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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
(สำหรับปสีนิสุดวันที 31 ธันวาคม 2563)่้

. ข้อมลูทวัไป

 .   บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตัง  และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

                     บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอืนการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซือขายล่วงหน้า  

                     และการให้กู้ยืม ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทอยู่ทีเลขที /  อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน  ถนน

                     สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 .   บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นบรษิัทย่อยซึงบริษัท ถือหุ้นในอัตราร้อยละ .  บริษัทย่อยประกอบกิจการ

                     ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี

   . นายหน้าซือขายหลักทรัพย์

   . ค้าหลักทรัพย์

   . ทีปรึกษาการลงทุน

   . จดัจำหน่ายหลักทรัพย์

   . การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

   . การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

   . ทีปรึกษาทางการเงิน

   . การเป็นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทย่อยตังอยู่ทีเลขที  อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน - ,  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหา

เมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน  สาขา (  :  สาขา) 

 .  การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID- )

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา    ทีปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ และอุต

สาหกรรมส่วนใหญ่   สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว    และประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่า

ของสินทรัพย์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง     ทงันีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่างๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

. เกณฑใ์นการจัดทำงบการเงนิ

 .  งบการเงนินีจัดทำขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.  

ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม

ข้อกำหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับทีบรษิัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก

งบการเงนิฉบับภาษาไทยนี 

งบการเงนินีได้จดัทำขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี

 .  เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงนิรวม

 ก)  งบการเงินรวมนีได้จัดทำขึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท  ทรีนีตี  วัฒนา  จำกัด (มหาชน)  (ซึงต่อไปนีเรียกว่า 

“บริษัทฯ”)และบริษัทย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี
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* ณ วันที  ธันวาคม  บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทโดยมสีัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ .

รายละเอียดของการเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี  ปัจจุบันแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

ข้อ  บริษัทย่อยทีบริษัทถือผ่านบริษัทอืนมีดังต่อไปนี

 ข)    บรษิัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุน  หรือบริษัทย่อยได้หากบริษัทมีสิทธิได้รบั   หรือมีส่วนได้เสีย

                     ในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนัย

                     สำคัญต่อจำนวนเงนิผลตอบแทนนันได้

 ค)   บริษัทนำงบการเงนิของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม  ตังแต่วันทีบริษัทมีอำนาจในการควบคุม

                     บริษัทย่อยจนถึงวันทีบริษัทฯสินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนัน  

 ง)    งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทำขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

 จ)    ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันทีมสีาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนีแล้ว 

 .   บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีส่วน

        ได้เสีย

. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรบัปรุง ) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ   ซึงมผีลบังคับใช้สำหรับงบการเงินทีมรีอบระยะเวลาบัญชีที

เริมในหรือหลังวันที  มกราคม  มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มี

ขนึเพอืให้มเีนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียว
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กับวิธีปฏิบัติทางการบัญช ี  และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน    การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบับใหมซ่ึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรปุได้ดังนี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมอืทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน  ฉบับ 

ได้แก่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที     การเปิดเผยข้อมูลเครืองมอืทางการเงิน

  ฉบับที     เครอืงมอืทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที    การแสดงรายการเครืองมอืทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที    การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

  ฉบับที    การชำระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น   กำหนดหลักการเกียวกับการจดัประเภท  และการวัดมูลค่าเครืองมอื

ทางการเงนิด้วยมลูค่ายุติธรรมหรอืราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ  หลักการเกียวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนว

คิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง   รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลเครืองมอืทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี

 - การจัดประเภท และวัดมูลค่ายตุิธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัท

วัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

 - การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทเลือกจัดประเภท

เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผือขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูล

ค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจัดประเภท        เงินลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรพัย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

 - การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย ์เผือขายประเภทตราสารหนี  -  กลุ่มบริษัทจัดประเภท

เงินลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นสินทรพัย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรอืวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน หรือวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน   โดยพิจารณาตามลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน และแผนธุรกิจของกิจการ  ณ  วันทีถือปฏิบัติในช่วงเปลียนแปลงตามมาตรฐานการราย

งานทางการเงนิ ฉบับที 

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต  -  กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต ทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสาร

หนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   สินทรัพย์ทีเกิดจาก

สัญญา และภาระผูกพันทีจะให้สินเชือ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน
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กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบัติเป็นครังแรก   โดยปรับปรุงกับ

กำไรสะสม และองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที  มกราคม   และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงนิปีก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  เรืองสัญญาเช่าและการตีความมาตรฐาน

บัญชทีีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ  และการเปิดเผยข้อ

มลูของสัญญาเชา่ และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีสินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมรีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 

 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนันมมีูลค่าตำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไมม่ีการเปลียนแปลงอย่างมสีาระสำคัญ จากมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที     ผู้ให้เช่ายังคงต้องจดั

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน หรอืสัญญาเชา่เงินทุนกลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติครงัแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที  มกราคม   และไมป่รับย้อนหลังงบ

การเงินปีก่อนทีแสดงเปรยีบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสำหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรบัผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID- )

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราว   สำหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี

เพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา  (COVID- )  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ

ลดผลกระทบในบางเรือง  จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ    และเพือให้เกิดความชดัเจนในวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาทียังมีความไมแ่น่นอนเกียวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที  เมษายน  และมีผลบังคับใช้สำหรับการ

จัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัททีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที    มกราคม    ถึงวันที  

ธันวาคม  

ในระหว่างไตรมาสที  ถึง  ของปี   กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราว สำหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางบัญชีในเรืองการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามวิธีการอย่างง่ายการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงนิทีเป็นตราสารหนีและเงินลงทุนในตราสารทุนทีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด และการกลับรายการของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในไตรมาสที  ของปี    กลุ่มบริษัทได้ประเมนิผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตามวิธีการอย่างง่าย  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารหนี  และเงินลงทุนในตราสารทุนทีไมอ่ยู่ใน

ความต้องการของตลาด และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชอืไวรัสโคโรนา  แล้ว ดังนนั ในการจัดทำงบการเงนิสำหรับปีสินสุดวันท ี  ธันวาคม   กลุ่มบริษัทจึงพิจารณา

ยกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสำหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเฉพาะเรือง  การวัดมูลค่า  ผลขาดทุน

ด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึนตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็นตราสารหนี  และการ

กลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ีทีกลุ่มบริษัท  ได้เคยถือปฏิบัติในชว่งทีผ่านมา  โดยไม่มีผลกระทบอย่าง

มสีาระสำคัญต่องบการเงนิของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม    กลุ่มบริษัทยังคงเลือกนำมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสำหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีสำหรับเรืองดังต่อไปนี

มาถือปฏิบัติอยู่
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 -  เลือกทีจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน   ทีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด   ด้วยมูลค่ายุติธรรม  ณ     วันที  

มกราคม 

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรืองดังกล่าวต่องบการเงินซึงคาดว่าอาจจะมีผลกระทบทางการเงนิต่อมลูค่า

ของเงินลงทุนชัวคราวในจำนวนทีมสีาระสำคัญ       และกลุ่มบริษัทจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลังสินสุด

มาตรการผ่อนปรนชัวคราวดังกล่าว

 ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใชส้ำหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเรมิใน

หรอืหลงัวันที  มกราคม 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรบั

ปรงุ ซึงจะมผีลบังคับใช้สำหรับงบการเงนิทีมรีอบระยะเวลาบัญชีทีเรมิในหรอืหลังวันที    มกราคม   มาตรฐานการราย

งานทางการเงนิดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพอืให้มเีนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชแีละการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ปัจจบุันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเรมินำมาตรฐานกลุ่ม

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี   เนืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัต ิ 

 ตามทกีล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ  กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครือง

มอืทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบันโดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับ

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที  มกราคม  

และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

 ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี  เนืองจากการนำมาตรฐาน

เหล่านีมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี 

  



157รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี



158 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

.  เครอืงมอืทางการเงิน

 ก) รายละเอยีดผลกระทบทีมตี่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที  มกราคม   จากการ

นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมอืทางการเงนิมาถือปฏิบัติครังแรก แสดงได้ดังนี
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ข) ณ วันที  มกราคม  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีกำหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที  และมลูค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี

ณ วันที  มกราคม     กลุ่มบริษัทไมไ่ด้กำหนดให้หนีสินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

ยกเว้นหนีสินตราสารอนุพันธ์ซึงมมีูลค่ายุติธรรม  ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมม่)ี

.  สัญญาเช่า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  มาถือปฏิบัติครังแรกกลุ่มบริษัทรบัรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญา

เช่าทีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงนิจ่ายชำระตามสัญญาเชา่ทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัท ณ วันที  มกราคม  สำหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเชา่เงินทุน 

กลุ่มบริษัทรับรู้มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์    และหนีสินตามสัญญาเชา่ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที  มาถือปฏิบัติครังแรก
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. นโยบายการบัญชีทีสำคัญ

 .  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 ก) ค่านายหน้า

  ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรพัย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันทีเกิดรายการ

 ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

  รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดชว่งเวลาทีให้บริการโดยพิจารณาขันความสำเร็จของงาน ทังนีกลุ่มบริษัทจะรับ

รู้รายได้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะเรียกเก็บเงินได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทีกลุ่มบริษัทฯจัดการ และ

รับรู้เป็นรายได้เมือได้ให้บริการเสร็จสิน

 ค) รายได้ดอกเบีย

  นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที  มกราคม 

  รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งค้างด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จรงิโดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย์

ทางการเงนิมาคูณกับอัตราดอกเบียทีแท้จริง    ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง    ทีจะนำ

มลูค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) มาคูณกับอัตราดอก

เบียทีแท้จริง

  นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที  มกราคม 

  ดอกเบียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริง เว้นแต่มคีวามไมแ่น่นอน

ในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย กลุ่มบริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบียดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
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่

 

กรณีดังต่อไปนีถือว่ามคีวามไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย

  ( ) ลูกหนีทัวไปทีมหีลักประกันตำกว่ามูลหนี

  ( ) ลูกหนีผ่อนชำระรายทีมีงวดการชำระเงินไมเ่กินสามเดือน ซึงค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบีย   ตังแต่สาม

       เดือนขึนไป

  ( ) ลูกหนีผ่อนชำระรายทีมีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานทีชัดเจนและมคีวามเป็น

       ไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทฯจะได้รับชำระหนีทังหมด

  ( )  ลูกหนีสถาบันการเงินทีมีปัญหา

  ( )  ลูกหนีอนืทีค้างชำระดอกเบียตังแต่สามเดือนขึนไป

เงือนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 ง) กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน

  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 

  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีเกิดรายการเงินปันผล

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือกลุ่มบริษัทมสีิทธิในการรับเงนิปันผล

 จ) ค่าใช้จ่าย

  ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑค์งค้าง

 ฉ) ต้นทุนทางการเงิน

  ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ  โดยใช้วิธีดอกเบียที

แท้จรงิและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 .  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ    เงนิฝากธนาคารทุกประเภททีมวีันถึงกำหนดไม่เกิน  

เดือนนับจากวันทีได้มา    และไมมี่ข้อจำกดัในการเบิกใช้  รวมถึงตัวเงินประเภทเผือเรียกและตัวเงินทีมีวันถึงกำหนดภายใน  

เดือนนับจากวันทีได้มา และไมร่วมเงนิฝากทีมภีาระผูกพัน

 .  การรับรู้สินทรัพยข์องลูกค้า

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกเงินทีลูกค้าวางไว้กับกลุ่มบริษัทเพือการซือขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์และ

การซอืขายสัญญาซอืขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ และหนีสินของกลุ่มบริษัท  เพือการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท    และ ณ 

วันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทังด้านสินทรัพย์และหนีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์

ทีเป็นของกลุ่มบริษัทฯเท่านัน

 .  การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกบัญชรีับรู้ภาระทีต้องส่งคืนหลักทรัพย์ทียืมมา  ซงึได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น  “เจ้าหนีธุรกรรม

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์”  ในงบแสดงฐานะการเงนิ  และ  ณ  วันสินรอบระยะเวลารายงาน  กลุ่มบริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สินวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  และบันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไร  หรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  กลุ่มบริษัท

บันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึงนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที

นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนีทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนีทรัพย์สิน

วางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 
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 .  ลูกหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

 ลูกหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์   หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนีสำนักหักบัญชีทีเกิดจากการชำระราคาซือ

ขายหลักทรัพย์ตราสารทุนทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และยอดสุทธิลูกหนีสำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซือ

ขายล่วงหน้าทีซอืขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)     รวมถึงเงินทีได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชี

สัญญาซอืขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้า

 .  ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า

 ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์   และสัญญาซือขายล่วงหน้า  หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนีธุรกิจ

สัญญาซอืขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ทงันี ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิ

ลูกหนีทีซอืขายหลักทรัพย์ด้วยเงนิสด ลูกหนีเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ทีซือนันมาวางเป็นประกัน   ลูกหนี

ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงนิทีนำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนีอนื เช่น ลูกหนี

ซือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดทีไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาทีกำหนด   ลูกหนีทีอยู่ระหว่างดำเนินคดี  ประนอมหนีหรือ

ผ่อนชำระ เป็นต้น

 .   เงินให้กู้ยืม

          เงินให้กู้ยืมรับรู้เริมแรกด้วยจำนวนเงนิทีกลุ่มบริษัทฯมอบให้แก่ผู้กู้ เงินให้กู้ยืมวัดมลูค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน

ตัดจำหน่ายด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริง ผลตอบแทนทีได้รับจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาทีให้กู้ยืม

 .  เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูล

ค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 .  ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสือมราคาสะสม    และค่าเผือการด้อยค่าของสิน

ทรัพย์ (ถ้าม)ี

 ค่าเสือมราคาของส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า  และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ

การใช้งานโดยประมาณดังนี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไมม่ีการคิดค่าเสือมราคาสำหรับงานระหว่างติดตัง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    และอุปกรณ์ออกจากบัญชี    เมือจำหน่ายสินทรัพย์    หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

จะรบัรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรพัย์นันออกจากบัญชี
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.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม  และค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  ของสิน

ทรัพย์นัน

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตนทีมอีายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

นัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมือมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนระยะ

เวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตีัวตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่า

ใช้จา่ยในส่วนของกำไรขาดทุน สินทรัพย์ไมม่ีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี

             อายุการให้ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตัดบัญช ี   -  ปี

โปรแกรมคอมพวิเตอร์      -  ปี

อนื ๆ        -  ปี

 ไม่มกีารคิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างติดตัง

 .  ค่าความนิยม 

  บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุนซึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่ามลูค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิทีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิทีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วน

ทีสูงกว่านีเป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

  บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมขี้อบ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน

  เพอืวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการให้

กับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด)  ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจาก

การรวมกิจการ     และบริษัทจะทำการประเมนิมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละราย

การ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด)   หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิด

เงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับ

บัญชขีาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

 .  สัญญาเช่า

 ณ วันเริมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดย

สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเชา่ ก็ต่อเมือสัญญานันมกีารให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุได้

สำหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที  มกราคม 

 กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการ  และการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา  เว้นแต่สัญญาเชา่

ระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าตำ ณ วันทีสัญญาเชา่เริมมผีล (วันทีสินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่ม

บรษิัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใชส้ินทรัพย์อ้างอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตาม

สัญญาเช่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมลูค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม   และปรับปรุงด้วยการวัด

มลูค่าของหนีสินตามสัญญาเชา่ใหม ่ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเชา่จาก

การรับรู้เริมแรก ต้นทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จำนวนเงินทีจา่ยชำระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวัน

ทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าห   รืออายุการให้ประโยชน์โดย

ประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า ดังนี

   อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  -    ปี 

   ยานพาหนะ      ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรพัย์อ้างองิได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนีสนิตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเชา่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเชา่ตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วย    ค่าเช่าคงทีหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า    ค่าเช่าผันแปรทีขนึอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

จำนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมลูค่าคงเหลือ    รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือซึงมคีวามแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา่ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรทีไมข่ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่าย

ในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซงึเกียวข้องกับการจ่ายชำระนันได้เกิดขึน 

