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บริษทั ทรีนีต ีวัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 บริษทั ทรีนีตี วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอืน การลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ และการใหกู้ย้ืม ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ทีเลขที 179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ 

ชนั 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

1.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซึงบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.9 บริษทัย่อยประกอบ

กิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

ดงันี 

1. นายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์

2. คา้หลกัทรัพย ์

3. ทีปรึกษาการลงทุน 

4. จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

5. การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์

6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

7. ทีปรึกษาทางการเงิน 

8. การเป็นตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

เมือวนัที 29 เมษายน 2562 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้ห้ความ

เห็นชอบแก่บริษทัยอ่ยในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัย่อยตงัอยู่ทีเลขที 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชนั 25-26, 29 ถนนสาทร

ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยมีสาขาจาํนวน 6 สาขา (2563: 6 สาขา) 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 ประกอบกบัประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 
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 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีตี วฒันา จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)

ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 

บริษทั ทรีนีตี แอด๊ไวซอรี 2001 จาํกดั ทปีรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 

บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั ทปีรึกษา ไทย 99.9 99.9 

บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั ลงทุน ไทย 99.9 99.9 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส ์จาํกดั ร่วมลงทุนในกิจการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ไทย 99.9 99.9 

บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือผา่นบริษทัอืนมีดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละของการ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยภายใต้ “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จํากัด”    

บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์

เซอร์วิสเซส จาํกดั 

รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

นีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ      

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลังวันท ี1 มกราคม 256  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                     

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.3 ผลกระทบจากการสินสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือก

เพมิเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนทีมิได้

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ เนืองจากมาตรการผ่อนปรนชวัคราว

สาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีไดสิ้นสุดลงเมือวนัที 31 ธันวาคม 2563 ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงได้บนัทึก

กาํไรจากผลกระทบดงักล่าว เป็นจาํนวนรวม 9.1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 9.1 ลา้นบาท) เป็นส่วนหนึงของ

กาํไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงินในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ซึงเกิดจากรายการทีมีสาระสาํคญัเกียวกบัเงินลงทุนชวัคราว 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

 ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัทีเกิดรายการ 

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีใหบ้ริการโดยพิจารณาขนัความสาํเร็จของงาน ทงันีกลุ่มบริษทัจะ

รับรู้รายไดเ้มอืมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะเรียกเก็บเงินได ้

 ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนที

กลุ่มบริษทัจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดใ้ห้บริการเสร็จสิน 

ค) รายไดด้อกเบีย 

 รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีขนัต้นของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตในภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

ง) กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์  

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการ 

เงินปันผล 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

จ) กาํไร (ขาดทุน) จากสินทรัพยดิ์จิทลั 

 กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากสินทรัพยดิ์จิทลัเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขายถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดทีมีการเปลียนแปลงมูลค่านนั  

 กาํไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนแลว้จากสินคา้คงเหลือสินทรัพยดิ์จิทลัถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิด

รายการ 

ฉ) ค่าใชจ่้าย 

 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ช) ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบียที

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เ งินสดและ รา ย กา ร เ ทีย บเท่ า เ งิน สด  ห มาย ถึง  เ งินสดใ นมื อ เ งิน ฝา กธนาค า รทุก ประ เ ภททีมี                                    

วนัถึงกําหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภท                            

เผือเรียกและตวัเงินทีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่รวมเงินฝากทีมีภาระผูกพนั 

4.3 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า 

 กลุ่มบริษทับนัทึกเงินทีลูกคา้วางไว้กับกลุ่มบริษทัเพือการซือขายหลกัทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิต                  

บาลานซ์ และการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินของกลุ่มบริษทัเพือการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษทั และ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทงัดา้น

สินทรัพยแ์ละหนีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที์เป็นของกลุ่มบริษทัเท่านนั 

4.4 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีรับรู้ภาระทีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์ยืมมาซึงไดน้าํไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจา้หนี

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม

บริษทัปรับปรุงบญัชีเจา้หนีธุรกรรมยืมและใหยื้มหลกัทรัพย ์โดยคาํนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่าดงักล่าวในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์งนาํไปใหลู้กคา้ยืมต่อ

เป็น “ลูกหนีธุรกรรมยืมและใหยื้มหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดทีนาํไปวางเป็นหลกัประกนั

กบัคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หนีทรัพยสิ์นวาง

ประกนั”  

 ค่าธรรมเนียมการยืมและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

4.5 ลูกหนสํีานกัหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

ลูกหนีสาํนักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนีสาํนักหักบญัชีทีเกิดจากการชาํระ

ราคาซือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนทีซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหนีสํานกั

หกับญัชีสาํหรับสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีซือขายในตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที

ไดน้ําไปวางเป็นประกนักบัสํานักหักบญัชีสัญญาซือขายล่วงหน้าในการทาํธุรกรรมซือขายสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ 
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4.6 ลูกหนธีุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหนี

ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

ทงันี ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนีทีซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหนีเงินให้กูย้ืมเพือ

ซือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยที์ซือนนัมาวางเป็นประกนั ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนัอนัไดแ้ก่ เงินทีนาํไป

วางเป็นประกนักับเจา้หนีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหนีอืน เช่น ลูกหนีซือหลกัทรัพยด์ว้ย              

เงินสดทีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด ลูกหนีทีอยู่ระหว่างดาํเนินคดี ประนอมหนีหรือ

ผอ่นชาํระ เป็นตน้ 

4.7     สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดจิิทัล 

สินคา้คงเหลือสินทรัพยดิ์จิทลัถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย โดยการเปลียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีมีการเปลียนแปลงมูลค่านนั 

สินคา้คงเหลือสินทรัพยดิ์จิทลัของกลุ่มบริษทัมีการซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องและซือโดยมาโดยมี

วตัถุประสงค์เพือขายในอนาคตอนัใกลเ้พือทีจะไดรั้บกาํไรจากการผนัผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของ

ราคาซือขาย ดังนนั กลุ่มบริษทัจึงพิจารณาว่าการถือสินทรัพยดิ์จิทลัควรบนัทึกบญัชีภายใตม้าตรฐานการ

บญัชีฉบบัที 2 เรือง สินคา้คงเหลือ (“TAS  2”) โดยพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัเป็นไปตามคาํนิยามของ                   

นายหนา้ - ผูค้า้  

ภายใต ้TAS 2 นายหนา้ - ผูค้า้ คือ ผูซึ้งซือหรือขายสินคา้โภคภณัฑ์เพือบุคคลอืนหรือเพือตนเอง สินคา้

คงเหลือทีถือนายหนา้ - ผูค้า้โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้คงเหลือทีไดม้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พือขายในอนาคต

อนัใกลเ้พือทีจะไดรั้บกาํไรจากการผนัผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซือขายของนายหน้า - ผูค้า้ 

ในกรณีทีสินคา้คงเหลือเหล่านนัถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายสินคา้คงเหลือดงักล่าว

จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันีเฉพาะในเรืองขอ้กาํหนดเกียวกบัการวดัมูลค่า 

กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนแล้วจากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลเมือกลุ่มบริษัทขาย

สินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

มูลค่ายุติธรรมของสินคา้คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทลัคาํนวณจากราคาในตลาดทีมีสภาพคล่องทีกลุ่มบริษทั

พิจารณาว่าเป็นตลาดหลกัสาํหรับการซือขายสินทรัพยดิ์จิทลั (ใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมลูค่ายติุธรรม) 

4.8     เงนิให้กู้ยืม 

          เงินให้กูย้ืมรับรู้เริมแรกดว้ยจาํนวนเงินทีกลุ่มบริษทัมอบให้แก่ผูกู้ ้เงินให้กูยื้มวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ผลตอบแทนทีไดรั้บจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ตลอดช่วงเวลาทีใหกู้ย้ืม 
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4.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเสน้ตรง

ตามอายุการใชง้านโดยประมาณดงันี 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน  5 ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน  3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไมมี่การคิดค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 

กลุ่มบริษทัตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์

นนัออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่าตัดจาํหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์นั 

กลุ่มบริษทัตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นั

เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี 

 อายกุารให้ประโยชน ์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี   -  ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 

อืน ๆ  2 - 8  ปี 

 ไมมี่การคิดค่าตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตงั 
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4.12 ค่าความนิยม  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ                 

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชนเ์พิมขึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) 

หากมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั

จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.13 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพย์อา้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพย์อา้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสิน

ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ

รือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิง 

และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดร้ับ 
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ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 5 ปี  

ยานพาหนะ 5 ปี  

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์

หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที

ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือ

การยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญา

เช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือ

เงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญา

เช่าหรืออตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มลูค่าตามบญัชีของ

หนีสินตามสญัญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสินตาม

สญัญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.15 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน             

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทมิีใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ

อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันี

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรขาดทุน 

4.17 เจ้าหนีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

 เจา้หนีสาํนักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หนีสาํนกัหักบญัชีทีเกิดจากการชาํระ

ราคาซือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุนทีซือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี

สาํนกัหกับัญชีสาํหรับการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีซือขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศ

ไทย) 

4.18 เจ้าหนีธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า 

 เจ้าหนีธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัฯจากการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนีลูกค้าทีซือ

หลกัทรัพยด์้วยเงินสด ภาระทีตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยเ์นืองจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลกัทรัพย์ และ

ภาระทีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นทีกลุ่มบริษทัถือไวเ้พือเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

4.19 เงนิกู้ยืมอืน 

 เงินกูย้ืมอืนรับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บ ในเวลาต่อมาเงินกูยื้มวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนเมือเทียบกบัมูลค่าทีจ่ายคืน

เพอืชาํระหนีนนัจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูยื้ม 
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4.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.21 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด

เปลืองภาระผกูพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ  

4.22 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใช้

อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั

รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์ชาํระดว้ยตราสารทุนเมือไดรั้บบริการจากพนกังานตาม

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกบัการเพิมขึนของบัญชี 

“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตามระยะเวลาการให้บริการของพนกังานที

กาํหนดไวใ้นโครงการ  

 บริษทัฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว โดยคาํนึงถึงเงือนไขการไดรั้บ

สิทธิทีตอ้งบรรลุตามเป้าหมายผลงานทีขึนอยู่กบัราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ และเงือนไขการ

ไดรั้บสิทธิทีไม่ใช่เงือนไขการบริการหรือผลงาน และบริษทัฯจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซือ

หุน้ทีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

4.24 ตราสารอนุพันธ์ 

สัญญาซือขายล่วงหน้า 

บริษทัย่อยจะรับรู้ ณ วนัเริมแรกของสัญญาซือขายล่วงหนา้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกภาระจากการซือ

ขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพนั เงินวางประกนัในการทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าดงักล่าวบนัทึก

ในบญัชีลูกหนีสํานกัหักบญัชีสัญญาซือขายล่วงหนา้ ต่อมา ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากราคาทีใชช้าํระราคา ณ สินวนัทาํการ

ของบริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และผลกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่

เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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สัญญาออปชัน 

บริษทัยอ่ยจะรับรู้ ณ วนัเริมแรกของสญัญาออปชนัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกค่าสิทธิทีจ่าย (สถานะซือ) 

และค่าสิทธิทีได้รับ (สถานะขาย) ณ วนัทีทาํการซือหรือขายสัญญาออปชันในบญัชีสินทรัพย์ตราสาร

อนุพนัธ์ และบญัชีหนีสินตราสารอนุพนัธ์ ตามลาํดบั ต่อมา ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดง

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากราคาทีใช้ชาํระราคา ณ สินวนัทาํการของบริษทั 

ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และผลกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา 

และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัแสดงสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศเป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือ

มีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์

4.25 เครืองมือทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพย ์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั 
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สินทรัพยท์างการเงินเหล่านีรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัทีทาํรายการ (Trade date) และ

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (ถา้มี) 

สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารหนี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

เงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั 

ทงันี รายไดด้อกเบีย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน

กลับรายการผลขาดทุนนันจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนและคาํนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอืน ๆ 

จะรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

นนั 

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการกําหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัทีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ไดถื้อไวเ้พือ

คา้ เป็นตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยไม่สามารถ

เปลียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทงันี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของสินทรัพยท์างการเงินนีจะไมส่ามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นกาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงินใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน

อยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนนัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

นอกจากนี เงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่

มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 

  



   

15 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พือ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นกาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจาก

เครืองมือทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงนิ 

ยกเวน้เจา้หนีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์ (ดา้นขาดทุน) ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนการทาํรายการ และจัดประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ

หนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการ

คาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือ

เป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วน

หนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เพือเป็นการขจดั

หรือลดความไมส่อดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสาํคญั (Accounting mismatch) 

การเปลยีนแปลงเงือนไขของเครืองมือทางการเงนิทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

หากมีการเปลียนแปลงเงือนไขของสินทรัพยท์างการเงิน กลุ่มบริษทัประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์

ทางการเงินนนัมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคญั สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูกตดัรายการออกจาก

บญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์าง

การเงินเดิมทีถูกตดัออกและสินทรัพยท์างการเงินใหม่ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึงของผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่า

ตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างทีไดจ้ากการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีเป็น

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขในสัญญาในกาํไรหรือขาดทุน ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของ                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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หนีสินทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี เมือการเปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาทาํให้กระแส

เงินสดของหนีสินทางการเงินมีการเปลียนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคญั หนีสินทางการเงินใหม่

ตามเงือนไขทีเปลียนแปลงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนีสินทางการเงินที

ถูกตดัออกและหนีสินทางการเงินใหมรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหนีสินทางการเงินมีการเปลียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาํคญั กลุ่มบริษทั

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหนีสินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดทีได้

ทบทวนใหม่และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเดิม และรับรู้จาํนวนเงินทีเกิดขึนจากการปรับปรุงมูลค่า

ตามบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาคาํประกันทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนัทางการเงินเมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึง

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการคาํประกนัทีไดรั้บ หลงัจากนนั ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนัทาง

การเงินแต่ละสัญญาจะแสดงดว้ยจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่าทีรับรู้เมือเริมแรกหักด้วยค่าตดัจาํหน่าย

สะสม และค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

บริษทัฯทยอยรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมการคาํประกนัเป็นรายไดค่้าบริการการจดัการในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยการตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการคาํประกนัทีไดร้ับ ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุการคาํประกนั  

การซือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงนิตามวิธีปกติ  

การซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติทีมีเงือนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที

กาํหนดขึนจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบตัิโดยทวัไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซือขาย ซึงเป็นวนัทีกิจการมีขอ้

ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์นั  

การตัดรายการเครืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นัน ดอกเบียที

เกิดขึนจากสินทรัพยท์างการเงินทีคงอยู่หรือทีโอนยา้ย กลุ่มบริษทัจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพยห์รือหนีสิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั 
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การตัดจําหน่ายหนีสูญ 

การตดัจาํหน่ายหนีเป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทงัหมด) กระทาํในงวดทีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าจะเรียกเก็บ

หนีรายนันไม่ได ้โดยทวัไปเมือกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ทีจะ

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายชาํระหนี ทงันี สินทรัพยท์างการเงินทีถูกตดัสูญออกจากบญัชี กลุ่ม

บริษทัยงัคงดาํเนินการบงัคบัคดี เพือใหเ้ป็นไปตามขนัตอนของกลุ่มบริษทัในการเรียกคืนเงินทีคา้งชาํระ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี 

อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีสํานักหักบัญชีและบริษทัหลักทรัพย์ ลูกหนีซือหลักทรัพย ์                     

ดว้ยเงินสด เงินให้กูยื้มเพือซือหลกัทรัพย ์ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั ลูกหนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยอื์น เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในตราสารหนี ซึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ตามวิธีการทวัไป ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดทีจะ                

ครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับชาํระ และคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า  

 ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอย่างมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอย่างมีนยัสาํคญันับตงัแต่การ

รับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยู่ของเครืองมือทางการเงิน 

 จาํนวนเงินของค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัสินรอบระยะเวลา

รายงานเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจากทีเคยรับรู้รายการเมือเริมแรกของ

เครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 

 การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติั             

ผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความ

เสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็น

ของการปฏิบติัผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสญัญาขึนอยู่กบั

ขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที

สนบัสนุนไดแ้ละมีความสมเหตุสมผล สาํหรับยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

แสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพย ์ณ วนัทีรายงาน ทงันีกลุ่มบริษทัจัดให้มีการสอบทานและ

ทบทวนวิธีการขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งสมาํเสมอ 
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 สําหรับเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ การตังสํารองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ย ปัจจยัเฉพาะของลูกหนี การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ/

เหตุการณ์ในอนาคต โดยในการประเมินว่ามีความเสียงดา้นเครดิตของเงินให้กูยื้มเพือซือหลกัทรัพยเ์พิมขึน

อย่างมีนัยสําคญันบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกนนั กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสถานะคงคา้งของลูกหนี 

มูลค่าหลกัประกนัทีต้องดาํรงไว ้ลูกหนีทีอยู่ในกลุ่มทีมีความเสียงสูงและผูบ้ริหารให้ความระมดัระวงัเป็น

พิเศษ และการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในสญัญา 

 ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนทีตังเพิม (ลด) บันทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด         

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การด้อยค่าของสัญญาคําประกนัทางการเงิน 

บริษทัฯประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสัญญาคาํประกนัทางการเงินจากมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายให้แก่ผูถื้อสัญญาคาํประกนัทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชาํระ

ขึน ซึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีสะทอ้นค่าความเสียงทีเกียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วง

นาํหนกั ทงันี บริษทัฯรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสัญญาคาํประกนัทางการเงิน

เป็นส่วนหนึงของประมาณการหนีสินทีเกียวขอ้งกนั (ถา้มี) 

การหักกลบของเครืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี

ความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

4.26 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมลูค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ              

ไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ที

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัให้มากทีสุด  
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ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข ้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของ

มูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการกาํหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํใหเ้กิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั 

การกาํหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม 

กลุ่มบริษทัไมส่ามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือใหไ้ดม้าซึง

สินทรัพย์ทีมีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า 

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนีจากความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช ้   

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยพิจารณาความเสียงในการ

เรียกชําระและมูลค่าของหลกัทรัพย์ใช้คาํประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที

แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ดงันัน การปรับปรุงค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอาจมีขึนไดใ้นอนาคต 

มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการซือขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึงตวัแปรทีใช้

ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงทางด้านเครดิต 

สภาพคล่อง ขอ้มลูความสัมพนัธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว ทงันี

การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม

ทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณอายุการ

ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และตอ้งทําการ

ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์นั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน

อนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการทดสอบ

การด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนั ๆ 
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สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่า                 

กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน

กาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 การรับรู้และการตดัรายการสินทรัพย์และหนีสิน 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า

บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดย

ใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักิจการทเีกยีวข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีรายการธุรกิจทีสาํคญัในระหว่างปี 2564 และ 2563 

ชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ทรีนีตี แอด๊ไวซอรี 2001 จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั บริษทัย่อย 

บริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

เหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการค้าระหว่างกนั      

 รายไดค่้านายหนา้จากการ      

    ซือขายหลกัทรัพย ์      

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 2,608 1,651 - - ตามอตัราเดียวกบัทีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทวัไปตามอตัรา

แนะนาํของสมาคมบริษทั

หลกัทรัพย ์

 รายไดค่้านายหนา้จากการ      

    ซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้      

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 203 81 - - ตามอตัราเดียวกบัทีบริษทัยอ่ย

คิดกบัลูกคา้ทวัไปตามอตัรา

แนะนาํของสมาคมบริษทั

หลกัทรัพย ์

 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัการกองทุน 

      ส่วนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 791 724 - - ราคาตามสญัญา 

 รายไดค่้าบริการการจดัการ      

       - บริษทัยอ่ย - - 14,400 14,400 ตามทีตกลงร่วมกนั 

       - บริษทัร่วม - 352 - - ตามทีตกลงร่วมกนั 

       - การร่วมคา้ 2,772 - 2,772 - ตามทีตกลงร่วมกนั 

 รายไดค่้าบริการพืนที      

       - บริษทัร่วม - 60 - - ตามทีตกลงร่วมกนั 

 รายไดค่้าธรรมเนียมจดัจาํหน่าย      

    - การร่วมคา้ 5,250 - - - ราคาตามสญัญา 

 เงินปันผลรับ      

       - บริษทัยอ่ย - - 97,500 67,000 ตามอตัราทีประกาศจ่ายกบั             

ผูล้งทุนทวัไป 

       - บริษทัร่วม - 500 - 500 ตามอตัราทีประกาศจ่ายกบั           

ผูล้งทุนทวัไป 

    - การร่วมคา้ 3,870 3,440 3,870 3,440 ตามอตัราทีประกาศจ่ายกบั           

ผูล้งทุนทวัไป 

 รายไดค่้าบริการอนื      

       - บริษทัยอ่ย - - - 1,440 ตามทีตกลงร่วมกนั 

 ดอกเบียรับ       

       - บริษทัยอ่ย - - 1,228 216 ตามอตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร 

