 2,502 35,825 - 
ลูกหนี� ที*มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 2,989 15,298 - 
รวม 5,491 51,123 - 
รวมลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 2,703,464 2,749,096 62,002 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์

และสญัญาซื�อขาย
ล่วงหนา้และดอกเบี�ย          

คา้งรับ 

ยอดที*ใชใ้นการตั�งค่าเผื*อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*

คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหนี� ที*ไม่มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 2,107,772 2,107,772 1 
ลูกหนี� ที*มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 291,647 291,647 25 
ลูกหนี� ที*มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 61,969 61,969 61,969 
รวม 2,461,388 2,461,388 61,995 
ลูกหนี�สญัญาซื�อขายล่วงหนา้    
ลูกหนี� ที*ไม่มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 2,286 29,583 - 
ลูกหนี� ที*มีการเพิ*มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี*ยงดา้นเครดิต 3,013 18,588 - 
รวม 5,299 48,171 - 
รวมลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 2,466,687 2,509,559 61,995 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. ค่าเผื$อผลขาดทุนด้านเครดิตที$คาดว่าจะเกดิขึ�น 

 รายการเปลี*ยนแปลงของค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�นสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที*       
31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที*ไม่มีการ

เพิ*มขึ�นอยา่งมี
นยัสาํคญัของความ

เสี*ยงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินที*มีการ
เพิ*มขึ�นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ
เสี*ยงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินที*มีการ    

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต รวม 

ยอดตน้งวด 1 25 61,969 61,995 
การเปลี*ยนแปลงที*เกิดจากการ           

วดัมลูค่าค่าเผื*อผลขาดทุนใหม่ (1) 8 - 7 

ยอดปลายงวด - 33 61,969 62,002 

7. สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพนัธ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์ หนี� สิน สินทรัพย ์ หนี� สิน 

 มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

อตัราแลกเปลี$ยน         
สญัญาซื�อขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้(1) 2,318 191,169 1,875 154,626 10,161 191,366 8,219 154,823 

รวม 2,318 191,169 1,875 154,626 10,161 191,366 8,219 154,823 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์ หนี� สิน สินทรัพย ์ หนี� สิน 

 มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

มูลค่า
ยุติธรรม 

จาํนวนเงิน
ตามสญัญา 

อตัราแลกเปลี$ยน         
สญัญาซื�อขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้(1) 443 36,543 - - 1,943 36,543 - - 

รวม 443 36,543 - - 1,943 36,543 - - 

      (1)  สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพื*อเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ของบริษทัยอ่ยทั�งจาํนวน 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินให้กู้ยมือื$น    

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัและบุคคลที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั ซึ* งคิดดอกเบี�ยในอตัรา 
MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี) และ                
ค ํ� าประกันโดยการจาํนําตราสารทุนที*เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนของผูกู้ ้ โดยมี
รายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
กาํหนดชาํระคืนภายใน 

งบการเงินรวม/                             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นอื*น มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 1,017,207 854,510 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอื*น ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2564 147,000 147,000 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ*งปี   (147,000) (147,000) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอื*น - สุทธิจากส่วนที*ถึง

กาํหนดรับชาํระภายในหนึ*งปี 
  

- - 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที*แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,176,079 1,175,983 1,534,078 1,518,202 
บริษทั ทรีนีตี�  แอ๊ดไวซอรี*   
   2001 จาํกดั 10,000 10,000 99.9 99.9 V^,000 10,057 VV,506 11,835 
บริษทั ทรีนีตี�  อินเทลลิเจนส์ 
   พลสั จาํกดั 3,000 3,000 99.9 99.9 ],^U3 3,043 W,`17 2,196 
บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั W_^ W_^ aa.a aa.a W_^ 250 WW9 228 
บริษทั แอสเซท แบค  
   โฮลดิ�งส์ จาํกดั 10,000 10,000 99.9 99.9 \,V]2 6,132 U,b]\ 4,377 

รวม     V,Va_,504 1,195,465 1,553,366 1,536,838 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน              

เบ็ดเสร็จอื*น เงินปันผลที*บริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั 32,656 24,583 (16,876) (44,539) - - 
บริษทั ทรีนีตี�  แอด๊ไวซอรี*  2001 จาํกดั (272) (1,141) - - - - 
บริษทั ทรีนีตี�  อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั \18 (2,704) (a7) - - - 
บริษทั ทรีนีตี�  วนั จาํกดั V 1 - - - - 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิ�งส์ จาํกดั U_a - - - - - 