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเชา่ด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า  หรืออัตรา

ดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษัท หลังจากวันทีสัญญาเช่าเรมิมีผล  มลูค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิม

ขนึจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มลูค่าตามบัญชีของ

หนีสินตามสัญญาเชา่จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมกีารเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 

หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรพัย์อ้างองิ

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเชา่ซึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าตำ

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า  เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วันทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีูล

ค่าตำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที  มกราคม 

สัญญาเช่าสินทรัพย์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการเงนิจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงนิที

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำกว่า    ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีสิน

ระยะยาว ส่วนดอกเบียจา่ยจะบันทึกในส่วนของกำไร  หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทีเช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ทีความเสียง    และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเชา่

ดำเนินงาน จำนวนเงินทีจา่ยตามสัญญาเชา่ดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรอืขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า



165รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

 .  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุม

ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออกเสียงโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมซึงทำให้มอีทิธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัททีมอีำนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

 .  เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงนิบาท   ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดำเนินงานของ

บรษิัทรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วันทเีกิดรายการสินทรัพย์และหนีสิน

ทีเป็นตัวเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน

 กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 .  การด้อยค่าของสนิทรัพย์ทีมิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

 ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนของกลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการ

ประเมนิการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิน

ทรัพย์มีมูลค่าตำกว่ามลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน  ทังนีมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใชส้ินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

 .  เจ้าหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

 เจา้หนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง   ยอดดุลสุทธิเจ้าหนีสำนักหักบัญชีทีเกิดจากการชำระราคาซือ

ขายหลักทรัพย์ตราสารทุนทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และยอดดุลสุทธิเจ้าหนีสำนักหักบัญชีสำหรับการซือ

ขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทีซือขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

 .  เจ้าหนีธุรกจิหลักทรพัย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า

 เจา้หนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ

ธุรกิจสัญญาซอืขายล่วงหน้าทีมตี่อบุคคลภายนอกเชน่ ยอดดุลสุทธิเจ้าหนีลูกค้าทซีือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดภาระทีต้องส่งมอบ

หลักทรัพย์เนืองจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์และภาระทีต้องส่งคืนทรัพย์สินทีกลุ่มบริษัทฯถือไว้เพือเป็นประกนัการ

ให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

 .  เงินกู้ยืมอนื

 เงินกู้ยืมอนืรับรู้เริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีได้รับ ในเวลาต่อมาเงนิกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด

จำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนเมอืเทียบกับมูลค่าทีจ่ายคืนเพอืชำระหนีนันจะรับรู้ในส่วน

ของกำไรหรอืขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

 .  ผลประโยชนพ์นักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงนิเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใชจ้า่ยเมือเกิดรายการ
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

 โครงการสมทบเงนิ

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสำรองเลียงชพี ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงนิที

กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงนิทีกลุ่ม

บรษิัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยในปีทีเกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน   ซึงกลุ่มบริษัท

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทคำนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน     โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชียวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิต

ศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทีมกีารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมือกิจ

การรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างทีเกยีวข้อง

 .  ประมาณการหนีสิน

 กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมอืภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันันและกลุ่ม

บรษิัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันันได้อย่างน่าเชือถือ 

 .  ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจบุันตามจำนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจาก

กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกำหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิน 

ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัย์และหนีสินทีเกยีวข้องนัน โดยใช้อัตราภาษีทีมผีลบังคับใช้ ณ วันสิน

รอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทต้ีองเสียภาษีทุกรายการ  แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี     รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าทีมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัท     จะมกีำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้

หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไมไ่ด้ใช้นัน

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทำ

การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนำ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชโีดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีทีเกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 .  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์มือได้รบับริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือหุ้น ณ 

วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยตามเงือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานทีกำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ 

“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมลูค่า 

รวมทังสมมติฐานต่าง ๆ ทีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซือหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

 .  ตราสารอนพุันธ์

 สัญญาซือขายล่วงหน้า

 บริษัทย่อยจะรับรู้   ณ   วันเริมแรกของสัญญาซือขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม   โดยบันทึกภาระจากการซือขาย

สัญญาซอืขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพนั   เงินวางประกันในการทำสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนีสำนัก

หักบัญชีสัญญาซือขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานสัญญาซือขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาทีใช้ชำระราคา ณ สินวันทำการของ  บริษัท  ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

 จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนทียังไมเ่กิดขึนจากการเปลียนแปลงมลูค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

 สัญญาออปชนั

 บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันเริมแรกของสัญญาออปชันด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิทีจ่าย (สถานะซือ) และค่า

สิทธิทีได้รับ (สถานะขาย) ณ วันทีทำการซอืหรือขายสัญญาออปชันในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนีสินตราสาร

อนุพันธ์ ตามลำดับ ต่อมา ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณ

จากราคาทีใช้ชำระราคา ณ สินวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไร

หรือขาดทุนทยีังไมเ่กิดขึนจากการเปลียนแปลงมลูค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 

สัญญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศบันทึกด้วยมลูค่ายุติธรรมกำไรขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าดังกล่าวจะถูกบันทึก

ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมือมีมลูค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนีสินทางการเงิน

เมอืมมีูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

 .  เครืองมอืทางการเงิน

 นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที  มกราคม 

 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมือเรมิแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการ

เฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา่ของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีรบัรู้รายการเริมแรกเป็นสินทรพัย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วย

ราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   และสิน

ทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน

การจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย   เมือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน   เพือรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา  และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงนิสดทีเป็นการรับชำระเพียงเงนิ

ต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เท่านัน 

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีรับรู้รายการเมอืเรมิแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีทำรายการ (Trade date) และวัดมลูค่าในภาย

หลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (ถ้ามี)

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใชว้ิธีดอกเบียทีแท้จรงิและต้องมกีารประเมินการด้อยค่า  ทังนี ผลกำไร

และขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง   หรือการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุน   

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน (ตราสารหนี) 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมอืกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัย์ทาง

การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรพัย์ทางการเงินและเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงนิ

ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดทีเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เท่านัน

ทังนี รายได้ดอกเบีย กำไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการด้อยค่า  หรือการโอนกลับรายการผลขาด

ทุนนันจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกบัสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จำหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอนื ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลง

ในมลูค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมือมกีารตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงนินัน

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการกำหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารทุน) 

ณ วันทีรบัรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ได้ถือไว้เพือค้า เป็นตราสารทุนที

กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยไมส่ามารถเปลียนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทังนี 

การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร 

ผลกำไรและขาดทุนทีรบัรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพย์ทางการเงินนีจะไมส่ามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุนได้ในภายหลัง 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมอืทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาด

ทุน เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนันใน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 

นอกจากนี เงินลงทุนในตราทุนทีกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไมม่ีข้อกำหนดให้ประเมิน

การด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 

โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทังนี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพันธ์ เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ทีถือไว้เพอืค้าเงินลงทุนในตราสารทุน

ซึงกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีมี

กระแสเงินสดทีไมไ่ด้รับชำระเพยีงเงินต้นและดอกเบีย
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นกำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการ

เงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา่ของหนีสินทางการเงิน

ยกเว้นเจ้าหนีธุรกรรมยืม   และให้ยืมหลักทรัพย  ตราสารอนุพันธ์  (ด้านขาดทุน)  ทีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ

ขาดทุน กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมือเรมิแรกสำหรับหนีสินทางการเงินด้วยมลูค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประ

เภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริง ทังนี 

ผลกำไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการหนีสินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงจะรับรู้ในส่วน

ของกำไรหรอืขาดทุน โดยการคำนวณมลูค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรอืส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ต้นทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอัตราดอกเบียทีแท้จรงินันด้วย   ทังนี   ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึง

ของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพือเป็นการขจัดหรือลดความไมส่อด

คล้องของการรับรู้รายการอย่างมนีัยสำคัญ (บางครังเรียกว่าการไม่จบัคู่ทางบัญชี)

การเปลยีนแปลงเงอืนไขของเครืองมอืทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

หากมีการเปลียนแปลงเงอืนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน     กลุ่มบริษัทประเมนิว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนันมี

ความแตกต่างจากเดิมอย่างมนีัยสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน

ใหมด่้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมทีถูกตัดออกและสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึงของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หากกระแสเงนิสดของสินทรัพย์ทางการเงินไมแ่ตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าตามบัญชีขันต้นของ

สินทรัพย์ทางการเงินใหม ่และรับรู้ผลต่างทีได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชเีป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงอืน

ไขในสัญญาในกำไรหรือขาดทุน ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หนีสนิทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญช ี    เมือการเปลียนแปลงเงอืนไขของสัญญาทำให้กระแสเงินสดของหนี

สินทางการเงินมีการเปลียนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมนีัยสำคัญหนีสินทางการเงินใหมต่ามเงือนไขทีเปลยีนแปลงรับรู้ด้วย

มลูค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชีของหนีสินทางการเงินทีถูกตัดออก และหนีสินทางการเงินใหมร่ับรู้ในกำไรหรือ

ขาดทุน

หากกระแสเงนิสดของหนีสินทางการเงินมีการเปลียนแปลงไมแ่ตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ     กลุ่มบรษิัทปรับปรุงมูลค่า

ตามบัญชีของหนีสินทางการเงินให้สะท้อนมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดทีได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย

ทีแท้จริงเดิม และรับรู้จำนวนเงินทีเกิดขึนจากการปรบัปรุงมูลค่าตามบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการเครอืงมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือสิทธิทีจะได้รับกระแสเงนิสดของสินทรัพย์นันได้สินสุดลงหรือได้มกีาร

โอนสิทธิทีจะได้รับกระแสเงนิสดของสินทรัพย์นัน รวมถึงได้มีการโอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทังหมด

หรือเกือบทงัหมดของรายการออกไป ดอกเบียทีเกิดขึนจากสินทรัพย์ทางการเงนิทีคงอยู่หรือทีโอนย้าย กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้แยก

เป็นสินทรัพย์หรือหนีสิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนีสินนันแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพนั

นัน หรือมกีารสินสุดลงของภาระผูกพันนัน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีอันได้แก่ รายการเทียบ

เท่าเงินสด  ลูกหนีสำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์  ลูกหนีซอืหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  เงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์  ลูกหนี

ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนีธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์อืน เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารหนี ซงึ

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีการทัวไป    ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคำนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดทีจะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทังหมดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอก

เบียทีแท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีได้มา 

ในกรณีทีความเสียงด้านเครดิตของสินทรพัย์ไมไ่ด้เพิมขึนอย่างมีนัยสำคัญนับตังแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบรษิัทวัดมูล

ค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึนใน  เดือนข้างหน้าในขณะทีหาก

ความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิมขึนอย่างมีนัยสำคัญนับตังแต่การรับรู้รายการเริมแรก   กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุน

ด้วยจำนวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยู่ของเครอืงมอืทางการเงิน

จำนวนเงินของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน     จะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน  เพือให้

สะท้อนการเปลียนแปลงของความเสียงด้านเครดิตจากทีเคยรับรู้รายการเมือเรมิแรกของเครืองมอืทางการเงินทีเกยีวข้อง

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัตผิดสัญญาร้อยละของ

ความเสียหายทีอาจเกิดขึนเมอืลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา)   และยอดหนี

เมอืลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายทีอาจ

จะเกิดขึน  เมอืลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญาขึนอยู่กับข้อมูลในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมลูทีสังเกตได้ในปัจจุบัน   และบวกกบัการคาด

การณ์เหตุการณ์ในอนาคตทีสนับสนุนได้และมคีวามสมเหตุสมผล    สำหรับยอดหนีเมอืลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงนิแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย์ ณ วันทีรายงาน  ทงันีกลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการสอบทานและทบทวน

วิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสมำเสมอ

สำหรับเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ การตังสำรองพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่ม

บรษิัทฯปรับปรุงด้วย ปัจจยัเฉพาะของลูกหนี   การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิ/เหตุการณ์ในอนาคต   โดยในการประเมนิว่ามี

ความเสียงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพยเ์พิมขึนอย่างมนีัยสำคัญนับจากวันทีรับรู้รายการเมอืเรมิแรกนนั  กลุ่ม

บรษิัทฯพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี มลูค่าหลักประกันทีต้องดำรงไว้ลูกหนีทีอยู่ในกลุ่มทีมคีวามเสียงสูงและผู้บริหาร

ให้ความระมัดระวังเป็นพเิศษ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนทีตังเพิม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ด

เสร็จ

การตัดจำหน่ายหนีสูญ

การตัดจำหน่ายหนีเป็นสูญ  (เพียงบางส่วนหรือทังหมด)  กระทำในงวดทีกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าจะเรยีกเก็บหนีรายนนัไม่ได้ 

โดยทัวไปเมือกลุ่มบรษิัทฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มสีินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ทีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจา่ย

ชำระหนี ทงันี สินทรัพย์ทางการเงินทีถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทฯยังคงดำเนินการบังคับคดีเพือให้เป็นไปตามขันตอน

ของกลุ่มบริษัทฯในการเรียกคืนเงินทีค้างชำระ

การหักกลบของเครืองมอืทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมือกิจ

การมสีิทธิบังคับใชไ้ด้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินทีรบัรู้ และกิจการมคีวามตังใจทีจะชำระด้วยยอดสุทธิหรือ

ตังใจทีจะรบัสินทรัพย์และชำระหนีสินพร้อมกัน
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นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที  มกราคม 

การตังค่าเผือหนสีงสัยจะสูญบัญชลีูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหนา้

บรษิัทย่อยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการประเมนิฐานะของลูกหนีแต่ละราย โดยพิจารณาความเสียงในการเรียกชำระและ

มลูค่าของหลักทรัพย์ทีใช้ค้ำประกันและตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเมือหนีนันมี    หลักประกันไม่เพยีงพอและ/หรือมโีอกาสทีจะ

ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทังนีบรษิัทย่อยถือพืนฐานการจัดชันหนีและการตังสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี

 ก) มูลหนีจดัชนัสูญ หมายถึง

  ( ) มูลหนีของลูกหนีทีได้ติดตามทวงถามจนถึงทีสุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี และบริษัทย่อยได้ดำเนิน

       การจำหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

  ( ) มูลหนีทีบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนีให้

 ข) มลูหนีจัดชนัสงสัย หมายถึง มูลหนีเฉพาะส่วนทีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนีทีเข้าลักษณะดังนี

  ( ) ลูกหนีทัวไป ลูกหนีสถาบันการเงินทมีีปัญหา และลูกหนีอนืทีมีหลักประกันต่ำกว่ามลูหนี

  ( ) ลูกหนีผ่อนชำระรายทีมีงวดการชำระเงินไมเ่กิน  เดือน ซงึค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบียตังแต่  เดือน

       ขึนไป

  ( ) ลูกหนีผ่อนชำระรายทีมีงวดการชำระเงินเกินกว่า  เดือน เว้นแต่มหีลักฐานทีชัดเจนและมคีวามเป็นไป

        ได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทย่อยจะได้รับชำระหนีทังหมด

 ค) มูลหนีจดัชนัตำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนีส่วนทีไมสู่งเกินกว่าหลักประกันของลูกหนีทีเข้าลักษณะตาม ข)

บรษิัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนีจดัชนัสูญออกจากบัญชีทันทีทีพบรายการ   และตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี

จัดชนัสงสัย ซึงเงอืนไขดังกล่าวข้างต้น    เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกำหนด  โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุน

ก)    เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พือค้าแสดงตามมลูค่ายุติธรรม   การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

       ของกำไรหรือขาดทุน

ข)   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมลูค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึก

       ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมือได้จำหน่ายหลักทรัพย์นันออกไป

ค)   เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะครบกำหนดชำระในหนึงปี    รวมทังทีจะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ

       หน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแท้จรงิ ซึงจำนวนทีตัดจำหน่าย/

       รับรู้นีจะแสดงเป็นรายการปรบักับดอกเบียรับ

ง)    เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการ

       ด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)    เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ฉ)    เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มลูค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือหลังสุด ณ สินวันทำการสุดท้ายของปีส่วน

มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายุติธรรมของ

หน่วยลงทุนคำนวณจากมลูค่าสินทรพัย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า  (ถ้ามี) ของเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย  ตราสารหนีทีจะถือไว้จนครบกำหนด 

และเงินลงทุนทัวไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลียถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน



172 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ในกรณีทีมกีารโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงนิลงทุนดัง

กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมลูค่ายุติธรรม ณ 

วันทีโอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลง

ทุนทีมกีารโอนเปลียน

เมอืมกีารจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ

กำไรหรือขาดทุน

 .  การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง  ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย  ์หรือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอนหนสีินให้

ผู้อนืโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า กลุ่ม

บรษิัทฯใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซงึมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีเกยีวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้นในกรณีทีไม่มตีลาดทีมีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินทีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมสีภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกยีวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด 

ลำดับชันของมลูค่ายุติธรรมทีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์    และหนีสินในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมลูทีนำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี

ระดับ   ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมสีภาพคล่อง

ระดับ  ใช้ข้อมลูอนืทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรอืหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ  ใช้ข้อมลูทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน     กลุ่มบริษัทจะประเมนิความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชันของมลูค่ายุติธรรม

สำหรับสินทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานทีมกีารวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจำ

. การใช้ดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีทีสำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรือง

ทีมคีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแสดงในงบการเงนิและ

ต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการทีสำคัญมดีังนี

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเชา่

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสม

ผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา่  หรือยกเลิกสัญญาเช่า  โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง  และสภาพแวดล้อมที

เกียวข้องทังหมดทีทำให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไมใ่ช้สิทธิเลือกนัน

การกำหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม

กลุ่มบริษัทไมส่ามารถกำหนดอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า  ดังนัน   ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนด

อัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า     โดยอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมเป็น

อัตราดอกเบียทีกลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินทีจำเป็นเพอืให้ได้มาซึงสินทรพัย์ทีมมูีลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีคล้ายคลึง โดยมรีะยะเวลาการกู้ยมืและหลักประกันทีคล้ายคลึง 



173รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนธีุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหนา้

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต   ทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์  และสัญญาซือขายล่วงหน้าเกิด

จากการปรับมูลค่าของลูกหนีจากความเสียงด้านเครดิตทีอาจเกิดขึน  ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย     โดยพิจารณาความเสียงในการเรียกชำระและมลูค่าของหลักทรัพย์ใช้คำ

ประกัน  อย่างไรก็ตาม  การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึน ดังนนั การปรับปรุงค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนอาจมีขึนได้ในอนาคต

มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมอืทางการเงิน

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครืองมอืทางการเงินทีรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงินทีไมม่ีการซือขายในตลาดและไมส่ามารถ

หาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง  ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครืองมอืทางการเงินดังกล่าว 

โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมนิมูลค่า      ซึงตัวแปรทีใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ใน

ตลาด โดยคำนึงถึงความเสียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์  และการเปลียนแปลงของมลูค่าของเครืองมือ

ทางการเงนิในระยะยาว ทังนีการเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวข้องกับตัวแปรทีใช้ในการคำนวณ อาจมผีลกระทบต่อมูล

ค่ายุติธรรมทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชันของมลูค่ายุติธรรม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ในการคำนวณค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มลูค่าคงเหลือเมอืเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์  และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมลูค่า

คงเหลือใหม่หากมกีารเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน

นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา  และบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นัน ในการนีฝ่ายบริหารจำ

เป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจทีเกยีวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใชจ้่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์นัน

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม และสินทรพัย์ไมม่ตีัวตน  ณ  วันทีได้มา  ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภาย

หลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อ

ให้เกดิเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิดลดทีเหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนันๆ

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชัวคราวทใีช้หักภาษี   และขาดทุนทางภาษีทีไมไ่ด้ใช้

เมอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราว

และขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบรษิัทย่อยได้โอน

หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีสินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนฐานของข้อมูลทีดีที

สุดทีรบัรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อ

สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เชน่ อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียน

แปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
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. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวข้องกัน

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกยีวข้องกันทีมรีายการธุรกิจทีสำคัญในระหว่างปี  และ 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจทีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านันซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรปุได้ดังนี
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 เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อยมกีำหนดชำระคืนเมือทวงถาม โดยมีรายการเคลือนไหวในระหว่างปีดังนี
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เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่การร่วมค้ามีกำหนดชำระคืนภายใน  ปี อัตราดอกเบีย MOR  บวกร้อยละ  .   ต่อปี  ( : อตัรา

ดอกเบีย MOR บวกร้อยละ .  ต่อปี) โดยมีหลักประกันคือการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี

เงินกู้ทีมอียู่ในขณะนีและในอนาคตของบริษัทยอ่ยของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายการเคลือนไหวในระหว่างปีดังนี

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมือทวงถาม โดยมีรายการเคลือนไหวในระหว่างปีดังนี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสินสุดวันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่กรรมการ

และผู้บริหารดังนี
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บรษิัทได้ให้ผลประโยชน์อืนแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ทีพงึจา่ยตามปกติ โดยในปี  ได้ทำประกัน

ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงนิ  ล้านบาท ( :  ล้านบาท)

. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

. เงินลงทุน

 .  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีมีภาระผูกพัน

 .  มูลค่าเงินลงทนุและมูลค่ายุติธรรม



179รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

ตราสารทุนทีกำหนดให้วัดมูลค่า   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  ได้แก ่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

จดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ซึงกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว
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ณ วันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี (ไม่รวมส่วนทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กำไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี

 .  ขาดทุนทียังไมเ่กิดขึนจากการเปลียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนืทีรบัรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนทียังไมเ่กิดขึนจากการเปลียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนทีรบัรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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. ลกูหนีสำนกัหักบัญชีและบริษทัหลกัทรัพย์

. ลกูหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญาซือขายล่วงหน้า
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 .   ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าจำแนกตามการจัดชัน

 ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี

ธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทฯได้จำแนกลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์    และสัญญาซือขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที /ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงลูกหนีจดัชนัสรุปได้ดังนี

. ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ/ค่าเผือหนสีงสยัจะสูญ

รายละเอียดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน/ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที  ธันวาคม  และ  มีดังนี
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 .  ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

 รายการเปลียนแปลงของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต  ทีคาดว่าจะเกิดขึนสำหรับปีสินสุด วันที    ธันวาคม   

มรีายละเอียดดังนี

 .  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

. สนิทรัพย์และหนีสนิตราสารอนุพันธ์

 .  สินทรัพย์และหนีสินอนุพันธ์เพือค้า
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 .   สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพจิารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

. ลกูหนีอนื
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. เงินให้กู้ยืมอืน

 ณ วันที   ธันวาคม    บริษัทมเีงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลทีไมเ่กียวข้องกัน ซึงคิดดอกเบียในอัตรา MOR 

ถึง MOR บวกร้อยละ .  ต่อปี ( : อตัรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ .  ต่อปี)   และคำประกันโดยการจำนำตราสาร

ทุนทีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมไิด้จดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี

. เงินลงทนุในบรษิทัย่อย

 .  รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ในระหว่างปี  บริษัทฯรับรู้โครงการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมือได้รบับริการจากพนักงานของบริษัทย่อย    โดย

บันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน  ล้านบาท ( :  ล้านบาท)

 ในเดือนเมษายน  บริษัทฯซอืหุ้นสามัญร้อยละ  ของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด   ซึงเป็นบริษัทรว่ม

ของบริษัท เพิมเติมในราคา .  ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบรษิัทดังกล่าวเพิมขึนจากร้อยละ .  เป็น

ร้อยละ .  และทำให้สถานะของบริษัทดังกล่าวเปลียนจาก “บริษัทร่วม” เป็น “บริษัทย่อย”    งบการเงนิรวมสำหรับปีสินสุด

วันที  ธันวาคม  ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที  ธันวาคม  และงบกำไรขาดทุนเบ็ด

เสร็จตังแต่วันทีลงทุนจนถึงวันที  ธันวาคม 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทีเกิดขึนจากการซือกิจการในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด และบริษัท