       - การร่วมคา้ 11,337 7,593 11,337 7,593 ตามอตัราดอกเบีย MOR บวกร้อย

ละ 3.63 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

 ดอกเบียจ่าย                       

       - บริษทัยอ่ย - - 1,595 4,084 ตามอตัราดอกเบียเงินให้กูย้มื

ระหวา่งธนาคาร  

 ดอกเบียจ่ายหุน้กู ้      

       - กรรมการของกลุ่มบริษทั 671 695 671 695 ตามอตัราทีประกาศจ่ายกบั                     

ผูล้งทุนทวัไป 

 ค่าบริการการจดัการจ่าย      

       - บริษทัยอ่ย - - 1,728 28,328 ตามทีตกลงร่วมกนั 

    ค่านายหนา้จ่าย     

       - บริษทัยอ่ย - - 35,537 32,998 ตามอตัราเดียวกบัทีบริษทัยอ่ย 

คิดกบัลูกคา้ทวัไปตามอตัรา

แนะนาํของสมาคมบริษทั

หลกัทรัพย ์

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงค้างของรายการบัญชี     

 ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหน้า     

         กรรมการของกลุ่มบริษทั 28,106 42,913 - - 

 ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 13)     

      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั - - 154,370 181,218 

      บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั - - - 22 

      บริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั 1,169 671 1,169 671 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย     

      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั - - 281,000 - 

      บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั - - 300 2,000 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่การร่วมคา้     

      บริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั 70,000 80,000 70,000 80,000 

 เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้     

         กรรมการของกลุ่มบริษทั 10,848 9,085 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เจา้หนีอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23)     

      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั - - 9,293 27,600 

      บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั - - - 9 

 ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้     

      บริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั 12,311 - 10,228 - 

 เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย     

      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั - - - 274,000 

      บริษทั ทรีนีตี แอด๊ไวซอรี 2001 จาํกดั - - 12,600 8,900 

      บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั - - 231 245 

 หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั     

      กรรมการของกลุ่มบริษทั 17,700 17,500 17,700 17,500 

 เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม โดยมีรายการเคลือนไหวในระหวา่งปีดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี เพมิขึน ลดลง ณ วนัท ี

 1 มกราคม 2564 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั - 3,277,670 (2,996,670) 281,000 

บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 2,000 6,000 (7,700) 300 

 2,000 3,283,670 (3,004,370) 281,300 

 เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่การร่วมคา้มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี อตัราดอกเบีย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี 

(2563: อตัราดอกเบีย MOR บวกร้อยละ 3.63 ต่อปี) โดยมีหลกัประกนัคือการเขา้ทาํสญัญาหลกัประกนัทาง

ธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนีเงินกูที้มีอยู่ในขณะนีและในอนาคตของบริษทัย่อยของการร่วมคา้ดงักล่าว 

โดยมีรายการเคลือนไหวในระหวา่งปีดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี เพมิขึน ลดลง ณ วนัท ี

 1 มกราคม 2564 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่การร่วมค้า     

บริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั 80,000 380,000 (390,000) 70,000 
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 เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อยมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม โดยมีรายการเคลือนไหวในระหวา่งปีดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี เพมิขึน ลดลง ณ วนัท ี

 1 มกราคม 2564 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทย่อย     

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั 274,000 4,114,200 (4,388,200) - 

บริษทั ทรีนีตี แอด๊ไวซอรี 2001 จาํกดั  8,900 34,300 (30,600) 12,600 

บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั 245 231 (245) 231 

 283,145 4,148,731 (4,419,045) 12,831 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสนั 107,531 89,456 15,080 12,320 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,935 7,452 - - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 29) 20 331 9 144 

รวม 115,486 97,239 15,089 12,464 

บริษทัฯไดใ้ห้ผลประโยชน์อืนแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ทีพึงจ่ายตามปกติ                

โดยในปี 2564 ไดท้าํประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในวงเงิน 50 ลา้นบาท 

(2563: 50 ลา้นบาท) 

ภาระคําประกันกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

บริษทัฯได้เข้าทําสัญญาคาํประกันทางการเงินให้กับกิจการทีเกียวข้องกันตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 40.3 เพือคาํประกนัการกูยื้มของการร่วมคา้ซึงบริษทัฯตกลงว่าจะจ่ายเงินใหแ้ก่

ผูใ้หกู้แ้ทน หากการร่วมคา้ผิดนดัชาํระหนีเงินกูด้งักล่าว  
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ทงันี จํานวนเงินทีคําประกันตามสัญญาคาํประกันทางการเงินซึงไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน และค่าเผือ            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสญัญาคาํประกนัทางการเงิน จาํแนกตามประเภทการจดัชนัได้

ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

 

จาํนวนเงินที

คาํประกนั 

ค่าเผือผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน 

จาํนวนเงินที

คาํประกนั 

ค่าเผอืผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาด

ว่าจะเกิดขึน 

ไม่มีการเพมิขึนอย่างมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 

(Performing) 350,000 - - - 

มีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 

(Under-Performing) - - - - 

มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) - - - - 

รวม 350,000 - - - 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 168 207 - 40 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 361,179 190,165 1,947 16,554 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 361,347 190,372 1,947 16,594 

หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพือลูกคา้ (249,054) (122,419) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 112,293 67,953 1,947 16,594 
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8. เงนิลงทุน 

8.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ(1)     

   หลกัทรัพยหุ์น้ทนุ 1,775 3,120 1,775 - 

รวมหลกัทรัพยที์ติดภาระ 1,775 3,120 1,775 - 

 (1) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยย์มืมาและยงัไม่ไดส่้งมอบใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

8.2  มูลค่าเงินลงทนุและมูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนชัวคราว     

เงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน     

 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพือคา้     

  หน่วยลงทุน  2,942  2,942 

  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 360,026 525,008 , 2 230,460 

  หุน้ทุนทีมิไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ,  100,000 ,  100,000 

 รวมตราสารทุน  469,549 627,950 248,165 333,402 

 ตราสารหนีทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

  หน่วยลงทุน 3,455 3,340 - - 

  ตราสารหนีต่างประเทศ 9,224 11,315 9,224 11,315 

 รวมตราสารหนี  12,679 14,655 9,224 11,315 

 รวมเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร 

  หรือขาดทุน 482,228 642,605 257,389 344,717 

เงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย     

 เงินฝากประจาํ 450,000 550,000 - - 

 ตราสารหนี     

  ตวัแลกเงิน 38,178 9,012 - - 

  หุน้กู ้ 116,819 38,143 79,006 38,143 

  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 399,293 149,727 - - 

 หกั: เงินลงทุนในนามบริษทัยอ่ยเพือลูกคา้ (849,293) (699,727) - - 

 รวมเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 154,997 47,155 79,006 38,143 

รวมเงินลงทุนชัวคราว 637,225 689,760 336,395 382,860 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารหนีทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

เงินให้กูย้ืมทีมีสิทธิแปลงสภาพ 70,000 - 70,000 - 

รวมเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร 

  หรือขาดทุน 70,000 - 70,000 - 

เงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 130,959 185,611 50,500 47,200 

 หุน้ทุนทีมิไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 14,903 9,700 14,251 9,032 

 รวมเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่น 

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 145,862 195,311 64,751 56,232 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 215,862 195,311 134,751 56,232 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุนทีมีปัญหาเรืองการดาํรงอยู่ของ

กิจการ ซึงมีราคาทุนจาํนวน 80.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 79.8 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัไดต้งัค่าเผือการ              

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน 

ตราสารทุนทีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ได้แก่ เงินลงทุนใน               

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซึง              

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนระยะยาว 

8.3 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนใน

ตราสารหนี (ไมร่วมส่วนทีวดัมลูค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญา

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

 เงินฝากประจาํ 450,000 - - 450,000 

 ตวัแลกเงิน 38,178 - - 38,178 

 หุน้กู ้ 116,819 - - 116,819 

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 399,293 - - 399,293 

 หกั: เงินลงทุนในนามบริษทัยอ่ยเพือลูกคา้ (849,293) - - (849,293) 

 รวม 154,997 - - 154,997 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

 เงินฝากประจาํ 550,000 - - 550,000 

 ตวัแลกเงิน 9,012 - - 9,012 

 หุน้กู ้ 38,143 - - 38,143 

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 149,727 - - 149,727 

 หกั: เงินลงทุนในนามบริษทัยอ่ยเพือลูกคา้ (699,727) - - (699,727) 

 รวม 47,155 - - 47,155 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     

 หุน้กู ้ 79,006 - - 79,006 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาครบกาํหนด  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนตามมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     

 หุน้กู ้ 38,143 - - 38,143 

8.4 กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี (62,305) (47,455) (62,305) (47,455) 

เปลียนแปลงระหวา่งปี (สุทธิจากภาษีเงินได)้     

-  จากการตีราคา 12,223 (25,784) 2,815 (7,841) 

-  จากการขาย (4,535) 10,933 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     

   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 4,873 (7,009) 

ยอดคงเหลือปลายปี (54,617) (62,305) (54,617) (62,305) 
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8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

2564 

เงินลงทนุ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมที

ถูกโอนภายในส่วนของ

เจา้ของระหว่างปีจากการ

ขายเงินลงทุน 

อตุสาหกรรม    

ทรัพยากร 56,622 2,561 (4,445) 

ธุรกิจการเงิน 33,088 861 - 

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง - 1,020 8,980 

สินคา้อุตสาหกรรม 50,500 4,000 - 

อนื ๆ 5,652 - - 

รวม 145,862 8,442 4,535 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

2563 

เงินลงทนุ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมที

ถูกโอนภายในส่วนของ

เจา้ของระหว่างปีจากการ

ขายเงินลงทุน 

อตุสาหกรรม    

ทรัพยากร 69,706 635 (6,188) 

ธุรกิจการเงิน 32,378 1,485 (4,745) 