รวม 33,462 20,739 (16,973) (44,539) - - 

 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจากบริษทัยอ่ย (20,973) - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8,443 (44,539) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที*กาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นของบริษทัยอ่ย (4,443) - 

รวม (16,973) (44,539) 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินล งทุนใ นการ ร่วมค้า ซึ* ง เ ป็นเ งิ นลงทุ นในกิ จการที* บ ริษัทฯแล ะบริษัทอื* นค วบคุม ร่วมกัน                                      
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทรีมนันี* 
โฮลดิ�ง  จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัที*
ให้บริการสินเชื*อราย
ยอ่ยระดบัจงัหวดั
ภายใตก้ารกาํกบั 

30.07 30.07 WV,_^^ 21,500 Wa,^^a 27,276 

 การร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนินธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอื*น ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 การร่วมคา้มี
บริษทัยอ่ยจาํนวน 18 แห่ง ที*ดาํเนินธุรกิจการให้สินเชื*อรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบั (สินเชื*อพิโก
ไฟแนนซ์) ในพื�นที* 6 จงัหวดั (31 ธนัวาคม 2563: มีบริษทัยอ่ย 18 แห่ง ในพื�นที* 6 จงัหวดั) และบริษทัยอ่ย
อีกหนึ* งแห่งที*ดาํเนินธุรกิจให้บริการที*เกี*ยวขอ้งการประกอบธุรกิจการให้สินเชื*อรายย่อยระดบัจงัหวดั
ภายใต้การกํากับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจาก
กระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์เ งื* อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลงัและประกาศสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัที*เกี*ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงันี�  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื*นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลที*บริษทัฯรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ทรีมนันี* โฮลดิ�ง  จาํกดั 1,733 1,092 - - - - 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

15 

11. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมืระยะสั�นอื$น และหุ้นกู้ระยะสั�นชนิดไม่มีประกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
31 มีนาคม                

2564 
31 ธนัวาคม                   

2563 
31 มีนาคม                

2564 
31 ธนัวาคม                   

2563 
31 มีนาคม                

2564 
31 ธนัวาคม                   

2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ     
ตั[วสญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบี�ยเงินให้

กูย้ืมระหวา่งธนาคาร 
อตัราดอกเบี�ยเงินให้

กูย้ืมระหวา่งธนาคาร 1,250,000 1,425,000 - - 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นอื$น       

ตั[วแลกเงิน อตัราดอกเบี�ยเงินให้
กูย้ืมระหวา่งธนาคาร 

อตัราดอกเบี�ยเงินให้
กูย้ืมระหวา่งธนาคาร 908,503 440,626 680,091 380,680 

หุ้นกู้ระยะสั�นชนิดไม่มปีระกนั       

หุน้กู ้ 2.60 - 2.75 2.60 - 2.75 132,700 132,700 132,700 132,700 

 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั�นอื*น และหุ้นกูร้ะยะสั�นชนิดไม่มีประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้า้งตน้เป็นเงินกูย้ืมที*ไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหนี� ที*จะครบกาํหนด
นอ้ยกวา่ 1 ปี 

12. เจ้าหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

เจ้าหนี�ธุรกจิหลกัทรัพย์   
เจา้หนี� ซื�อหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 604,645 255,586 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 964 - 

รวมเจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 605,609 255,586 

เจ้าหนี�ธุรกจิสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   
เจา้หนี� ธุรกิจสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 959 8,056 

รวมเจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 606,568 263,642 
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13.  หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกนั 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้           
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
    วนัที* งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัที*ออก จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบี�ย อายุ ครบกาํหนด 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 (หน่วย) (ร้อยละต่อปี)     

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 _ เดือน 28 วนั 9 กนัยายน 2564 123,100 123,100 
16 กรกฎาคม 2563 200,000 3.50 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 14 มกราคม 2565 200,000 200,000 
9 กนัยายน 2563 108,500 3.50 1 ปี 6 เดือน 9 มีนาคม 2565 108,500 108,500 
17 ธนัวาคม 2563 156,800 3.55 1 ปี 7 เดือน 2 วนั 19 กรกฎาคม 2565 156,800 156,800 
26 มกราคม 2564 84,000 3.80 2 ปี 26 มกราคม 2566 84,000 - 
รวม     938,800 854,800 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี   (698,000) (389,500) 
หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไมมี่ประกนั - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี  240,800 465,300 

14. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื*อวนัที* 9 มีนาคม 2561 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิมจาํนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 
197,495,461 หุ้น มูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนที*ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 539 
หุ้น มูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 5 บาท และอนุมติัการเพิ*มทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯอีกจาํนวน 643,738,650 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,631,215,955 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 128,747,730 หุน้ มูลค่าที*ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ซึ* งจะถูกจดัสรรดงัต่อไปนี�  

1) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  
 หุ้นสามญัเพิ*มทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื*อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิใน

การซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื*อผูถื้อและโอนเปลี*ยนมือไดต้ามรายละเอียดที*
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15.1 

2) เพื*อรองรับการใช้สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที*จะซื�อหุ้นสามญั ESOP จาํนวน 30,000,000 หุ้น 
ตามรายละเอียดที*กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15.2 

บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ*มทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยเ์มื*อวนัที*                   
19 มีนาคม 2561 
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (จาํนวนหุน้สามญั) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัที* 1 มกราคม 2564 326,243,191 1,631,216 
ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 326,243,191 1,631,216 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้   
ณ วนัที* 1 มกราคม 2564 199,188,966 995,945 
เพิ*มจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15,215,880 76,079 
ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 214,404,846 1,072,024 

การเพิ*มทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

 
วนัที*ใชสิ้ทธิ 

จาํนวนที*ใชสิ้ทธิ 
TNITY-W1* 

จาํนวนที*ใชสิ้ทธิ 
ESOP** 

จาํนวนหุน้สามญัที*ออก
เนื*องจากการใชสิ้ทธิ 

วนัที*จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัที*ตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

19 มี.ค. 64 12,961,473 2,254,407 15,215,880 23 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 
รวม 12,961,473 2,254,407 15,215,880   

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

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

15.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เมื*อวนัที* 9 มีนาคม 2561 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิเพื*อซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุชื*อผูถื้อและโอนเปลี*ยนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯที*ใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ*มทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี�  
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที*ออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที*จองซื�อ : 98,747,323 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วธีิการเสนอขาย : จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 2 

หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญั 

1 หุน้ ในราคา 5.00 บาทต่อหุน้ 
วนัที*ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัที*ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
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สิทธิ 
วนัสิ�นสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/                                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที* 1 มกราคม 2564 97,276,451 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที*ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (12,961,473) 
สิ�นสุดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ (bU,]VU,a`b) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 - 

15.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP 

เมื*อวนัที* 9 มีนาคม 2561 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิเพื*อซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
จาํนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

จาํนวนหลกัทรัพยที์*เสนอ:  30,000,000 หน่วย  

จาํนวนหุน้ที*รองรับการใชสิ้ทธิ:  30,000,000 หุน้  

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัที*ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

วนัที*จดัสรร: 23 มีนาคม 2561 

 วนัสิ�นสุดอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 

 ราคาเสนอขาย: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

ราคาการใชสิ้ทธิ:  5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(TNITY) ถวัเฉลี*ย 5 วนัทาํการภายหลงัวนัที*ผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิใน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที*จะซื�อหุ้นสามญั) เวน้แต่กรณีมีการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิตามเงื*อนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  

วธีิการจดัสรร:  บริษัทฯจะดํา เนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
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กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ� นอยู่กับ
ตาํแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ 
ผลการปฏิบติังานและศกัยภาพหรือประโยชน์ที*กลุ่มบริษทัจะ
ได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร และ/หรือบุคคลที*
ประธานเจา้หน้าที*บริหารมอบหมาย พิจารณาจดัสรร ภายใต้
หลกัเกณฑ์ เงื*อนไข และวิธีการที*กาํหนด โดยไม่มีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยรายใด
ที*ได้รับจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสําคญัแสดง
สิทธิที*ออกและเสนอขายทั�งหมดในครั� งนี�   

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถ
ใช้สิทธิในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนใบสําคญัแสดง
สิทธิที*ไดรั้บการจดัสรร ราคาใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจจะถูกปรับตาม
เงื*อนไขการปรับสิทธิที*กาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซื�อหุน้แต่ละสิทธิที*ออกเท่ากบั 0.315 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง
การกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Binomial  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัที*กาํหนด
ราคา ซึ* งเท่ากบั 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 5.94 บาท ความผนัผวนที*คาดหวงัร้อยละ 18.12 ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และอตัราดอกเบี�ยปลอด
ความเสี*ยงร้อยละ 1.57 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีใบสาํคญัแสดงสิทธิที*ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัแลว้จาํนวน 25,971,867 หน่วย และมียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิที*ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
4,028,133 หน่วย 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 0.05 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.01 ลา้นบาท) (2563: 0.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท)) ซึ* งรวมอยูใ่น
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที* 1 มกราคม 2564 25,971,867 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที*ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (2,254,407) 
สิ�นสุดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ (23,717,460) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 - 

16. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือน 
 สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 

ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพย ์ 89,145 62,135 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 18,516 32,437 
ดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืเพื*อซื�อหลกัทรัพย ์ 26,391 23,428 
รายไดด้อกเบี�ยอื*น 1,806 6,090 

รวม 135,858 124,090 

17. กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื$องมือทางการเงิน 

                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที* 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) จากหลกัทรัพย ์ 122,432 (254,598) 41,420 (168,520) 
กาํไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธ์เพื*อคา้ (56,421) 87,830 599 286 
เงินปันผลรับ 2,654 2,677 748 483 

รวม 68,665 (164,091) 42,767 (167,751) 
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18. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี*ย            
ทั�งปีที*ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,846 9,462 4,853 - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

 เกิดผลแตกต่างชั*วคราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชั*วคราว 7,272 (34,991) 3,008 (31,628) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที$แสดงอยู่ใน     
 กาํไรหรือขาดทุน 15,118 (25,529) 7,861 (31,628) 

จาํนวนภาษีเงินไดที้*เกี*ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที*เกี*ยวขอ้งกบั     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,286 - 43 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที*เกี*ยวขอ้งกบั     

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     

   ในตราสารทุนที*วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม      

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น (2,982) 13,728 (871) 2,400 
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19.    กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที*เป็นของผูถื้อหุ้นของ              
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น) ด้วยจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัที*ออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที*ออกอยูใ่นระหวา่ง
งวดกับจาํนวนถัวเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัที*บริษทัฯอาจต้องออกเพื*อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า              
ปรับลดทั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้งวดหรือ ณ  วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 กาํไร (ขาดทุน)                  

สาํหรับงวด                 
จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี*ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ 66,699 (105,561) 201,387 199,189 0.33 (0.53) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  13,325    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -  94    
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรที*เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใช้

สิทธิซื�อหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 66,699  214,806  0.31  

 ไม่มีการแสดงกําไรต่อหุ้นปรับลดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคํานวณคํานวนของ                  
หุน้สามญัเทียบเท่าที*บริษทัฯอาจตอ้งออกสาํหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สําหรับงวด
สามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2563 เนื*องจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

20. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที*รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวนัที*                       
31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี�  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2564 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ที*ปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ที*รายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 184 8 192 - 192 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบี�ยรับ 53 - - (1) 52 
ดอกเบี�ยจ่าย (18) - - 1 (17) 
กาํไรของส่วนงาน 202 8 210 - 210 

รายได้และค่าใช้จ่ายที$ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (107) 
   ค่าเสื*อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (11) 
   ค่าใชจ่้ายอื*น     (12) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    2 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (15) 

กาํไรสําหรับงวด     67 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2563 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ที*ปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ และวาณิชธนกิจ ที*รายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก (82) 25 (57) - (57) 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 4 5 (5) - 
ดอกเบี�ยรับ 30 25 55 (1) 54 
ดอกเบี�ยจ่าย (18) - (18) 2 (16) 
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (86) 54 (32) (4) (36) 

รายได้และค่าใช้จ่ายที$ไม่ได้ปันส่วน:     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (74) 
   ค่าเสื*อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (10) 
   ค่าใชจ่้ายอื*น     (13) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    1 
รายไดภ้าษีเงินได ้     26 

ขาดทุนสําหรับงวด     (106) 
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21. ภาระผูกพนั 

21.1  บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ*าที*ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั� นและสัญญาเช่าที*สินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าตํ*าที*เกี*ยวข้องกบัการเช่าพื�นที*นอกเหนือจากส่วนที*บนัทึกเป็นหนี� สินตามสัญญาเช่าใน                  
งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 0.4 0.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 0.1 

 บริษทัยอ่ยมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าที*บอกเลิกไม่ไดซึ้* งยงัไม่เริ*มมีผล ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 

จ่ายชาํระ  
ภายใน 1 ปี 0.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.0 

21.2 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในสัญญาฟิวเจอร์สที*ซื�อขายใน
ตลาดสัญญาซื� อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                 
ระหวา่งกาลขอ้ 22.5 