ย่อย ณ วันทีลงทุนมีดังต่อไปนี
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กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเดิมซึงเกียวข้องกับการโอนเปลียนประเภทของเงินลงทุนในส่วน

ได้เสียในบริษัทร่วมไปเป็นบริษัทย่อย และรับรู้กำไรจากการซือในราคาตำกว่ามูลค่ายตุิธรรมใน  “รายได้อืน”  ในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและเป็น “ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสินสุดวันท ี

 ธันวาคม  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ซงึเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีเกยีวข้อง

รายละเอียดการลงทุนแสดงได้ดังนี
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 .  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี   บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี

. เงินลงทนุในบรษิทัร่วม

 .  รายละเอยีดของบริษัทร่วม

 

บรษิัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ตามทีได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี 

ในเดือนเมษายน   บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์  จำกัด  ได้เปลียนสถานะเป็นบริษัทย่อย    ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมข้อ 

 .  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บรษิัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและ

รับรู้เงินปันผลรับจากบรษิัทร่วมดังกล่าว ดังนี



189รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

 .  ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของบริษัทร่วม

. เงินลงทนุในการร่วมค้า

 .  รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี

เมอืวันที  กรกฎาคม  บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีมันนี โฮลดิง จำกัด กับบุคคลธรรมดารายหนึง 

เพือลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน ,  หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท  ในราคา .  

ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นรอ้ยละ   .   ของหุ้นทีออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการ

เพิมทุน โดยบริษัทฯพิจารณาว่าภายใต้เงือนไขในสัญญา ผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการทีบรษิัทและบุคคลธรรม

ดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บรษิัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงนิลงทุนในการร่วมค้าการร่วมค้าดังกล่าวดำเนิน

ธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอืน  ณ  วันทีลงทุนการร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน  แห่ง  ทีดำเนินธุรกิจการให้สินเชือราย

ย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชือพิโกไฟแนนซ)์ ในพืนที  จังหวัด  (  ธันวาคม : มีบริษัทย่อย  แห่ง  ใน

พนืที  จังหวัด) และบริษัทย่อยอีกหนึงแห่งทีดำเนินธุรกิจให้บริการทีเกยีวข้องการประกอบธุรกิจการให้สินเชือรายย่อยระดับ

จังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และ

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงือนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการ

คลังทีเกยีวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ในระหว่างปี บริษัทฯได้เสรจ็สินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรบัมาจาก   บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง 

จำกัด ณ วันทีลงทุน โดยมีมลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมามรีายละเอียดดังนี 

บรษิัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวม และเฉพาะกิจการสำหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  ใหม่  เพือสะท้อนถึงมลูค่ายุติ

ธรรมของสินทรัพย์ทีได้มา    และหนีสินทีรบัมาของการร่วมค้า  ณ  วันทีลงทุนผลสะสมจากการเปลียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม

ดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้รายการ   “ผลสะสมจากการเปลียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทรีับมาจาก

การลงทุนในการรว่มค้า” ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงข้างต้นทีมผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ  

ณ วันที  ธันวาคม  มดีังนี
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จำนวนเงินของรายการปรับปรุงข้างต้นทีมผีลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิน

สุดวันท ี  ธันวาคม  มีดังนี

 .  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บรษิัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี

 .  ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของการร่วมค้าทีมีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

. สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
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ณ วันที  ธันวาคม   กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึงซงึตัดค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้

งานอยู่   มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงนิประมาณ  ล้านบาท   ( :  

ล้านบาท)

. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึงซงึตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มลูค่าตาม

บัญชกีอ่นหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน  ล้านบาท ( :  ล้านบาท)
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. เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสันอืน และหุ้นกู้ระยะสันชนดิไม่มีประกัน

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ เงินกู้ยืมระยะสันอนื    และหุ้นกู้ระยะสันชนิดไมม่ปีระกันไมด่้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมทีไมม่ีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนีทีจะครบกำหนดน้อยกว่า  ปี

. เจ้าหนธีุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายลว่งหนา้

. เจ้าหนอีนื
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. สญัญาเช่า

 บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรพัย์เพือใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาระหว่าง  -  ปี

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสินสุดวันท ี  ธันวาคม  สรุปได้ดังนี

 ข) หนีสินตามสัญญาเชา่

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ .  ภายใต้หัวข้อความเสียงด้านสภาพคล่อง

 ค) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรบัรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



197รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

 ง) อนื ๆ  

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเชา่สำหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  จำนวน    ล้านบาท  

ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมมูลค่าตำ  นอกจากนี กลุ่มบริษัทมีราย

การทมีใิช่เงินสดเพมิขึนสำหรับสินทรพัย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเชา่  จำนวน    ล้านบาท  ทังนี  กระแสเงินสดจา่ย

ในอนาคตเกียวกับสัญญาเช่าซึงยังไม่เรมิมีผลมีจำนวน .  ล้านบาท

. หุ้นกู้ระยะยาวชนดิไม่มีประกัน

 ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทฯมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี

 

. ประมาณการรอืถอน 

กลุ่มบริษัท รับรู้ประมาณการหนีสินสำหรับต้นทุนในการรือถอน เนืองจากบริษัทฯมภีาระผูกพนัในการรือถอนส่วนปรับปรุง

อาคารสำนักงาน
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. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จำนวนเงนิสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงนิชดเชยพนักงานเมอืออกจากงานแสดงได้ดังนี

ณ   วันที      ธันวาคม      กลุ่มบริษัทจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน  ปีข้างหน้าเป็นจำนวน

ประมาณ  ล้านบาท ( :  ล้านบาท)

ณ  วันที    ธันวาคม    ระยะเวลาเฉลียถ่วงนำหนักในการจา่ยชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท

ประมาณ  ปี (เฉพาะของบริษัทฯ:  ปี) ( :  ปี (เฉพาะของบริษัทฯ:  ปี))

สมมติฐานทีสำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสำคัญต่อมลูค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  สรุปได้ดังนี
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. ทุนเรือนหุ้น

เมอืวันที  มนีาคม  ทปีระชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท   ได้มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 

, ,  บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม ่จำนวน , ,  บาท แบ่งออกเป็น , ,   หุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 

 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน   หุ้น  มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท  และอนุมัติการเพิมทุนจด

ทะเบียนของ บริษัทฯอีกจำนวน , ,  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม , ,  บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 

, , ,  บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน , ,  หุ้น   มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ    บาท  ซึงจะถูกจัดสรรดัง

ต่อไปนี

 ) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W ) 

  หุ้นสามัญเพิมทุนจำนวนไมเ่กิน , ,  หุ้น เพอืรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามัญ

ของบริษัท    (TNITY-W ) ชนิดระบุชือผู้ถือและโอนเปลียนมือได้ ตามรายละเอียดทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

ข้อ .

 ) เพอืรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามัญ   ESOP   จำนวน  , ,   หุ้น  ตามราย

ละเอียดทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ .   บริษัทได้จดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นของ

บรษิัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที  มีนาคม 

 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น
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การเพมิทุนของบริษัทในระหว่างปี  มรีายละเอียดดังนี

ไมม่ีการเพิมทุนของบริษัทฯในระหว่างปี  

. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

 .  ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W

 เมอืวันที     มีนาคม   ทปีระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพือซือ

หุ้นสามัญของบริษัท   (TNITY-W )   ชนิดระบุชอืผู้ถือ  และโอนเปลียนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีใช้สิทธิจองซือหุ้น

สามัญเพมิทุนจำนวนไม่เกนิ , ,  หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทีออกและเสนอขาย  : , ,  หน่วย

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทีจองซือ   : , ,  หน่วย

 ราคาเสนอขาย     : หน่วยละ  บาท

 วิธีการเสนอขาย     : จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน  

        หุ้นสามัญต่อ  หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ   : ใบสำคัญแสดงสิทธิ  หน่วย มีสิทธิซือหุ้น

        สามัญ  หุ้น ในราคา .  บาทต่อหุ้น

 วันทีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ    :  มีนาคม 

 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ    :     ปี  นับแต่วันทีออก และเสนอขายใบสำคัญ

        แสดงสิทธิ

 วันสินสุดอายุ     :  มีนาคม 

 วันกำหนดการใช้สิทธิ    : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 

        มิถุนายน กันยายนและธันวาคม

 

 รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W
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 .  ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

 เมอืวันที  มนีาคม    ทปีระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพือซือ

หุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท จำนวน , ,  หน่วย โดยมรีายละเอียดดังนี

 จำนวนหลักทรัพย์ทีเสนอ  :  , ,  หน่วย 

 จำนวนหุ้นทีรองรบัการใช้สิทธิ :  , ,  หุ้น 

 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  :   ปี นับแต่วันทีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 วันทีจดัสรร   :  มีนาคม 

    วันสินสุดอายุ   :   มีนาคม 

 ราคาเสนอขาย   : ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ  บาท (ศูนย์บาท) 

 ราคาการใช้สิทธิ   :  .  บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัท (TNITY) 

      ถัวเฉลีย  วันทำการภายหลังวันทีผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดง

      สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

      เงอืนไขการปรับสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิ   :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ  หน่วย ต่อ  หุ้นสามญั 

 วิธีการจัดสรร   : บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 

      ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัท ขึนอยู่กับตำแหน่ง  อายุงาน 

      ความรู้และประสบการณ์ ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน  และ

      ศักยภาพหรือประโยชน์ทีกลุ่มบริษัทจะได้รับ     โดยให้ประธานเจ้า

      หน้าทีบรหิาร และ/หรือบุคคลทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารมอบหมาย 

      พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือนไข    และวิธีการทีกำหนด 

      โดยไมม่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท

      ย่อยรายใดทีได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ      ของจำนวนใบสำคัญ

      แสดงสิทธิทีออกและเสนอขายทังหมดในครังนี 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ   : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส    โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้

      สิทธิในจำนวนไม่เกิน  ใน  ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทีได้รับ

      การจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงือนไขการปรับ

      สิทธิทีกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

มลูค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซือหุ้นแต่ละสิทธิทีออกเท่ากับ  .   บาท  คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคา

สิทธิตามแบบจำลอง  Binomial   ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง  ได้แก่  ราคาหุ้น  ณ วันทีกำหนดราคา ซึงเท่ากับ .  บาท  ราคา

ใช้สิทธิเท่ากับ .  บาท ความผันผวนทีคาดหวังร้อยละ .  ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ .   อายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ  ปี และอัตราดอกเบียปลอดความเสียงร้อยละ .

ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทฯมใีบสำคัญแสดงสิทธิทีได้จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม

บรษิัทแล้วจำนวน , ,  หน่วย และมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิทียังไมไ่ด้จัดสรรจำนวน , ,  หน่วย

ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน .  ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: .  ล้านบาท) ( : .  ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: .  ล้านบาท)) ซึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
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 รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วน

หนึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ   ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนีจะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี  บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน .  ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ( : .  ล้านบาท)

. รายได้จากธุรกิจหลักทรพัย์

. รายได้ดอกเบีย
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. กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน

. ต้นทุนทางการเงิน

. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรบัปีสินสุดวันที  ธันวาคม  และ  สรุปได้ดังนี
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จำนวนภาษีเงนิได้ทีเกยีวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสำหรับปีสินสุดวันที   ธันวาคม  

และ  สรปุได้ดังน ี

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใชจ้่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี

ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทใีช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียังไมไ่ด้ใช้จำนวน .  

ล้านบาท    ( : .  ล้านบาท)  ทีบริษัทย่อยไมไ่ด้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนืองจากบริษัทย่อยพิจารณา

แล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไมม่ีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนำผลแตกต่างชัวคราว  และผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประ

โยชน์ได้  โดยผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน  .   ล้านบาท     ซงึจะทยอยสินสุดระยะเวลาการ

ให้ประโยชน์ภายในปี  ถึง 

. กำไรต่อหุ้น

 กำไรต่อหุ้นขันพืนฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน) 

ด้วยจำนวนถัวเฉลียถว่งนำหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างปี

 กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วย

ผลรวมของจำนวนถัวเฉลียถ่วงนำหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลียถ่วงนำหนักของหุ้นสามัญทีบริษัท

อาจต้องออกเพือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้น

ปีหรอื ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
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กำไรต่อหุ้นขันพืนฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี

. ข้อมลูทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูส่วนงานดำเนินงานทีนำเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯทีผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับ  และสอบทาน

อย่างสม่ำเสมอเพอืใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมนิผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทังนี

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทคือ     คณะกรรมการบริษัท  เพือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน  กลุ่มบรษิัทจัดโครงสร้าง

องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานทีรายงานทังสิน  ส่วนงาน  คือ  ธุรกิจหลักทรัพย์  

และสัญญาซือขายล่วงหน้า  และธุรกิจทีปรกึษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ ผู้อำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนิน

งานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน   เพือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไมม่ีการ

ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน   การบันทึกบัญชีสำหรับรายการ

ระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี  สำหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ข้อมลูรายได้และกำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  และ  

มดีังต่อไปนี
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สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที  ธันวาคม  และ  มีดังต่อไปนี 

ข้อมลูเกียวกับภูมิศาสตร์

 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนันรายได้และสินทรัพย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงินจงึ

ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมลูเกียวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทไมม่ีรายได้จากลูกค้ารายใดทีมมีูลค่าเท่ากับหรอืมากกว่าร้อยละ    ของรายได้ของ

กิจการ (   :  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึงรายเป็นจำนวนเงินประมาณ    ล้านบาท  ซึงมาจากส่วนงาน

ธุรกิจทีปรกึษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ)
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. กองทุนสำรองเลียงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสำรองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลียงชพี พ.ศ.  โดย

กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  ถึง  ของเงินเดือน  กองทุนสำรองเลียงชพี

นีบรหิารโดยบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด     และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท 

ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทรบัรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน  ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:  ล้านบาท) 

( :  ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:  ล้านบาท))

. เงินปันผลจ่าย

. ภาระผูกพัน

 .  ณ วันที  ธันวาคม    บริษัทย่อยมจีำนวนเงินขันตำทีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสันและ

สัญญาเช่าทีสินทรัพย์อ้างอิง     มีมูลค่าตำทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีนอกเหนือจากส่วนทีบันทึกเป็นหนีสินตามสัญญาเช่าใน

งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี

         (หน่วย: ล้านบาท)

  จ่ายชำระ 

            ภายใน  ปี    .

            มากกว่า  ปีแต่ไม่เกิน  ปี  .

 .  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯมภีาระผูกพนัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกยีวเนืองกับ

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึงต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

 เป็นจำนวนเงินคงทีทีกำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซือขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับ

ชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

 .  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  ซึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ  ทีเกยีวเนอืงกับ

การประกอบธุรกิจซอืขายสัญญาซือขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และ

บรษิัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นจำนวนเงินคงทีทีกำหนดไว้  และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซือหรือ

ขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
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 .   บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซงึเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประ

กอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นทีปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรพัย์  การ

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราทีกำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

 .  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯมภีาระผูกพนัต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัทศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซือขายหลักทรัพย์    และสัญญาซือขาย

ล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงทีทีกำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอืนตามอัตราทรีะบุในสัญญา

 .   ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทยอ่ยมีภาระผูกพนัในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันทีซอืขายใน

ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ .

. ลำดับชนัของมูลคา่ยุติธรรม

 ณ วันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม

ลำดับชันของมลูค่ายุติธรรม ดังนี
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมลูทีใช้สำหรับการวดัมูลค่ายตุิธรรมระดับ 

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี คำนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาตราสารหนีไทยหรอื

ตลาดอนื

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมลูทีใช้สำหรับการวดัมูลค่ายตุิธรรมระดับ 

มลูค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การ

ประเมนิมูลค่าทีเป็นทียอมรับทัวไป

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไมม่ีการโอนรายการระหว่างลำดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

. เครอืงมือทางการเงิน

 .  ตราสารอนุพันธ์
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ตราสารอนุพันธ์ทีไม่ได้กำหนดให้เป็นเครืองมอืทีใช้ป้องกันความเสยีง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงในการทำธุรกรรมบางส่วน   โดยเข้าทำสัญญา

ดังกล่าวในช่วงเวลาทีสอดคล้องกับความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิง    ซึงมอีายุสัญญา

โดยทัวไปตังแต่  เดือนถึง  เดือน

 .  วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน

 เครอืงมอืทางการเงินทีสำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน   ลูกหนี

สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์  และสัญญาซือขายล่วงหน้า  ลูกหนีอนื   เงนิให้กู้ยืมระยะสันและ

ระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วง

หน้า เจ้าหนีอนื หนีสินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสียงทีเกยีวข้องกับเครอืงมอืทาง

การเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดังนี 

ความเสียงด้านเครดิต

 กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านเครดิตทีเกยีวเนอืงกับเงินฝากในสถาบันการเงิน  เงินลงทุนในตราสารหนี   ลูกหนีสำนัก

หักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย์ ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนีอนื และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูง

สุดทีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือ    คือมลูค่าตามบัญชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน     ยกเว้นตราสาร

อนุพันธ์ซึงได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสียงด้านสภาพคล่อง

 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนโีดยกำหนดให้มนีโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ได้แก่  อำนาจ

อนุมตัิวงเงินตังแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชือและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัว

ในการให้สินเชือ การกำหนดหลักทรัพย์ทีสามารถให้สินเชือได้การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนีทังของลูกค้าและคู่ค้า 

รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี สำหรับการลงทุนในตราสารหนี บริษัทฯมีการกำหนดเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี

ทีออกโดยองค์กรทีมีฐานะการเงินทีมนัคง และมอีนัดับความน่าเชือถือทบีริษัทฯยอมรับได้  ซึงถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัด

อันดับทีเชือถือได้ นอกจากนีการให้สินเชือของกลุ่มบริษัทไมม่ีการกระจุกตัวเนืองจากกลุ่มบริษัทมฐีานของลูกค้าทีหลากหลาย

และมีอยู่จำนวนมากราย ดังนันกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชือดังกล่าว

ความเสียงด้านตลาด

 กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านตลาด  ประเภท ได้แก่ ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

และความเสียงจากความผันผวนของราคาอันเกียวเนอืงกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

 กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสำคัญอันเกียวเนอืงจากการลงทุนเป็นเงนิตราต่างประเทศกลุ่มบริษัท

ได้ตกลงทำสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไมเ่กิน  ปีเพอืใช้เป็นเครืองมอืในการบริหาร

ความเสียง

ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทฯมยีอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงนิทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี
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ณ วันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี

ทังนี ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทยอ่ยได้ทำสัญญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพือป้องกันความ

เสียงในส่วนทีเป็นเงินลงทุนของบริษัทและลูกค้า

ณ วันที  ธันวาคม  และ   บริษัททำสัญญาซือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือใช้เป็นเครืองมอืในการบริหารความเสียง

จากเงินลงทุนทีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทในนามบริษัทย่อย
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษัทมคีวามเสียงจากอัตราดอกเบียทีสำคัญอันเกียวเนอืงกับเงินลงทุนในตราสารหนีลูกหนีเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ 

เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมทีมีดอกเบีย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนีสินตามสัญญาเช่า  อย่างไรก็ตามเนืองจากสินทรัพย์และหนีสิน

ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบียทีปรบัขึนลงตามอตัราตลาด   หรือมีอตัราดอกเบียคงท ี     ซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน

ปัจจุบัน 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงินทีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอก

เบีย   และสำหรับสินทรัพย์   และหนีสินทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงทสีามารถแยกตามวันทีครบกำหนด    หรือวันทีมกีาร

กำหนดอัตราดอกเบียใหม ่(หากวันทีมกีารกำหนดอัตราดอกเบียใหมถ่ึงก่อน) ได้ดังนี

 

 



216 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี



217รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 



218 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ความเสียงจากความผันผวนของราคา

กลุ่มบริษัทมคีวามเสียงด้านสภาวะตลาดทีเกิดจากความผันผวนของราคา    อันเกียวเนอืงกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์  และ

สัญญาซอืขายล่วงหน้า    ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนโีดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย

และข้อกำหนดในการลงทุนเกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชเีงินลงทุนทุกบัญช ีโดยให้ฝ่ายบริหารความเสียงและข้อมูล

การจัดการติดตาม  และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทังรายวันและรายเดือน     เพือให้แน่ใจว่า

ความเสียงจากการลงทุนอยู่ในระดับทีกลุ่มบริษัทยอมรับได้

ความเสียงด้านสภาพคล่อง

ความเสียงด้านสภาพคล่อง  คือ     ความเสียงทีกลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอนัเนืองมาจากทีกลุ่มบริษัทไมส่ามารถ

เปลยีนสินทรัพย์เป็นเงินสด  และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาทีกลุ่มบริษัทจะ

ต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมือครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมคีวามเสียงด้านสภาพคล่องทีเกยีวเนืองกับสินทรัพย์  และหนีสินทางการเงนิของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม สิน

ทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมรีะยะสัน   ความเสียงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจงึอยู่ในระดับ

ต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน   และกำหนดให้ฝ่ายงาน

ต่าง ๆ ทอีาจมีธุรกรรมใหม่ทีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพือ

ทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนัน    ไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยตำกว่าเกณฑท์ีบรษิัท

ย่อยกำหนด ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่าย

บรหิารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  ในระหว่างปีปัจจุบัน  บริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ทีคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด วันทีทีครบกำหนดของเครอืงมอืทางการเงนินับจากวันสินรอบระยะเวลารายงาน 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  มีดังนี
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 .  มลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมลูค่ายุติธรรมของเครืองมอืทางการเงินตามหลักเกณฑด์ังนี

 ก) สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสัน  ได้แก่    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ลูกหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนีอนื  เงินให้กู้ยืมระยะสัน 

เงินกู้ยืมระยะสัน เจ้าหนีสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า แสดงมูล

ค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ข) เงินลงทุนในตราสารหนีแสดงมลูค่ายุติธรรมตามราคาตลาด  หรอืคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนทีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไทยหรือตลาดอืน

 ค)  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด      ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่า

ยุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนทีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมลูค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การ

ประเมนิมูลค่าทีเป็นทียอมรับทัวไป

 ง)  ตราสารอนุพันธ์อืนแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึงข้อมลูทีนำมาใช้ใน

การประเมนิมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวข้องกัน เช่น อตัราแลกเปลียนทันที อัตราแลกเปลียน

ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ   เป็นต้น   กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสียงด้านเครดิตของคู่สัญญา    ในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

 จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย

โดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงนิกู้ยืมทีเงอืนไขใกล้เคียงกัน   ซึงมลูค่ายุติธรรมทีคำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระ

สำคัญกับมลูค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอืน  และหนีสินตามสัญญาเช่าทีจ่ายดอกเบีย    ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด

แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชันของมูลค่ายุติธรรม

 .  ภาระจากการซือขายตราสารอนุพันธ์

 ณ วันที  ธันวาคม  และ  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด     ซึงเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท มยีอดคงเหลือ

ของมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทีเป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ  ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
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. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสำคัญของกลุ่มบริษัท คือ  การจัดให้มซีึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม 

การดำรงไว้ซงึความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง    และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อ

กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมอืวันที  กุมภาพันธ์  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบ ดังนี

 - ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึงจะจดัขึนในวันที  เมษายน   ในเรืองการจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี  ในอตัราหุ้นละ .  บาท รวมเป็นจำนวนเงิน .  ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่าย

วันที    พฤษภาคม    เงินปันผลนีจะจา่ยและบันทึกบัญชภีายหลังจากได้รับการอนุมตัิจากทีประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 - ให้ดำเนินการปิดบริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัดซึงเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทเพือลดภาระการบริหารจัดการ

. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 นอกจากการจัดประเภทรายการ  ซึงเป็นผลมาจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติตาม

ทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ  กลุ่มบริษัท ได้จดัประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที  ธันวาคม  และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สำหรับปีสินสุดวันเดียวกันใหม ่  เพือให้สอดคล้องกับการ

จัดประเภทรายการบัญชใีนงวดปัจจุบัน การจัดประเภทใหม่มีรายละเอยีดดังนี
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การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มผีลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามทีได้รายงานไว้ 

. การอนมุัติงบการเงิน

 งบการเงนินีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมือวันที  กุมภาพันธ์ 