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 45,360 1,500 - 

สินคา้อุตสาหกรรม 47,200 2,000 - 

อนื ๆ 667 - - 

รวม 195,311 5,620 (10,933) 
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(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 

เงินลงทนุ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมที

ถูกโอนภายในส่วนของ

เจา้ของระหว่างปีจากการ

ขายเงินลงทุน 

อตุสาหกรรม    

ธุรกิจการเงิน 9,251 172 - 

สินคา้อุตสาหกรรม 50,500 4,000 - 

อนื ๆ 5,000 - - 

รวม 64,751 4,172 - 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 

เงินลงทนุ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมที

ถูกโอนภายในส่วนของ

เจา้ของระหว่างปีจากการ

ขายเงินลงทุน 

อตุสาหกรรม    

ธุรกิจการเงิน 9,032 250 - 

สินคา้อุตสาหกรรม 47,200 2,000 - 

รวม 56,232 2,250 - 

9. ลูกหนีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหนีสาํนกัหักบญัชี 120,160 268,501 

หกั: ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีในนามบริษทัย่อยเพือลูกคา้ (76,481) (48,096) 

ลูกหนีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 43,679 220,405 
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10. ลูกหนธีุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์   

ลูกหนีซือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 372,703 174,231 

เงินให้กู้ยมืเพือซือหลกัทรัพย ์ 3,265,364 2,204,076 

ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั - 3,912 

ลูกหนีอืน 78,121 79,169 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,716,188 2,461,388 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (61,970) (61,995) 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,654,218 2,399,393 

ลูกหนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า   

ลูกหนีธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 2,856 2,286 

ลูกหนีอืน 2,921 3,013 

รวมลูกหนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 5,777 5,299 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ - สุทธิ 3,659,995 2,404,692 

10.  ลูกหนีธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชัน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้

จาํแนกลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 ซึง

ลูกหนีจดัชนัสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์

และสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้และดอกเบีย          

คา้งรับ 

ยอดทีใชใ้นการตงัค่าเผือ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดวา่จะเกิดขนึ 

 

คา่เผือผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์    

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 3,214,978 3,214,978 1 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 439,241 439,241 - 

ลูกหนีทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 3,716,188 3,716,188 61,970 

ลูกหนีสญัญาซือขายล่วงหนา้    

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 2,856 26,863 - 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 2,921 22,491 - 

รวม 5,777 49,354 - 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ 3,721,965 3,765,542 61,970 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์

และสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้และดอกเบีย          

คา้งรับ 

ยอดทีใชใ้นการตงัค่าเผือ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดวา่จะเกิดขนึ 

 

คา่เผือผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์    

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 2,107,772 2,107,772 1 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 291,647 291,647 25 

ลูกหนีทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 2,461,388 2,461,388 61,995 

ลูกหนีสญัญาซือขายล่วงหนา้    

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 2,286 29,583 - 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 3,013 18,588 - 

รวม 5,299 48,171 - 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ 2,466,687 2,509,559 61,995 

11. ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน 

รายละเอยีดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 61,970 61,995 

รายการเปลียนแปลงของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีไม่มี

การเพมิขึน
อยา่งมี

นยัสาํคญัของ
ความเสียงดา้น

เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีมีการ
เพมิขึนอยา่งมี
นยัสาํคญัของ
ความเสียงดา้น

เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีมีการ    

ดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีวดั
มูลค่าค่าเผอื  
ตามหลกัการ

อยา่งง่าย รวม 

ยอดตน้ปี 1 25 61,969 - 61,995
การเปลียนแปลงทีเกิดจากการ           

วดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนใหม่ - (25) - - (25)

ยอดปลายปี 1 - 61,969 - 61,970
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีไม่มี

การเพมิขึน
อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น
เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีมีการ
เพมิขึนอยา่งมี
นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น
เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีมีการ    

ดอ้ยค่าดา้น
เครดิต 

สินทรัพยท์าง
การเงินทีวดั
มูลค่าค่าเผอื  

ตามหลกัการ
อยา่งง่าย รวม 

ยอดตน้ปี - 99 62,085 - 62,184 

การเปลียนแปลงทีเกิดจากการวดั
มูลค่าค่าเผอืผลขาดทุนใหม่ - (73) - - (73) 

สินทรัพยท์างการเงินทีถูกตดัรายการ
ออกจากบญัชี - - (116) - (116) 

ยอดปลายปี - 26 61,969 - 61,995 

12. สินทรัพย์และหนีสินตราสารอนุพนัธ์ 

12.1 สินทรัพย์และหนีสินตราสารอนุพันธ์เพือค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  2564 2563 

 

สินทรัพย ์ หนีสิน สินทรัพย ์ หนีสิน 

 มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

ตราสารทนุ         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 98,403 238,384 - - - - - - 

อัตราแลกเปลียน         

สญัญาซือขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้(1) 35,515 485,335 40,35  531,190 10,161 191,366 8,219 154,823 

รวม 133,918 723,719 40,359 531,190 10,161 191,366 8,219 154,823 

      (1)  สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัย่อยเพือเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ของบริษทัยอ่ยทงัจาํนวน 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2564 2563 

 

สินทรัพย ์ หนีสิน สินทรัพย ์ หนีสิน 

 มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

มูลคา่

ยติุธรรม 

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา 

ตราสารทนุ         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 94,862 232,534 - - - - - - 

อัตราแลกเปลียน         

สญัญาซือขายเงินตรา  

   ต่างประเทศล่วงหนา้ - - 4,843 45,855 1,943 36,543 - - 

รวม 94,862 232,534 4,843 45,855 1,943 36,543 - - 

12.2 สัดส่วนการทําธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงนิตามสัญญา 

  (หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 สดัส่วนจาํนวนเงินตามสญัญา สดัส่วนจาํนวนเงินตามสญัญา 

ประเภทของคู่สญัญา สินทรัพย ์ หนีสิน สินทรัพย ์ หนีสิน 

สาํนกัหกับญัชี 33 - - - 

สถาบนัการเงิน 67 100 100 100 

รวม 100 100 100 100 

 
  (หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 สดัส่วนจาํนวนเงินตามสญัญา สดัส่วนจาํนวนเงินตามสญัญา 

ประเภทของคู่สญัญา สินทรัพย ์ หนีสิน สินทรัพย ์ หนีสิน 

สาํนกัหกับญัชี 100 - - - 

สถาบนัการเงิน - 100 100 - 

รวม 100 100 100 - 
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13. ลูกหนีอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้า้งรับและเงินปันผลคา้งรับ 47,464 31,828 18,443 7,362 

ลูกหนีเงินวางประกนัเพอืการซือขายสินคา้คงเหลือ     

- สินทรัพยดิ์จิทลั 15,382 - 15,382 - 

ลูกหนีเงินวางประกนัเพอืการซือขายเงินลงทุน 13,216 - 13,216 - 

ลูกหนีอืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 58,370 121,240 

เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 96,000 60,000 

ลูกหนีอืน - กิจการร่วมคา้ (หมายเหตุ 6) 1,169 671 1,169 671 

รวมลูกหนีอนื 77,231 32,499 202,580 189,273 

14. เงนิให้กู้ยืมอืน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัและบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั ซึงคิดดอกเบียในอตัรา 

MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปี (2563: อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี) และคาํประกนั

โดยการจาํนาํตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนของผูกู้ ้โดยมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

กาํหนดชาํระคืนภายใน 

งบการเงินรวม/                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินให้กู้ยมืระยะสันอืน ธนัวาคม 2565 ธนัวาคม 2564 1,134,236 854,510 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวอืน - ธนัวาคม 2564 - 147,000 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   - (147,000) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวอืน - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

  

- - 
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15. สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดจิิทัล 

 ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯไดล้งทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั โดยมีรายละเอียด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

คริปโทเคอร์เรนซี  

ราคาทุน 999 

หกั: ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง (183) 

รวม 816 

16. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

16.1  รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแสดงในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(หน่วย: พนับาท) 

ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,176,101 1,175,983 1,560,946 1,518,202 

บริษทั ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี 2001 จาํกดั 10,000 10,000 99.9 99.9 10,057 10,057 11,663 11,835 

บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส ์พลสั จาํกดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,043 3,043 4,918 2,196 

บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั   .  .  250 250 227 228 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั 10,000 10,000 .  .  6,132 6,132 4,499 4,377 

รวม     1,195,583 1,195,465 1,582,253 1,536,838 

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์มือไดรั้บบริการจากพนกังานของบริษทั

ย่อย โดยบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.04 ลา้นบาท (2563: 0.64 ลา้นบาท) 

 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯซือหุ้นสามญัร้อยละ 50 ของบริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั ซึงเป็น

บริษัทร่วมของบริษัทฯเพิมเติมในราคา 2.6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน                       

บริษทัดังกล่าวเพิมขึนจากร้อยละ 49.9 เป็นร้อยละ 99.9 และทาํให้สถานะของบริษทัดังกล่าวเปลียนจาก 

“บริษทัร่วม” เป็น “บริษทัย่อย” งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมงบแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตงัแต่วนัทีลงทุน

จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกิดขึนจากการซือกิจการในบริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั 

และบริษทัย่อย ณ วนัทีลงทุนมีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,903 

ลูกหนีอืน 268 

อุปกรณ์ 17 

สินทรัพยอื์น 125 

รวมสินทรัพย ์ 7,313 

หนีสิน  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

เงินปันผลคา้งจ่าย ,  

หนีสินอืน  

รวมหนีสิน ,  

สินทรัพยสุ์ทธิ ,  

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซึงเกียวข้องกับการโอนเปลียน

ประเภทของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมไปเป็นบริษทัย่อยและรับรู้กาํไรจากการซือในราคาตาํ

กว่ามูลค่ายุติธรรมใน “รายไดอื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเป็น “ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัย่อย” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 256  ตาม

รายละเอยีดดงัต่อไปนี ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง 

 รายละเอยีดการลงทุนแสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม 2,597 

มูลค่าทางบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนเดิม ณ วนัทีซือกิจการ (2,966) 

ขาดทุนจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (369) 

  

ราคาทตีกลงซือเงินลงทุนส่วนเพมิ (2,600) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม (2,597) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า 5,730 

กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายติุธรรมทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 533 
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ผลกระทบสุทธิจากรายการดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (369) 

กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายติุธรรมทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 533 

ผลกาํไรสุทธิจากการซือธุรกิจทรีบัรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 164 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าว ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน เงินปันผลทีบริษทัฯรบั 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั 187 - 500 

