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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



153รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 
* 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 
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.  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
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 .  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
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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 
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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
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ตราสารทุนทีกำหนดให้วัดมูลค่า   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  ได้แก ่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

จดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ซึงกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนระยะยาว
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181รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

 

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
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 .  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
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 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
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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



222 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

. 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 



บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) พจิารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development 

Goals) หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทีได้รับรองจากสมาชิก  ประเทศ จำนวน  เป้าหมายหลัก   ซึงสอดคล้อง

ตามประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยผ่านการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
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บริษัทมีความมุ่งมันในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจเพือสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยังยืนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่า

นิยมขององค์กร  โดยบริษัทได้มีการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

และกลยุทธ์องค์กรและดำเนินการให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน  

บริษัทได้กำหนดกรอบความยังยืนขององค์กรเพือเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างยังยืน มกีารนำหัวข้อเรืองความยังยืนทีผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากำหนดเป็นหัวข้อเรืองความยังยืนทีมีสาระสำคัญต่อองค์กร  ครอบคลุมทังด้านสิงแวดล้อม 

สังคม  และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)  ทังนี กรอบความยังยืนทีกำหนดผ่านการ

พิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร   มีการนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินการด้านความ

ยังยืน  ปี  ซึงจะมกีารทบทวนแผนงานเป็นประจำและสมำเสมอ   แผนการดำเนินการดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางใน

การปฎิบัติงาน สำหรับบริษัท และบริษัทในเครือซึงกรอบความยังยืน    และแผนการดำเนินการด้านความยังยืนทีได้นีถือเป็น

แนวทางสำคัญในการขับเคลือนองค์กรไปสู่การพัฒนาทียังยืนอย่างเป็นรูปธรรม   ซึงรายละเอยีดสาระสำคัญของกรอบความ

ยังยืน และหัวข้อความยังยืน มีดังนี

กรอบความยังยืนของกลุ่มบริษัท

. การบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม

. การจัดการความยังยืนในมิติสังคม

. การจัดการความยังยืนด้านธรรมาภิบาล 

่

ี

กรอบความยังยืนของกลุ่มบริษัท่



บรษิัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินงานเพือความยังยืน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี   โดยได้กำหนดแนวทาง

การพัฒนาความยังยืนของกลุ่มบริษัท และให้ความสำคัญกับ  ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG)  

ซึงการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพือใช้

เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทให้ยังยืนในระยะยาว  และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัท 

มกีารกำหนดแนวทางการพัฒนาความยังยืนของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมทีกำหนดไว้ และ

ดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมกีารประเมินผลสัมฤทธิเป็นระยะๆ  เพือให้เกิดความมนัใจว่าแผนกลยุทธ์

ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลียนแปลงทีเป็นอยู่ในปัจจบุันได้ดี

บรษิัทได้มกีารกำหนดแนวทางการพัฒนาความยังยืนของกลุ่มบรษิัท โดยให้ความสำคัญกับ  ปัจจัย ได้แก่

1. การดำเนินกิจการภายใตห้ลักธรรมาภิบาลทีดี
2. การมุ่งมันส่งมอบผลตอบแทนทีดีกว่าค่าเฉลียของตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. การสนับสนุนกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อม
4. การให้ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

แนวทางการพัฒนาความยังยืนดังกล่าว กำหนดกลยุทธ์โดยประธานกรรมการของบริษัท และได้แต่งตังคณะทำงานเพือความ

ยังยืนของบริษัท  โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน และมตีัวแทนจากหลากหลายฝ่ายงาน  เช่น ฝายทีปรึกษา

การลงทุน ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์  ฝ่ายปฏิบัติการ ฝายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ฝ่ายสือสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

ส่วนธุรการ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าทีของฝ่ายงานสือสารองค์กร ทำหน้าทีเป็นเลขานุการของคณะทำงาน

คณะทำงาน มหีน้าทีนำนโยบาย และกลยุทธ์มากำหนดเป็นกรอบการดำเนินการ (Sustainable Development Framework) 

นำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ  โดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการสานสัมพันธ์   และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพอืนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมด้านความยังยืนขององค์กรสอดคล้องกับหลักปฎิบัติทีดีของ

อุตสาหกรรม 

กรอบการดำเนินการเพือการพัฒนาอย่างยังยืนทไีด้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร จะถูกกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน (Road-

map)  ทีสอดคล้องกับกลยุทธ์ความยังยืน  (Sustainable  Strategy) และถูกกำหนดลงในรายละเอยีดของแผนกิจกรรมตลอด

จนใชเ้ป็นเครืองมือในการชีวัดความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนงาน   และรวบรวมข้อมลูเพือรายงาน  และเปิดเผยสู่สาธารณชน

ต่อไป
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โครงสร้างการบริการงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืน่



หน้าที และความรับผิดชอบของคณะทำงานเพือความยังยืนของบรษิัท
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การกำหนดหัวข้อเรืองความยังยืนทสีำคัญ

บริษัท มีการกำหนดหัวข้อเรืองความยังยนืทีสำคัญโดยรวบรวมประเด็นทีมีส่วนเกียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและ

ภายนอก  ให้ความสำคัญในประเด็นทีเกยีวข้องกับกลุ่มอุตาหกรรมด้านหลักทรัพย์  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยัง

ยืนระดับโลกผนวกกับมีการประเมินความเสียงทังในปัจจบุันและความเสียงทคีาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึนทีอาจจะส่งผลกระทบ

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำประเด็นเหล่านีมาจัดลำดับความสำคัญและวางแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม

ขอบเขตการดำเนินงานทีเกียวข้อง

 . ขอบเขตภายในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้แก่ พนักงานในบริษัท

  - บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

  - บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด จำกัด 

  - บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด   

  - บริษัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด 

  - บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด

  - บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด 

  - บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง จำกัด

ี

โครงสรา้งการดำเนินงานเพือความยังยืนของกลุ่มบรษิัท

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

ผู้บริหารบริษัท

บริษัทและบริษัทในเครือ

คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสือสารองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

ฝายทีปรึกษาการลงทุน ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ฝายปฏิบัติการ ฝายคอมพิวเตอร์ฯ ฝายสอืสารองค์กร 

ฝายทรัพยากรบุคคล  สว่นธุรการ

่ ่

่

่ ่ ่
่ ่่

่
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คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเพือความยังยืน

- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร
-  ดูแลบริหารจัดการแผนงาน และกิจกรรม

   ภายใต้กรอบความยังยืนให้เป็นไปตาม

   แผนกลยุทธ์องค์กร

คณะทำงานเพอืความยังยืนของบริษัท
- กำหนดแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยังยืน

- ดำเนินการ และปฎิบัติงานกับผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน

บริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัท
- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน

- ติดตามผลการปฎิบัติงาน

่ ่่

่
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 . ขอบเขตภายนอกองค์กร ได้แก่ 

                - ลูกค้าและนักลงทุน

  - คู่ค้า และเจ้าหนี

  - คู่แข่ง

  - หน่วยงานกำกับดูแล

  - สังคม ชมุชน และสิงแวดล้อม

ทังนี กระบวนการกำหนดหัวข้อเรืองความยงัยืนทสีำคัญ มขัีนตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี

. การระบุประเด็นสาระสำคัญ 

 -  นำประเด็นในรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมเพือความยังยืนในการดำเนินธุรกจิ ทีเขียนลงในรายงาน

                 ประจำปี   มาพจิารณาทบทวนว่าหัวข้อเรืองความยังยืนทีมคีวามสำคัญในปีก่อนยังคงมีความสำคัญต่อเนือง

                 มาถึงปี  หรือไม่

 -  ศึกษาแนวโน้มความยังยืนทีเกียวข้องกับการดำเนินงานของธุรกจิ โดยเทียบเคียงกับหัวข้ออตุสาหกรรมเดียวกันให้

                  ความสำคัญในหัวข้อทีนานาชาติให้ความสำคัญในบรบิทความยังยืนและแนวโน้มการเปลียนแปลงของโลก