22. เครื$องมือทางการเงิน 

22.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 เนื*องจากเครื*องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือมีอตัราดอกเบี� ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื*องมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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22.2 ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที*วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - 2 
เงินลงทุนตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุน 612 - 109 721 
หน่วยลงทุน 6 - - 6 
ตราสารหนี�  - 13 - 13 
เงินใหกู้ย้มืที*มีสิทธิแปลงสภาพ - - 40 40 

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย     
ตราสารหนี�  - 126 - 126 

เงินลงทุนตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น    
ตราสารทุน 184 - 10 194 

หนี�สินที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - 2 
(1) สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพื*อเงินลงทุนของลูกคา้ทั�งจาํนวน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 10 - 10 

เงินลงทุนที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      
ตราสารทุน 525 - 100 625 
หน่วยลงทุน 3 3 - 6 
ตราสารหนี�  - 11 - 11 

เงินลงทุนที*วดัมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย     
ตราสารหนี�  - 47 - 47 

เงินลงทุนที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น    
ตราสารทุน 185 - 10 195 

หนี�สินที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 8 - 8 
(2) สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพื*อเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ทั�งจาํนวน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     
ตราสารทุน 264 - 109 373 
ตราสารหนี�  - 13 - 13 
หน่วยลงทุน 2 - - 2 
เงินใหกู้ย้มืที*มีสิทธิแปลงสภาพ - - 40 40 

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย     
ตราสารหนี�  - 91 - 91 

เงินลงทุนตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น    
ตราสารทุน 52 - 9 61 
(1) สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - 2 
เงินลงทุนที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      

ตราสารทุน 230 - 100 330 
หน่วยลงทุน 3 - - 3 
ตราสารหนี�  - 11 - 11 

เงินลงทุนที*วดัมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย     
ตราสารหนี�  - 38 - 38 

เงินลงทุนที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น    
ตราสารทุน 47 - 9 56 

(1) สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ย 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลี*ยนวิธีการและสมมติฐานที*ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื*องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

22.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินที�วดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมี

ลาํดับชั นของมูลค่ายุติธรรมเป็นลาํดับที� 3 แสดงได้ดังนี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 หุน้ทุนที�มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 

วดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

วดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 100,000 9,700 109,700 
กาํไรสุทธิที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,091 - 9,091 

กาํไรสุทธิที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - 39 39 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 109,091 9,739 118,830 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุน้ทุนที*มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 

วดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

วดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื*น รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 1 มกราคม 2564 100,000 9,032 109,032 
กาํไรสุทธิที*รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,091 - 9,091 

กาํไรสุทธิที*รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น - 55 55 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2564 109,091 9,087              118,178 

22.4 ความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ* งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื*อ
ใชเ้ป็นเครื*องมือในการบริหารความเสี*ยง 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินที*เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปลี*ยนซื�อถวัเฉลี*ย 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 1.8 30.968 31.069 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือดงันี�  

งบการเงินรวม 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 

 
 อตัราแลกเปลี*ยนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,993 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 

 
 อตัราแลกเปลี*ยนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,993 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 7 - 30.050 5 มกราคม 2564 

 ทั�งนี�  ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้กบัธนาคารเพื*อป้องกนัความเสี*ยงในส่วนที*เป็นเงินลงทุนของลูกคา้ 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯทาํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื*อใช้
เป็นเครื* องมือในการบริหารความเสี* ยงจากเงินลงทุนที*เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯในนาม                
บริษทัยอ่ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2564 

   อตัราแลกเปลี*ยนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

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

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปลี*ยนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย จาํนวนที*ซื�อ จาํนวนที*ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,146 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 
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22.5 ภาระจากการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินที*เป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสญัญา 

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

สญัญาฟิวเจอร์ส       
 สถานะขาย V`U V_b - - ]]W 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสญัญา 

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

สญัญาฟิวเจอร์ส       
 สถานะขาย 72 - 208 - 280 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

1) เมื*อวนัที* 23 เมษายน 2564 ที*ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่าย                          
เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 107.2             
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที* 11 พฤษภาคม 2564 

2) เมื*อวนัที* 27 เมษายน 2564 บริษทัฯไดล้งนามในหนงัสือคํ�าประกนัการออกตราสารหนี� ซึ* งออกให้แก่
บุคคลธรรมดาหลายรายเพื*อคํ�าประกนัการออกและเสนอขายตั[วแลกเงินมีประกนัของบริษทั ทรีมนันี* 
โฮลดิ�ง จาํกดั ซึ* งเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯจาํนวนรวม 50 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการคํ�าประกนั
หนึ*งปี 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื*อวนัที* 13 พฤษภาคม 2564 