16.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการและเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน               

เบด็เสร็จอืน เงินปันผลทีบริษทัฯรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั 150,173 81,020 (11,468) (17,943) 96,000 60,000 

บริษทั ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี 2001 จาํกดั (172) 309 - - - 5,000 

บริษทั ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลสั จาํกดั 2,819 (1,555) (97) - - - 

บริษทั ทรีนีตี วนั จาํกดั (1) (1) - - - - 

บริษทั แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จาํกดั 1,622 811 - - 1,500 2,000 

รวม 154,441 80,584 (11,565) (17,943) 97,500 67,000 
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 รายละเอียดของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 

ส่วนแบ่งผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากบริษทัยอ่ย (20,973) - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4,873 (7,010) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทนุทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย 4,535 (10,933) 

รวม (11,565) (17,943) 

17. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

17.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เ งิน ล งทุน ใ น กา ร ร่ วม ค้า ซึ ง เ ป็น เ งิ นล งทุ นใ นกิจ กา ร ทีบ ริ ษัทฯแ ละ บริ ษัทอื นค ว บ คุ ม ร่ ว มกัน                                      

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทรีมนันี 

โฮลดิง  จาํกดั 
ลงทุนในบริษทัที

ใหบ้ริการสินเชือ
รายยอ่ยระดบั
จงัหวดัภายใต ้
การกาํกบั 

30.07 30.07 21,500 21,500 38,850 27,276 

 เมือวนัที 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้นของบริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั กบับุคคล

ธรรมดารายหนึง เพือลงทุนในหุน้สามญัเพิมทุนทีออกโดยบริษทัดงักล่าวจาํนวน 215,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นทีออก

และชําระแลว้ของบริษทัดังกล่าวภายหลงัการเพิมทุน โดยบริษทัฯพิจารณาว่าภายใต้เงือนไขในสัญญา              

ผูถื้อหุ้นขา้งตน้ บริษทัดงักล่าวเป็นกิจการทีบริษทัฯและบุคคลธรรมดาข้างตน้ควบคุมร่วมกนั บริษทัฯจึง

แสดงเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ การร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนินธุรกิจหลกัในการถือ

หุ้นในบริษทัอืน ณ วนัทีลงทุนการร่วมคา้มีบริษทัย่อยจาํนวน 12 แห่ง ทีดาํเนินธุรกิจการให้สินเชือรายย่อย

ระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบั (สินเชือพิโกไฟแนนซ์) ในพืนที 4 จงัหวดั (31 ธนัวาคม 2564: มีบริษทัย่อย 18 

แห่ง ในพืนที 6 จงัหวดั) และบริษทัย่อยอีกหนึงแห่งทีดาํเนินธุรกิจให้บริการทีเกียวขอ้งการประกอบธุรกิจ

การให้สินเชือรายย่อยระดบัจังหวดัภายใตก้ารกาํกบัตอ้งได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากกระทรวงการคลงั และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์งือนไขในการประกอบธุรกิจตาม

ประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
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17.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ดงันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไร ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เงินปันผลทีบริษทัฯรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ทรีมนันี              

โฮลดิง จาํกดั 15,445 4,870 - - 3,870 3,440 

17.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของการร่วมค้าทีมสีาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ทรีมนันี โฮลดิงส์ จาํกดั 

 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22 10 

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 511 145 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6 6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 42 40 

เงินกูย้ืมระยะสนั (410) (80) 

หนีสินหมุนเวียนอืน (31) (20) 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (6) (9) 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (5) (1) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 129 91 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 30.07 30.07 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 39 27 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 39 27 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 บริษทั ทรีมนันี โฮลดิงส์ จาํกดั 

 2564 2563 

รายไดด้อกเบีย 107 43 

รายไดค่้าบริการ 80 29 

ค่าใชจ่้ายบริหาร (56) (37) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (26) (8) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (39) (8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (13) (2) 

กาํไร  53 17 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 53 17 

หกั: ส่วนทไีม่มีอาํนาจควบคุม (4) - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่ 49 17 

รายการปรับปรุงกาํไรสุทธิ 2 - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหลงัปรับปรุง 51 17 

18. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครืองตกแต่ง   เครืองใช ้   

  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

1 มกราคม 2563 45,316 104,357 20,545 170,218 

ซือเพมิ 17 2,709 4,793 7,519 

จาํหน่าย - (209) (4,183) (4,392) 

ตดัจาํหน่าย (174) (5) - (179) 

31 ธนัวาคม 2563 45,159 106,852 21,155 173,166 

ซือเพมิ 725 3,269 - 3,994 

จาํหน่าย (5) (12,588) (2,665) (15,258) 

ตดัจาํหน่าย (5,562) (4,485) - (10,047) 

31 ธนัวาคม 2564 40,317 93,048 18,490 151,855 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครืองตกแต่ง   เครืองใช ้   

  สาํนกังาน   สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ค่าเสือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 45,050 86,635 13,140 144,825 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 206 7,081 2,376 9,663 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย - (197) (4,183) (4,380) 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย (129) (4) - (133) 

31 ธนัวาคม 2563 45,127 93,515 11,333 149,975 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 220 5,708 3,149 9,077 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย (5) (12,588) (2,665) (15,258) 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย (5,559) (4,485) - (10,044) 

31 ธนัวาคม 2564 39,783 82,150 11,817 133,750 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31 ธนัวาคม 2563 32 13,337 9,822 23,191 

31 ธนัวาคม 2564 534 10,898 6,673 18,105 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี  

2563    9,663 

2564    9,077 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครืองตกแต่ง    

  สาํนกังาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

     1 มกราคม 2563 3 1,249 1,252 

     31 ธนัวาคม 2563 3 1,249 1,252 

     31 ธนัวาคม 2564 3 1,249 1,252 

ค่าเสือมราคาสะสม 

     1 มกราคม 2563 3 701 704 

     ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 250 250 

     31 ธนัวาคม 2563 3 951 954 

     ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 250 250 

     31 ธนัวาคม 2564 3 1,201 1,204 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

     31 ธนัวาคม 2563 - 298 298 

     31 ธนัวาคม 2564 - 48 48 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี    

     2563   250 

     2564   250 



   

44 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 109 ลา้นบาท (2563: 134 ลา้นบาท) 

19. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต          

รอตดับญัชี 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ อนื ๆ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตงั รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 500 35,393 3,263 2,072 41,228 

ซือเพิม - 1,803 90 843 2,736 

โอนเขา้ (ออก) - 19 - (19) - 

31 ธนัวาคม 2563 500 37,215 3,353 2,896 43,964 

ซือเพิม - 809 254 1,329 2,392 

ตดัจาํหน่าย (250) (117) (1,421) - (1,788) 

31 ธนัวาคม 2564 250 37,907 2,186 4,225 44,568 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2563 206 29,833 1,404 - 31,443 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 100 989 590 - 1,679 

31 ธนัวาคม 2563 306 30,822 1,994 - 33,122 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 67 1,122 586 - 1,775 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ

ส่วนทีตดัจาํหน่าย (150) (117) (1,421) - (1,688) 

31 ธนัวาคม 2564 223 31,827 1,159 - 33,209 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

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

31 ธนัวาคม 2564 27 6,080 1,027 4,225 11,359 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี     

2563     1,679 

2564     1,775 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนหนึงซึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 26 ลา้นบาท (2563: 26 

ลา้นบาท) 
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20. ค่าความนิยม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าความนิยม - บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั 50,865 50,865 

บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับ                

กลุ่มหน่วยงานทางธุรกิจทีก่อใหเ้กิดเงินสดอนัไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั เพือทดสอบการดอ้ยค่า

ประจาํปี 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร และมีขอ้สมมติทีสาํคญัเกียวกบัอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัรา

คิดลด 

21. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสันอืน และหุ้นกู้ระยะสันชนิดไม่มปีระกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบียต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน       

ตวัสญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 1,510,000 1,425,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะสันอืน       

ตวัแลกเงิน อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 567,635 440,626 308,282 380,680 

หุ้นกู้ระยะสันชนิดไม่มีประกัน       

หุ้นกู ้ 3.20 2.60 - 2.75 455,600 132,700 455,600 132,700 

 เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสนัอืน และหุ้นกูร้ะยะสันชนิดไม่มีประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้า้งตน้เป็นเงินกูยื้มทีไม่มีหลกัประกนัระยะเวลาคงเหลือของหนีทีจะครบกาํหนด  

นอ้ยกว่า 1 ปี 

22. เจ้าหนีธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

เจ้าหนีธุรกจิหลกัทรัพย์   

เจา้หนีซือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 277,823 255,586 

รวมเจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 277,823 255,586 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

เจ้าหนีธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า   

เจา้หนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 3,197 8,056 

รวมเจา้หนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 3,197 8,056 

รวมเจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ 281,020 263,642 

23. เจ้าหนีอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  171,961 138,071 21,802 17,518 

เจา้หนีกูย้มืหลกัทรัพย ์ 2,663 - 2,663 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - - 9 

เจา้หนีอืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 9,293 27,600 

รวมเจา้หนีอนื 174,624 138,071 33,758 45,127 

4. สัญญาเช่า  

 บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยมีอายุสญัญาระหวา่ง 3 - 4 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 106,017 4,198 110,215 

เพมิขึน 2,837 - 2,837 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสัญญา 3,275 - 3,275 

ส่วนลดค่าเช่า (41) - (41) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (27,353) (1,054) (28,407) 

31 ธนัวาคม 2563 84,735 3,144 87,879 

เพมิขึน 2,594 2,950 5,544 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (31,464) (1,625) (33,089) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 55,865 4,469 60,334 
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ข) หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 59,226 84,586 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (1,949) (2,828) 

รวม 57,277 81,758 

หกั: ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (31,643) (28,845) 

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25,634 52,913 

การเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                   

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 81,758 101,405 

เพมิขึน 5,544 6,071 

ดอกเบียทีรับรู้ 1,788 1,411 

จ่ายค่าเช่า (31,813) (27,129) 

ยอดคงเหลือปลายปี 57,277 81,758 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 42.2 ภายใตห้ัวขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 33,089 28,407 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 2,005 1,626 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสนัและสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 283 744 
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ง) อืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 32 

ลา้นบาท (2563: 28 ลา้นบาท) ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 

25.  เงนิกู้ยืมระยะยาวอืน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวอืนเป็นเงินกูยื้มทีไม่มีหลกัประกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