 -  รวบรวมประเด็นความสำคัญด้านความยังยืนทีได้จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน   และภายนอกบริษัท ได้แก่ ข้อมลู

                  จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer  Survey ) ผ่านเจ้าหน้าทีทีดูแลบัญชขีองลูกค้า และข้อมูลการ

     สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

 -  นำประเด็นด้านความยังยืนทังหมดนีมากลันกรอง  และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหารสายงาน และ

                  ผู้มส่ีวนได้-เสียภายใน และภายนอกบริษัท

. การจัดลำดับ ประเด็นสาระสำคัญ

 -   วิเคราะห์และพิจารณาทบทวนข้อมูลทีได้จากการสำรวจผู้มส่ีวนได้เสียทังภายในและภายนอกบริษัท

 -  จดัลำดับความสำคัญของหัวข้อเรืองความยังยืน   ตามผลการสำรวจทีได้รับจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละ

                  กลุ่มโดยแบ่งระดับความสำคัญออกเป็น  ระดับ คือ ตำ ปานกลาง  และสูงและแบ่งมุมมองการพิจารณาให้ความ

                  สำคัญออกเป็น  แกน กล่าวคือ

  - แกนนอน : หัวข้อประเด็นทีมคีวามสำคัญต่อบริษัท 

  - แกนตัง : หัวข้อประเด็นทีมคีวามสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

. การตรวจสอบ

 -  ชแีจงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยังยืนให้แกทุ่กสายงานของบริษัทเพือรับทราบข้อคิดเห็นของ

                 ผู้มสี่วนได้เสีย และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน    เพือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี

                 ส่วนได้เสีย

 -  รายงานประเด็นสาระสำคัญด้านความยังยืนต่อคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการเพือพจิารณาและนำเสนอต่อคณะ

                 กรรมการบริษัทเพือทราบและเปิดเผยในรายงานการพฒันาเพือความยังยืน และในเว็บไซต์ของบรษัิท

. การพิจารณาทบทวน

 -  บรษิัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนข้อมูล    หลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนีไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

    เพือรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรบัการปรับปรงุและปรับเปลียนเนือหาการรายงานในฉบับต่อไป
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การจัดลำดับหัวข้อเรืองความยังยืนทมีีสาระสำคัญ

ตามกระบวนการกำหนดหัวข้อเรืองความยังยืนทีมีสาระสำคัญทีมกีารดำเนินงานปี  สามารถกำหนดหัวเรืองความ

ยังยืนทีมสีาระสำคัญได้   หัวข้อ โดยแบ่งระดับความสำคัญตามประเด็นทีมีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 

ทรีนีตี และประเด็นทีมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี

 

ี

. การขับเคลอืนธุรกิจเพือความยงัยืน

 .  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยังยืน

 บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้กำหนดนโยบายดำเนินงานเพือความยังยืนให้เป็นไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการทีดี  โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความยังยืนของบริษัท และให้ความสำคัญกับ  ปัจจยั ได้แก่ 

ด้านสิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social Governance) ซึงสอดคล้องตามเป้าหมายการพฒันา

ทียังยืนขององค์การสหประชาชาติ  การดำเนินงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพือใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายในบริษัทและ

กลุ่มบริษัทในเครือเพือนำไปปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  และอย่างยังยืนในระยะยาว    นอกจากนียังจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท

 นอกจากน ี บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพฒันาความยังยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ  และค่านิยมที

กำหนดไว้ และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีการประเมนิผลสัมฤทธิเป็นระยะๆ เพอืให้เกิดความมันใจ

ว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพการแข่งขัน และการเปลียนแปลงทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ได้ดี   

 



 .  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

      . .  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

        บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิงแวดล้อมเพือขับเคลือนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยังยืน   และได้มีการยกระดับการ

ดำเนินการนีไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจ

อย่างยังยืนไปพร้อมๆ กัน  

        บริษัทคำนึงถึงความสัมพนัธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรม ซึงเกยีวข้องกับการดำเนินธุรกิจตังแต่ต้นนำจน

ถึงปลายนำเพือสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมคีวามมุ่งมันทีจะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพือตอบสนองความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกภาคส่วน 

        ทังนี ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า  ประเภท ดังนี 

       . กจิกรรมหลัก (Primary Activities)   ประกอบด้วย    กจิกรรม  ซึงเชอืมโยงกันอย่างต่อเนืองตามบริบทการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังนี

  . การบริหารปัจจัยการผลิต และ การให้บริการ

  . การปฎิบัติการ

  . การกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ

  . การตลาดและการขาย

  . การบริการหลัง การขาย

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท แสดงได้ ดังนี
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การบริหารปัจจัยการผลิต 
และ การให้บริการ

การปฎิบัติการ การกระจายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและบรกิาร

การตลาดและ
การขาย

การบริการ
หลังการขาย

- ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  และบริการทางการเงิน การ

  ลงทุนทีตอบสนองต่อความ

  ต้องการของกลุ่มลูกค้า

  เป้าหมาย

- วิเคราะห์ข้อมลูของหลักทรพัย ์

  ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

  ทีต้องการระดมทุน และต้อง

  การทีปรึกษาทางการเงินตาม

  มาตรฐานวิชาชีพทีดี

- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้าน

  การเงนิ การลงทุนแก่ลูกค้า

  แบบมืออาชีพ และปฏิบัติตาม

  กฎระเบียบจรรยาบรรณของ

  หน่วยงานทางการทีเกียวข้อง

- ระบบการซือขายหลักทรัพย์

  มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

- มีระบบการบริหารความ

  เสียงทีมีประสิทธิภาพรัดกุม 

  ตรวจสอบได้

- พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน

  ให้ทันสมัยและตอบสนอง

  ต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

- พนักงานได้รับการอบรม

  พัฒนาสมำเสมอและปฏิบัติ

  หน้าทีตามกฏระเบียบข้อ

  บังคับ และจรรยาบรรณที

  เกียวข้องอย่างเคร่งครัดและ

  มีความรู้ ความเชยีวชาญ

  ในงานทีรับผิดชอบเป็น

  อย่างดี

- มีสำนักงาน และสาขาทีจะ

  อำนวยความสะดวกแก่

  ลูกค้าในการให้และรับบริการ

- มีระบบการให้บริการ และ

  ทำธุรกรรมทางการเงนิผ่าน

  เทคโนโลยีสมัยใหม่

- มีระบบสือสารให้ข้อมลูแก่

  ลูกค้านักลงทุน ได้หลายช่อง

  ทางเพอืความสะดวกรวดเร็ว

  เข้าถึงได้ง่าย

- มีการอบรม จัดสัมนาให้

  ความรู้แก่ลูกค้า สือ และ

  นักลงทุนเป็นประจำ

  สมำเสมอ

- สือสารถ่ายทอดความรู้

  ใหม่ๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์

  ทางการเงินต่างๆ ให้ลูกค้า 

  นักลงทุนผ่านสือในช่องทาง

  ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

- กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ทาง

  การเงนิ การให้บริการที

  ปรึกษาทางการเงนิ และ

  การลงทุนที เหมาะสม

  และสามารถแข่งขันได้

- มีหน่วยงานทีรบัเรืองร้อง

  เรียน รับฟังความคิดเห็น  

  ของลูกค้า นักลงทุนและ

  นำไปพิจารณาดำเนินการ

  ในส่วนทีเกียวข้องต่อไป

- มีการรับฟังความคิดเห็น 

  และสำรวจความต้องการ

  ของลูกค้าเป็นระยะ เพือ

  นำมาพจิารณาแก้ไข 

  พัฒนา ปรับปรุง กระบวน

  การทำงานให้มีประสิทธิ

  ภาพยิงขึน
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 .  กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนับสนุนเพือขับเคลือนให้กิจกรรมหลักของบริษัทดำเนินไปได้

อย่างต่อเนืองมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

      .   การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซึงถือได้ว่าในธุรกิจของบรษิัท ทรัพยากร

บุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลือนธุรกรรมต่างๆของบรษิัท ดังนันบรษิัทจึงได้ให้ความสำคัญ ตังแต่การจัดจา้งพนักงาน

ทีมีความรู้  ความสามารถ  การบริหารค่าตอบแทนทีสามารถแข่งขัน  สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสรมิให้พนักงานได้รับ

การอบรมพัฒนาอย่างสมำเสมอ  รวมทังให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ  การดูแลเอาใจใส่  และการสรา้งขวัญ

กำลังใจเป็นอย่างดีเพือให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนางาน การให้บริการทีมี

ประสิทธิภาพ เพือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

            .  การจัดซือจัดหา    (Procurement)  จัดหาอุปกรณ์เครืองมือในการทำงานทีมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพด้วย

ความโปร่งใส   ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า  รวมทังมุ่งมนัทีจะจัดหาคู่ค้าทีสนับสนุนการต่อต้านทุจริต   ซึงเป็นแนวทางที

บริษัทยึดมัน

       .  การพัฒนาเทคโนโลยีเพอืสินค้าและบริการ (Technology Development)   ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพือตอบสนองต่อความต้องการ และโลกธุรกิจทีเปลียนไป รวมทังศึกษา ค้นคว้าและ/หรือหา

คู่ค้าเพอืร่วมพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่ๆ  และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า นักลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพือเพมิ

ทางเลือก และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน

       .   โครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) บริษัทได้ดูแล พัฒนา    ปรับปรุงระบบงานสำคัญๆในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพือให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แมน่ยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่

ระบบซอืขายหลักทรัพย์ ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหาร

ความเสียง ระบบข้อมูลการลงทุนของลูกค้า ระบบบัญชีและการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสือสาร

ทังภายในบริษัท และกับลูกค้า เป็นต้น           

 

ี

แผนภูมกิารบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  (Value Chain) ของบริษัท   

กิจกรรมหลัก การบริหารปัจจัยการผลิต 
และการบริการ

การปฎิบัติการ การกระจาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การตลาด
และการขาย

การกระจายผลิตภัณฑ์
และบริการ

กิจกรรมรอง

โครงสรา้งพืนฐาน เชน่ ระบบบัญชแีละการเงิน  การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารทรพัยากรบุคคล

การพัฒนาเทคโนโลยีเพือสนิค้าและบริการ

การจัดซือจัดจ้าง

           . .   การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

                                       การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการ และความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี และทําให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมทีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างใกล้เคียง บริษัทตระหนักดีว่าว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน

ได้เสียมีความสําคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน พร้อม

ทังกําหนดมาตรฐานการให้บริการทสีร้างความเชอืมันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย    เพือป้องกันความเสียงและผลกระทบทอีาจเกิดขนึต่อ

ภาพลักษณ์ ชอืเสียงและการดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  

         



บรษิัทให้ความสำคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและเปิด

โอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสียหลักได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และเพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึงได้จัดประชุมและวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวัง  และความต้องการของผู้มี

ส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่ม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย  กลุ่มหลัก ดังนี

 . สำรวจความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของ

พนักงานเป็นประจำทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทในปี  มีพนักงาน

ร่วมทำแบบสำรวจ  (E-Survey)  ร้อยละ    ของพนักงานทังหมด  และจากผลสำรวจคะแนนความผูกพันรวมได้รับคะแนน

ร้อยละ  ซึงคะแนนสูงจากการสำรวจปีทีแล้วร้อยละ  %  

 . สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer  Survey ) ในปี  บริษัทไมไ่ด้มกีารทำสำรวจในเรืองนีโดยตรงแต่

ใช้ข้อมลูสอบถามจากเจ้าหน้าทีทีดูแลบัญชีของลูกค้า ซึงมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ

 บริษัท มกีารแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น  กลุ่ม ได้แก่

 . ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น

 . ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้าและนักลงทุน คู่ค้าและเจ้าหนี คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแลสังคมชุมชน

และสิงแวดล้อม
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ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร - พนักงาน

-  ค่าตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ทีแข่งขันกับตลาดได้

-  โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ

-  โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

-  ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

-  การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

-  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ

-  การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทอย่างทัวถึง

-  การยอมรบัและเห็นคุณค่าของพนักงานแต่ละคน

-  สภาพแวดล้อมในการทำงานทีดีและปลอดภัย

-  มสี่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที ดีของสังคมในการตอบแทน

   เพอืส่วนรวม และดูแลสิงแวดล้อม

- มีนโยบายในการดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพือส่งมอบบริการให้แก่

  ลูกค้าอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยนำแนวความคิดเรือง Happy Workplace  มาดูแล

  พนักงานและครอบครัว

- นำข้อเสนอแนะของพนักงานจาก Employee Engagement Survey มาวางแผน

  และดำเนินการปรบัปรุงให้ดียิงขึน 

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทังรับรู้ในนโยบายการบริหาร

  ทรัพยากรบุคคลผ่าน HR Partner ซึงเป็นตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่ายงาน และแต่ละ

  ชว่งวัยและเพศ เพือให้ได้รับข้อมูลทีหลากหลายในแต่ละกลุ่มพนักงานทีมีความต้อง

  การทีแตกต่างกนั

- ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ

- พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทังเกียวกับงานและเพือพัฒนาศักยภาพของ

  ตนเองในด้านต่างๆ

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือก

  ปฏิบัติต่อพนักงานไม่ว่าตามถินกำเนิดเชอืชาติ ศาสนา ภาษา  เพศ อายุ สภาพทาง

  กาย ความคิดเห็นทางการเมือง

- พนักงานทุกคนมสิีทธิเจรญิก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพจิารณาจากความรู้ ความ

  สามารถใช้หลักคุณธรรม

- พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

- ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความดีเพือสังคม ผ่านชมรมทรีนีตี

   อาสา

- รณรงค์ให้พนักงานใส่ใจทีจะดุแลสิงแวดล้อมผ่านโครงการ  R และโครงการ CSR 

  ด้านสิงแวดล้อม
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ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร - ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- ผลการดำเนินงานทีมีกำไร และการเติบโตขององค์กรทียงัยืน

- ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลในระดับทีเหมาะสม

- มีการกำกับดูแลกิจการทีดี

- เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงไป ตรงมา 

- มีระบบการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิ ภาพ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

  นำเสนอเรืองทีเห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระในการ

  ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมในการเสนอชือบุคคลเพอืรับการ

  พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบรษิัท

-  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

   หลักทรัพย์ และหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

-  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

-  ยดึมนัในการกำกับดูแลกิจการทีดี

-  ดำเนินการตามนโยบายการจา่ยปันผลตามทีได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

-  ปรับปรงุเว็บไซต์ ของบริษัท เพือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน

-  ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มปีระสิทธิภาพ และเอือให้

   ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

  และบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์บริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - ลูกค้า

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- ผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน

- การบริการทีรวดเร็ว ฉับไว สมำ่เสมอ 

- มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  เพือตอบสนอง

  ความต้องการของลูกค้า

- ได้รับข้อมูลทีทัวถึงและมีความน่า เชือ ถือทันต่อเหตุการณ์มี

  ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

- ราคาของบรกิารเป็นธรรม

- มีการกำกับดูแลกิจการทีดี

- พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

- บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม

-  พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ทีผ่านการวิเคราะห์

   กลันกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

-  มกีารอบรมพนักงานและมีระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพือให้มนัใจว่าพนักงาน

    ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ

 -  ปรับปรงุระบบงานการซือ-ขาย และการให้บรกิารให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะๆ เพือให้

    มนัใจว่าจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมี

    ประสิทธิภาพมากขึน

-   สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงนิ ความ

    รู้ทเีป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยบรษิัทได้เพิมช่อง

    ทางในการสือสารกับลูกค้า หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Email Line Website 