 อตัราดอกเบีย 

งบการเงินรวม /                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท อาย ุ วนัทีครบกาํหนด 2564 2564 

   (ร้อยละต่อปี)  

เงนิกู้ ยืมระยะยาวอืน     

ตวัแลกเงิน 2 ปี 11 วนั 19 เมษายน 2566 3.70 124,202 

26.  หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯมีหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้รายละเอียดดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

    

วนัที 

งบการเงินรวม /                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัทีออก จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบีย อาย ุ ครบกาํหนด 2564 2563 

 (หน่วย) (ร้อยละต่อปี)     

16 สิงหาคม 2562 138,000 3.80 2 ปี 16 สิงหาคม 2564 - 138,000 

22 ตุลาคม 2562 45,400 3.65 2 ปี 22 ตุลาคม 2564 - 45,400 

4 ธนัวาคม 2562 83,000 3.80 1 ปี 11 เดือน 28 วนั 2 ธนัวาคม 2564 - 83,000 

12 มีนาคม 2563 123,100 3.50 1 ปี  เดือน 28 วนั 9 กนัยายน 2564 - 123,100 

16 กรกฎาคม 2563 200,000 3.50 1 ปี 5 เดือน 29 วนั 14 มกราคม 2565 200,000 200,000 

9 กนัยายน 2563 108,500 3.50 1 ปี 6 เดือน 9 มีนาคม 2565 108,500 108,500 

17 ธันวาคม 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 - 

2 เมษายน 2564 200,000 3.60 1 ปี 6 เดือน 1 วนั 3 ตุลาคม 2565 200,000 - 

4 มิถนุายน 2564 100,500 3.80 2 ปี 2 วนั 6 มิถนุายน 2566 100,500 - 

16 สิงหาคม 2564 134,900 3.80 2 ปี 16 สิงหาคม 2566 134,900 - 

9 กนัยายน 2564 72,500 3.80 1 ปี 11 เดือน 30 วนั 9 สิงหาคม 2566 72,500 - 

12 ธันวาคม 2564 100,000 3.60 1 ปี 6 เดือน 4 วนั 6 มิถนุายน 2566 100,000 - 

รวม     1,157,200 854,800 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   (665,300) (389,500) 

หุน้กูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  491,900 465,300 
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27. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดงได้

ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 56,137 51,580 2,044 1,663 

ส่วนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน:     

ซือบริษทัยอ่ย - 412 - - 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,372 3,464 414 334 

ตน้ทุนดอกเบีย 816 1,048 33 47 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 9,923 - - - 

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทาง

การเงิน 4,451 - 68 - 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12,058 - 148 - 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (578) (367) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 88,179 56,137 2,707 2,044 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า

เป็นจาํนวนประมาณ 5 ลา้นบาท (2563: 3 ลา้นบาท) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9 - 11 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ปี) (2563: 10 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ปี)) 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.17 - 1.49 2.29 - 2.81 1.49 2.81 

อตัราการขึนเงินเดือน  3.00 - 4.00 4.00 3.00 4.00 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.91 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

เคลือนไหวเพิมขึน 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน เคลือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (2,177) 0.5 2,321 

อตัราการขึนเงินเดือน 1.0 5,341 1.0 (4,801) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (5,382) 20.0 6,234 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

เคลือนไหวเพมิขึน 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน เคลือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (1,387) 0.5 1,470 

อตัราการขึนเงินเดือน 1.0 4,291 1.0 (3,842) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (6,386) 20.0 7,752 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

เคลือนไหวเพมิขึน 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน เคลือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (119) 0.5 127 

อตัราการขึนเงินเดือน 1.0 311 1.0 (279) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (418) 20.0 503 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

เคลือนไหวเพมิขึน 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน เคลือนไหวลดลง 

ผลกระทบต่อสํารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (91) 0.5 96 

อตัราการขึนเงินเดือน 1.0 256 1.0 (227) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (378) 20.0 467 
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28. ทุนเรือนหุ้น 

 เมือวนัที 9 มีนาคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯจากเดิมจาํนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 

197,495,461 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 539 หุน้ 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 5 บาท และอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯอีกจาํนวน 643,738,650 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 128,747,730 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ซึงจะถูกจดัสรรดงัต่อไปนี 

1) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1)  

 หุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ

ซือหุน้สามญัของบริษทัฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชือผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้ตามรายละเอียดทีกล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 29.1 

2) เพือรองรับการใชสิ้ทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั ESOP จาํนวน 30,000,000 หุ้น 

ตามรายละเอียดทีกลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 29.2 

บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวขา้งต้นของบริษทัฯกับกระทรวงพาณิชย์เมือวนัที                   

19 มีนาคม 2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (จาํนวนหุน้สามญั) (พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน   

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 326,243,191 1,631,216 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 326,243,191 1,631,216 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้   

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 199,188,966 995,945 

เพิมจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15,215,880 76,079 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 214,404,846 1,072,024 

การเพิมทุนของบริษทัฯในระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดงันี 

 

วนัทีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนทีใชสิ้ทธิ 

TNITY-W1* 

จาํนวนทีใชสิ้ทธิ 

ESOP** 

จาํนวนหุน้สามญัทีออก

เนืองจากการใชสิ้ทธิ 

วนัทีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชย ์

วนัทีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น

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 
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29. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

29.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เมือวนัที 9 มีนาคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

เพือซือหุน้สามญัของบริษทัฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุชือผูถื้อและโอนเปลียนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯทีใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกและเสนอขาย : 98,747,323 หน่วย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจองซือ : 98,747,323 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 2 

หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญั 

1 หุน้ ในราคา 5.00 บาทต่อหุน้ 

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วนัทีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

วนัสินสุดอาย ุ : 21 มีนาคม 2564 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กนัยายนและธนัวาคม 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม/                                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 97,276,451 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (12,961,473) 

สินสุดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี ( , , ) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 
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29.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 

เมือวนัที 9 มีนาคม 2561 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

เพือซือหุ้นสามัญของบริษทัฯให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั จาํนวน 30,000,000 

หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี 

จาํนวนหลกัทรัพยที์เสนอ:  30,000,000 หน่วย  

จาํนวนหุ้นทีรองรับการใชสิ้ทธิ:  30,000,000 หุน้  

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

วนัทีจดัสรร: 23 มีนาคม 2561 

 วนัสินสุดอาย:ุ 22 มีนาคม 2564 

 ราคาเสนอขาย: ไมคิ่ดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

ราคาการใชสิ้ทธิ:  5.94 บาทต่อหุน้ (ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (TNITY) 

ถวัเฉลีย 5 วนัทาํการภายหลงัวนัทีผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิในใบสําคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั) เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้

สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั  

วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั ขึนอยู่กบัตาํแหน่ง อายุ

งาน ค วา มรู้และปร ะ สบการณ์  ค วา มรับผิดชอบ ผลกา ร

ปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ทีกลุ่มบริษทัจะได้รับ 

โดยให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือบุคคลทีประธาน

เจา้หน้าทีบริหารมอบหมาย พิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ ์

เงือนไข และวิธีการทีกาํหนด โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยรายใดทีไดรั้บจดัสรร

เกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกและ

เสนอขายทงัหมดในครังนี  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถ

ใชสิ้ทธิในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทีได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตาม

เงือนไขการปรับสิทธิทีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ 
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซือหุน้แต่ละสิทธิทีออกเท่ากบั 0.315 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง

การกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Binomial  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัทีกาํหนด

ราคา ซึงเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผนัผวนทีคาดหวงัร้อยละ 18.12 ความ

คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และอตัราดอกเบียปลอดความ

เสียงร้อยละ 1.57 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิทีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัแลว้จาํนวน 25,971,867 หน่วย และมียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

4,028,133 หน่วย 

 ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 0.05 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.01 ลา้นบาท) 

(2563: 0.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท)) ซึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  

เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัโอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ทีบริษัทฯได้มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทั ซึงหมดอายุโครงการลงเมือวนัที 22 มีนาคม 2564 สําหรับส่วนที

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้เป็นกาํไรสะสม รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 7.5 ลา้นบาท 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 

 (หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 25,971,867 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (2,254,407) 

สินสุดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ (23,717,460) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 

30. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมาย

ดงักล่าวไมส่ามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้จัดสรรกาํไรสําหรับปีจาํนวน 12.5 ล้านบาท ไปเป็นสํารองตามกฎหมาย 

(2563: 5.8 ลา้นบาท) 
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31. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

ค่านายหนา้จากการซือและขายหลกัทรัพย ์ 342,873 236,084 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 118,069 94,552 

ดอกเบียเงินใหกู้ยื้มเพอืซือหลกัทรัพย ์ 129,433 82,846 

รายไดด้อกเบยีอืน 6,947 12,453 

รวม 597,322 425,935 

32. รายได้ดอกเบีย 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบยีจากเงินฝากธนาคาร 43 46 - - 

รายไดด้อกเบยีจากเงินใหกู้ย้มื 111,630 92,999 111,357 92,698 

รายไดด้อกเบยีจากจากเงินลงทุน 6,099 759 7,324 969 

อืน ๆ 992 1,693 - - 

รวม 118,764 95,497 118,681 93,667 

33. กาํไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงนิ 

                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรจากเงินลงทุน 172,984 141,881 , 3 50,595 

กาํไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธ์เพือคา้ (24,048) (27,799) 90 467 

เงินปันผลรับ 29,442 31,423 16,506 19,320 

รวม 178,378 145,505 110,879 70,382 
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34. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของเงินกูยื้ม 81,234 53,174 58,920 44,025 

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของหนีสินตามสญัญาเช่า 1,977 1,626 - - 

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของบญัชีเงินฝากลูกคา้ 3,031 5,309 - - 

รวม 86,242 60,109 58,920 44,025 

35. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 53,795 15,010 14,793 1,157 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 2,024 10,086 2,608 7,797 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 55,819 25,096 17,401 8,954 

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,286 - 43 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั (กาํไร) ขาดทุน 

    จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทุนดว้ยมูลค่า 

 ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,922) 3,713 (704) 1,960 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 305,963 155,543 267,545 139,401 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล (ร้อยละ) 15 และ 20 15 และ 20 20 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 60,933 28,134 53,509 27,880 

ผลขาดทุนทางภาษีทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน ์(นาํมาใช)้ - (7,269) - (7,519) 

รับโอนสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจาก               

บริษทัทีเกยีวขอ้งกนั (274) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - (1,980) (22,217) (15,762) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 437 218 17 47 

   ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (89) (298) - - 

   อืน ๆ (5,188) 6,291 (13,908) 4,308 

รวม (4,840) 4,231 (36,108) (11,407) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 55,819 25,096 17,401 8,954 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน                                                  10,219 10,222 - - 

ค่าเผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 16,059 16,059 15,965 15,965 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรมของเงินลงทุน 17,429 16,519 10,730 11,406 

สญัญาเช่า 146 44 - - 

ประมาณการรือถอน 1,046 522 - - 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17,533 11,134 542 409 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ - 364 - - 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ - 8,628 - 331 

รวม 62,432 63,492 27,237 28,111 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

กาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ 437 - - - 

กาํไรทียงัไมเ่กิดขนึจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 9,307 11,871 6,386 3,992 

รวม 9,744 11,871 6,386 3,992 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 52,688 51,621 20,851 24,119 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 0.02 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) ทีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เนืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนําผล

แตกต่างชวัคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทั

ย่อยมีจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นบาท ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2568 

36.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจาํนวนถวั

เฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินให้เป็นหุน้

สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสาํหรับปี                 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 250,144 130,447 211,195 199,189 1.18 0.65 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  2,920    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -  21    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซือ      

หุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 250,144  214,136  1.17  

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคาํนวณจาํนวนของหุ้นสามญั

เทียบเท่าทีบริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 เนืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 
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37. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการ             

บริษทัฯ 

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ และธุรกิจทีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

 ผูอ้าํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์ใน

การตัดสินใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

โดยไม่มีการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ทีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ทีรายงาน ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 678 66 744 - 744 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ระหว่างส่วนงาน 103 - 103 (102) 1 

ดอกเบยีรับ 251 - 251 (3) 248 

ดอกเบยีจ่าย (89) - 89 3 92 

กําไรของส่วนงาน 878 66 944 (102) 842 

รายได้และค่าใช้จ่ายทไีม่ได้ปันส่วน:      

 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (458) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (44) 

ค่าใชจ่้ายอนื     (49) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    15 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (56) 

กําไรสําหรับปี     250 



   

60 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 หลกัทรัพยแ์ละ ทีปรึกษาทางการเงิน รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 สญัญาซือขายลว่งหนา้ และวาณิชธนกิจ ทีรายงาน ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 505 20 525 - 525 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ระหว่างส่วนงาน 93 (22) 71 (70) 1 

ดอกเบยีรับ 101 94 195 (4) 191 

ดอกเบยีจ่าย (64) - (64) 4 (60) 

กําไรของส่วนงาน 534 133 667 (70) 597 

รายได้และค่าใช้จ่ายทไีม่ได้ปันส่วน:      

 รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน    (360) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (40) 

ค่าใชจ่้ายอนื     (47) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้    5 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (25) 

กําไรสําหรับปี     130 

สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละ

สญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ 

ธุรกิจทปีรึกษา

ทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ รวมส่วนงาน 

สินทรัพยที์

ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 4,656 13 4,669 1,743 6,412 

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

 ข้อมูลเกยีวกบัภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันันรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยู่ใน    

งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมศิาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกค้ารายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 
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38. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั และจะ

จ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั  

 ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 21 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 

1 ลา้นบาท) (2563: 20 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท)) 

39. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 

 0.50 

เงินปันผลระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 2564 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 

54 

 

0.25 

 

รวมเงินปันผลประจาํปี 2564  161 0.75 

    

เงินปันผลประจาํปี 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             

เมือวนัที 20 เมษายน 2563 

8 0.44 

รวมเงินปันผลประจาํปี 2563  88 0.44 

40. ภาระผูกพนั 

40.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสันและ

สญัญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตาํทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีนอกเหนือจากส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินตาม

สญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 0.5 0.3 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.3 0.1 
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40.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชนัทีซือขายใน

ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 42.4 

40.3 การคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯคาํประกนัหนีสินของบริษทั ทรีมนันี โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ของ

บริษทัฯ โดยมีรายละเอยีดดงันี 

ก) คาํประกนัตวัแลกเงินแบบมีประกนัจาํนวนรวม 50 ลา้นบาท มีระยะเวลาการคาํประกนัหนึงปี โดยจะ

สินสุดระยะเวลาการคาํประกนัในวนัที 27 เมษายน 2565 

ข) คาํประกนัหุ้นกูแ้บบมีประกนัจาํนวนรวม 300 ลา้นบาท มีระยะเวลาการคาํประกนัสองปี โดยจะสินสุด

ระยะเวลาการคาํประกนัในวนัที 25 สิงหาคม 2566 

41. ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก

แสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      

ตราสารทุน 360 - 109 469 

หน่วยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหนี - 9 - 9 

เงินใหกู้ย้มืทมีีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน    

ตราสารทุน 131 - 15 146 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 98 - - 98 

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 36 - 36 

สินคา้คงเหลือสินทรพัยด์ิจิทลั 1 - - 1 

หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หนีสินตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 40 - 40 

(1) สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัยอ่ยเพือเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ทงัจาํนวน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      

ตราสารทุน 525 - 100 625 

หน่วยลงทุน 3 3 - 6 

ตราสารหนี - 11 - 11 

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน    

ตราสารทุน 185 - 10 195 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 10 - 10 

หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หนีสินตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 8 - 8 

(1) สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัย่อยเพือเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ทงัจาํนวน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      

ตราสารทุน 139 - 109 248 

ตราสารหนี - 9 - 9 

เงินใหกู้ย้มืทมีีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน    

ตราสารทุน 51 - 14 65 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 95 - - 95 

สินคา้คงเหลือสินทรพัยด์ิจิทลั 1 - - 1 

หนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 5 - 5 

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1)     
(1) สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัย่อยเพือเงินลงทุนของบริษทัฯ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน      

ตราสารทุน 230 - 100 330 

หน่วยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหนี - 11 - 11 

เงินลงทนุทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน    

ตราสารทุน 47 - 9 56 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(1) - 2 - 2 
(1) สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในนามบริษทัย่อย 

42. เครืองมือทางการเงนิ 

42.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนุพันธ์ทไีม่ได้กําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง 

 รายละเอียดของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์และหนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียงไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึงมีอายุสัญญาโดยทวัไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 42.2 

42.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงนิ 

  เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 

ลูกหนีสาํนักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ ลูกหนีอืน 

เงินให้กูย้ืมระยะสันและระยะยาว สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เจา้หนีสํานักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ เจา้หนีอืน หนีสินตราสารอนุพนัธ์ เงินกูยื้ม และหนีสิน

ตามสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเสียงดงันี 
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 ความเสียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัเงินฝากในสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี ลูกหนี

สาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนีอืน และเงิน

ใหกู้ย้ืม โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไว้

ในหวัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ไดแ้ก่ 

อาํนาจอนุมติัวงเงินตงัแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชือและคณะกรรมการบริษทั การ

กาํหนดเกณฑก์ารกระจุกตวัในการใหสิ้นเชือ การกาํหนดหลกัทรัพยที์สามารถให้สินเชือได ้การวิเคราะห์

ความสามารถในการชาํระหนีทงัของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจาํทุกปี สําหรับการ

ลงทุนในตราสารหนี บริษทัฯมีการกาํหนดเกณฑก์ารลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยองคก์รทีมีฐานะการเงิน

ทีมนัคง และมีอนัดบัความน่าเชือถือทีบริษทัฯยอมรับได ้ซึงถูกจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัทีเชือถือ

ได ้ นอกจากนีการให้สินเชือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ที

หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย ดงันนักลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญั

จากการใหสิ้นเชือดงักล่าว 

 ความเสียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัรา

ดอกเบีย และความเสียงจากความผนัผวนของราคาอนัเกียวเนืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือ

ขายล่วงหนา้ 

 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพือ

ใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงันี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปลียนซือถวัเฉลีย 

สกุลเงิน 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 1.8 31.417 31.069 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี 

งบการเงินรวม 

4 

 

 อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.5 - 31.27 - 31.32 - 1 มิถุนายน 2565 

 
งบการเงินรวม 

2563 

 

 อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.0 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.2 - 30.050 5 มกราคม 2564 

 ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบั

ธนาคารเพือป้องกนัความเสียงในส่วนทีเป็นเงินลงทุนของบริษทัฯและลูกคา้ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯทาํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือใชเ้ป็นเครืองมือ

ในการบริหารความเสียงจากเงินลงทุนทีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษทัฯในนามบริษทัยอ่ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 

   อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 - 31.30 - 1 มิถุนายน 2565 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 

   อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบั เงินลงทุนในตราสารหนี ลูกหนีเงินให้

กูย้ืมเพือซือหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมทีมีดอกเบีย หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั และหนีสินตามสัญญาเช่า  

อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัรา

ตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจดัหาเงินกูยื้มทีมีทงัอตัราดอกเบียคงทีและอตัรา

ดอกเบียผนัแปร จากสถาบนัการเงินและการออกตราสารหนีประเภทต่าง ๆ โดยไม่เกินวงเงินทีกลุ่มบริษทั 

กาํหนด และให้สอดคลอ้งกบัการใหกู้ย้ืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตาม

วนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                   

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103 - - - - 9 112 อตัราดอกเบียออมทรัพย ์ - 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทั

หลกัทรัพย ์

- - - - - 44 44 - - 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ 

3,265 - - - - 395 3,660 .  - .  - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 134 134 - - 

ลูกหนีอืน - - - - - 77 77 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 615 615 - - 

- ตราสารหนี - - 155 70 - 13 238 - 1.80 - 7.00 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่การร่วมคา้ - - 70 - - - 70 - MOR ถึง MOR บวก  

ร้อยละ 3.63 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัอืน - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR บวก  

ร้อยละ 3.50 



   

68 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                   

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง น้อยกวา่  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

หนีสินทางการเงนิ           

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 710 800 - - - 1,510 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

เจา้หนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทั

หลกัทรัพย ์

- - - - - 107 107 - - 

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ 

- - - - - 281 281 - - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 40 40 - - 

เจา้หนีอืน - - - - - 175 175 - - 

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 1,121 491 - - 1,612 - 3.20 - 3.80 

เงินกูย้ืมระยะสันอืน - - 568 - - - 568 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

หนีสินตามสญัญาเช่า - - 32 25 - - 57 - 2.31 - 4.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวอืน - - - 124 - - 124 - 3.70 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45 - - - - 23 68 อตัราดอกเบียเงินฝาก

ออมทรัพย ์

- 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทั

หลกัทรัพย ์

- - - - - 220 220 - - 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ 

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 10 10 - - 

ลูกหนีอืน - - - - - 32 32 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 823 823 - - 

- ตราสารหนี - - 9 - - 53 62 - 2.10 - 2.65 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่การร่วมคา้ - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR บวก        

ร้อยละ 4.0 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัอืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR บวก       

ร้อยละ 2.5 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวอืน - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR บวก          

ร้อยละ 1.25 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

หนีสินทางการเงนิ           

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 725 700 - - - 1,425 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ 

- - - - - 264 264 - - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 8 8 - - 

เจา้หนีอืน - - - - - 138 138 - - 

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 

เงินกูย้ืมระยะสันอืน - - 441 - - - 441 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

หนีสินตามสญัญาเช่า - - 29 53 - - 82 - 2.31 - 4.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 313 313 - - 

- ตราสารหนี - - 79 70 - 9 158 - 1.80 - 7.00 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 95 95 - - 

ลูกหนีอืน - - - - - 202 202 - - 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - 281 - - - - 281 - อตัราดอกเบียเงินให้

กูย้ืมระหว่างธนาคาร 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่การร่วมคา้ - - 70 - - - 70 - MOR ถึง MOR บวก  

ร้อยละ 3.63 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัอืน - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR บวก  

ร้อยละ 3.50 

หนีสินทางการเงนิ           

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 5 5 - - 

เจา้หนีอืน - - - - - 34 34 - - 

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 1,121 492 - - 1,613 - 3.20 - 3.80 

เงินกูย้ืมระยะสันอืน - - 308 - - - 308 - อตัราดอกเบียเงินให้

กูย้ืมระหว่างธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อย - - 13 - - - 13 - อตัราดอกเบียเงินให้

กูย้ืมระหว่างธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะยาวอืน - - - 124 - - 124 - 3.70 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อตัราดอกเบียคงที    

 

อตัราดอกเบีย 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่                      

หรือวนัครบกาํหนด 

  อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 ปรับขึนลงตาม เมือทวง นอ้ยกว่า  มากกว่า ไม่มี    

 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย รวม อตัราลอยตวั อตัราคงท ี

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 17 17 - - 

เงินลงทุน          

   -  ตราสารทุน - - - - - 390 390 - - 

   - ตราสารหนี - - - - - 49 49 - - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 2 2 - - 

ลูกหนีอืน - - - - - 189 189 - - 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่การร่วมคา้ - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR บวก

ร้อยละ 4.00 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัอืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR บวก

ร้อยละ 2.50 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวอืน - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR บวก

ร้อยละ 1.25 

หนีสินทางการเงนิ           

เจา้หนีอืน - - - - - 45 45 - - 

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 

เงินกูย้ืมระยะสันอืน - - 381 - - - 381 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อย - 283 - - - - 283 - อตัราดอกเบียเงินใหกู้ยื้ม

ระหว่างธนาคาร 

 ความเสียงจากความผันผวนของราคา 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นสภาวะตลาดทีเกิดจากความผนัผวนของราคาอันเกียวเนืองกบัเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกาํหนดนโยบายและ

ขอ้กาํหนดในการลงทุน เกณฑก์ารจาํกดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหารความ

เสียงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจาํทงัรายวนัและ

รายเดือน เพือใหแ้น่ใจวา่ความเสียงจากการลงทุนอยู่ในระดบัทีกลุ่มบริษทัยอมรับได ้

ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัเนืองมาจากทีกลุ่มบริษทั

ไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้มือครบกาํหนด 
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กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นสภาพคล่องทีเกียวเนืองกับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีระยะสัน ความเสียงด้านสภาพ

คล่องของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัตาํฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพ

คล่องสุทธิเป็นประจาํทุกวนั และกาํหนดใหฝ่้ายงานต่าง ๆ ทีอาจมีธุรกรรมใหม่ทีอาจกระทบต่อสภาพคล่อง

ของกลุ่มบริษทั ตอ้งทาํการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพือทดสอบใหแ้น่ใจว่าการทาํธุรกรรมนนัไม่

ทาํให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัย่อยตาํกว่าเกณฑ์ทีบริษทัย่อยกาํหนด ซึงสูงกว่า

เกณฑที์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหาร

จะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ด 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษทัย่อยสามารถดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกว่าเกณฑ์ที

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 วนัทีทีครบกาํหนดของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 มีดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112 - - - - 112 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 615 615 

   -  ตราสารหนี - 155 70 - 13 238 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 33 - - 11 44 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ - 465 - - 3,195 3,660 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 36 - - 98 134 

ลูกหนีอืน - 77 - - - 77 

เงินให้กูย้มืระยะสันแกก่ารร่วมคา้ - 70 - - - 70 

เงินให้กูย้มืระยะสันอืน - 1,134 - - - 1,134 

หนีสินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 710 800 - - - 1,510 

เจา้หนีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 107 - - - 107 

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ - 281 - - - 281 

หนีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 40 - - - 40 

เจา้หนีอืน - 175 - - - 175 

เงินกูย้มืระยะสนั - 568 - - - 568 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 1,121 492 - - 1,613 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 32 25 - - 57 

เงินกูย้มืระยะยาวอืน - - 124 - - 124 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2563 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68 - - - - 68 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 823 823 

   -  ตราสารหนี - 49 - - 13 62 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 202 - - 18 220 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ - 198 2 1 2,204 2,405 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 10 - - - 10 

ลูกหนีอืน - 32 - - - 32 

เงินให้กูย้มืระยะสันแกก่ารร่วมคา้ - 80 - - - 80 

เงินให้กูย้มืระยะสันอืน - 855 - - - 855 

เงินให้กูย้มืระยะยาวอืน - 147 - - - 147 

หนีสินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 725 700 - - - 1,425 

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ - 264 - - - 264 

หนีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 8 - - - 8 

เจา้หนีอืน - 138 - - - 138 

เงินกูย้มืระยะสนั - 441 - - - 441 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 522 465 - - 987 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 29 53 - - 82 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - - - 2 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 313 313 

   -  ตราสารหนี - 79 70 - 9 158 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - 95 95 

ลูกหนีอืน - 203 - - - 203 

เงินให้กูย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ย 281 - - - - 281 

เงินให้กูย้มืระยะสันแกก่ารร่วมคา้ - 70 - - - 70 

เงินให้กูย้มืระยะสันอืน - 1,134 - - - 1,134 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

หนีสินทางการเงนิ       

หนีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 5 - - - 5 

เจา้หนีอืน - 34 - - - 34 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 1,121 492 - - 1,613 

เงินกูย้มืระยะสนัอืน - 308 - - - 308 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 13 - - - - 13 

เงินกูย้มืระยะยาวอืน - - 124 - - 124 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 - - - - 17 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 390 390 

   -  ตราสารหนี - 49 - - - 49 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 2 - - - 2 

ลูกหนีอืน - 189 - - - 189 

เงินให้กูย้มืระยะสันแกก่ารร่วมคา้ - 80 - - - 80 

เงินให้กูย้มืระยะสันอืน - 855 - - - 855 

เงินให้กูย้มืระยะยาวอืน - 147 - - - 147 

หนีสินทางการเงนิ       

เจา้หนีอืน - 45 - - - 45 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 522 465 - - 987 

เงินกูย้มืระยะสนัอืน - 381 - - - 381 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 283 - - - - 283 

42.3 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

ก) สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีสํานักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า ลูกหนีอืน เงินให้กูย้ืมระยะสัน เงินกูย้ืมระยะสนั เจา้หนีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์

และเจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนีแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทยหรือตลาดอืน 

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนทีอยู่ในความตอ้งการของตลาด ใบสาํคญัแสดงสิทธิและตราสารอนุพนัธ์แสดง

มูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณมูลค่า

ยติุธรรมตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับทวัไป 

ง) ตราสารอนุพนัธ์อืนแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใชแ้บบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลที

นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้งกนั เช่น อตัรา

แลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึง

ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

จ) หุน้กูแ้สดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้ืมทีเงือนไขใกลเ้คียงกนั ซึงมูลค่ายุติธรรมทีคาํนวณ

ไดไ้มแ่ตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) เงินให้กูย้ืมระยะยาวอืน เงินกูย้ืมระยะยาวอืน และหนีสินตามสัญญาเช่าทีจ่ายดอกเบียในอตัราใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

42.4 ภาระจากการซือขายตราสารอนุพันธ์ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มียอด

คงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีเป็นภาระผูกพนัของบริษทัย่อยดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสญัญา 

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

สญัญา Futures และ Options       

 สถานะซือ 73 - - - 73 

 สถานะขาย 113 101 6 - 220 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสญัญา 

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

สญัญา Futures และ Options       

 สถานะขาย 72 - 208 - 280 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใชข้อ้มูลระดบั 1 ในการวดัมลูค่ายติุธรรม 

42.5  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลําดับชันของมูลค่า

ยุติธรรมเป็นระดบั 3 แสดงได้ดังนี  
 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

 หุน้ทุนทีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เงินใหกู้ย้มืทีมีสิทธิ

แปลงสภาพ  

 

วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 

วดัมูลคา่ยติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - 8,468 - 8,468 

ซือระหวา่งปี 100,000 - - 100,000 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 1,232 - 1,232 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 100,000 9,700 - 109,700 

ซือระหวา่งปี - 5,000 70,000 75,000 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,091 - - 9,091 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 203 - 203 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 109,091 14,903 70,000 193,994 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุน้ทุนทีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เงินใหกู้ย้มืทีมีสิทธิ

แปลงสภาพ  

 

วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 

วดัมูลค่ายติุธรรม  

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - 7,800 - 7,800 

ซือระหวา่งปี 100,000 - - 100,000 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 1,232 - 1,232 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 100,000 9,032 - 109,032 

ซือระหวา่งปี - 5,000 70,000 75,000 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,091 - - 9,091 

กาํไรสุทธิทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 219 - 219 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 109,091 14,251 70,000 193,342 
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43. การบริหารจัดการทุนของบริษทัหลกัทรัพย์ 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินที

เหมาะสม การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง และการดาํรงเงินกองทุนสภาพ

คล่องสุทธิให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี เพือพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ทงันีคณะกรรมการ

บริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น             

คิดเป็นจาํนวนเงิน 53.6 ลา้นบาท คงเหลือปันผลทีจะจ่ายอีกจาํนวน 0.75 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 

160.8 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 18 พฤษภาคม 2565 

45. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 