    Facebook Telegram  และให้สามารถสือผ่านช่องทางมือถือได้อกีทางหนึง  

    นอกจากนีบริษัทได้รวมเว็บไซต์ทางการของบริษัท จาก เว็บไซต์เหลือเพยีงเว็บไซด์

    เดียว โดยได้รวมเว็บไซต์การลงทุน ชือwww.trinityquicktrade.com และเว็บไซต์

    องค์กร www.trinitythai.com   เป็น www.trinitythai.com เพือให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย

    และสามารถเข้าถึงข้อมูลบรษิัทได้รวดเรว็ยิงขึน

-  รณรงค์และขอความร่วมมอืลูกค้าในการลดการใชก้ระดาษเพือลดโลกร้อน โดยส่ง

    ข้อมูล รายงานต่างๆผ่านทาง Email

-  พัฒนาชอ่งทางการทำงานโดยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรเช่น การจองซือ

    หุ้น IPO หรือตราสารหนีผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น

-  อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรืองกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ

    ประชมุผู้เกียวข้องเพอืดำเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานต่างๆให้สอดคล้องเป็น

    ไปตามทีกฎหมายกำหนด
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - นักลงทุน

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- มีผลกำไร/ผลตอบแทนในการลงทุน

- มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  เพือตอบสนอง

  ความต้องการของนักลงทุน

- ได้รับข้อมูลการลงทุนทีทัวถึงและมีความน่าเชือถือ ทันต่อ

   เหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

-  พนักงานให้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบทวิเคราะห์ทีผ่านการวิเคราะห์

   กลันกรองมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

-  สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงนิ ความรู้

   ทีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยบริษัทได้เพิมช่องทาง

   ในการสือสารกบัลูกค้า หลากหลายช่องทาง 

-  จัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนทัวไป

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - คู่ค้า และเจ้าหนี

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- คัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและ เป็นธรรม

- ปฎิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- ปฎิบัติตามข้อกำหนดและสัญญาทีทำร่วมกันอยา่งเคร่งครดั

- มีระบบงาน ขันตอนการติดต่องานทีชัดเจนไม่ยึดติดทีตัวบุคคล

- ราคามีความยุติธรรม และจัดซอืจัดจ้าง อย่างโปร่งใส

- ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมในการติดต่อปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้า

- กำหนดขันตอนระเบียบการจัดซือ จัดจ้างมีคณะกรรมการในบางกรณีเพือให้เกิด

  ความเป็นธรรมแก่คู่ค้า

- เปิดเผยให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายการณรงค์  ต่อต้านการคอร์รปัชัน

- ปฏิบัติตามเงอืนไขการกู้ยมื การซอืสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง

้

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - คู่แข่ง

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย

- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต ถูกกฎหมาย

- ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

- ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้มกีารเติบโต ก้าวหน้า

- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  (Thailand'’ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

- บริษัทมีนโยบายทีส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วม ทำงานส่วนกลางเพือร่วมพัฒนา

  อุตสาหกรรมหลัก  ทรัพย์โดยรวมโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะ ทำงานในคณะ

  กรรมการชุดต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ ของสมาคม บริษัทหลักทรัพย์
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - หน่วยงานกำกับดูแล

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- มีการกำกับดูแลกิจการทีดี

- มีความเทียงธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

  สิงแวดล้อม

- เปิดเผยข้อมูลพร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบ

- ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลัก เกณฑท์ีเกียวข้อง

- สือสารให้พนักงานได้รบัทราบกฎหมายและตามหลักเกณฑ์

  ทีเกียวข้อง

-  สรุประเบียบเพือถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติให้ทันกำหนดบังคับใช้

-  ร่วมแสดงความคิดเห็น เมือมีการออกกฎระเบียบใหม่

-  สรุปกฎระเบียบทีเกียวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

-  ปรับปรงุ Compliance Manual เป็นประจำเสมอเพือใช้เป็นคู่มอืการปฏิบัติงานของ

   พนักงาน

-  ใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรทีบริษัทมีทางด้านการเงินการลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร - สังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม

ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการ

  รบัผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม

- ให้การสนับสนุนและแบ่งปันเพือความเป็นอยู่ทีดีขึนของสังคม

   โดยรวม 

- เป็นพลเมืองทีดีของสังคม ตอบแทนส่วนรวมและสังคม ในทาง

  ใดทางหนึง

- ให้ความรู้ทางการเงินให้พลเมืองสามารถนำไปใช้ปร ะโยชน์

  ในชีวิตประจำวันได้

- ช่วยกันรักษาสิงแวดล้อม

-  การให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชนและสังคมผ่านโครง การ Happy 

   Money in Happy Workplace โดยไปให้ความรู้ทีสถานททีำงานของบริษัททีสนใจ

   เข้าร่วม

-  ปลูกฝังจติสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมให้แก่พนักงานผ่าน

   กิจกรรมต่างๆ 

-  พัฒนาระบบงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

-  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพือส่วนรวม โดยเป็นคณะกรรมการ 

   คณะทำงานในองค์กรทีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม 

่

                           .  การจัดการด้านความยังยืนในมิติสิงแวดล้อม

           . .   นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิงแวดล้อม

                                       แม้ว่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสงิแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่าง

เห็นได้ชัดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แต่บริษัทก็ได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีถึงการเปลียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงให้ความใส่ใจในเรืองสงิแวดล้อมมาโดยตลอด และยังได้

กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิงแวดล้อมทีชัดเจน และดำเนินการในเรอืงการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมผ่านโครง

การต่างๆ ภายในบริษัท 

             ในปี  บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิงแวดล้อม เพอืเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจขององค์กรทีรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม โดยสาระสำคัญของกรอบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    และแนว

ปฎิบัติครอบคลุมเรืองต่างๆ ดังนี

             . ปฎิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสงิแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

             . จัดกิจกรรมต่างๆ เพอืสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบต่อสิงแวดล้อม

       

 



           . นำประเด็นเรืองสงิแวดล้อมมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสียงในการบริหารงาน  การปฎิบัติงาน และ

                         กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ

        . พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพอืให้กระทบต่อสงิแวดล้อมน้อยทีสุด หรือไม่กระทบเลย และ

                         สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

        . รณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกหรือทำกิจกรรมเพอืสงิแวดล้อม ทงัทำในททีำงาน และส่วนตัว

        . ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ หรือทำลายสิงแวดล้อมจากการทำกิจกรรม หรือจากขนัตอนการดำเนินงานในบริษัท

        . สนับสนุนการซือสินค้า หรือบริการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม หรือกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด 

        . ศึกษาแนวทาง และการดำเนินการต่างๆ ว่าแนวทางใดบ้างทีจะช่วยลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมจากการ

                         ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท

เพอืให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทีรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม บริษัทจึงได้ศึกษา

กำหนดเป้าหมายแผนการดำเนินงานด้านสิงแวดล้อม เพอืผลักดันให้เกิดโครงการ หรือกิจกรรมเพือสร้างสำนึกด้านสงิแวดล้อม 

ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการสงิแวดล้อมให้เป็นไปตามแผน

การดำเนินงานทกีำหนด ซึงในปี  บริษัทมีผลการดำเนินการด้านการจัดการด้านสิงแวดล้อม ดังนี
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แผนการดำเนินงานด้านสิงแวดล้อม บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้กระดาษ

เปา้หมาย
ป 2563

- เปลียนหลอดไฟเป็น LED 

  ทีสำนักงานชัน -  เพอื

  ประหยัดพลังงาน

- รณรงค์ปิดไฟและปิดหน้าจอ 

  คอมพิวเตอร์ในช่วงพัก

  กลางวัน

- จัดซืออุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า

  ในสำนักงานทีได้รับการรบัรอง

  ว่าประหยัดไฟ

- ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ

- เพมิช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

  ข่าวสาร และการทำธุรกรรม

  ต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางช่อง

  ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  Line 

  Social Media Website บริษัท

- เปลียนมาใช้กระดาษ A  ทีมี

  คุณสมบัติทีทำจากกระดาษ  

  Recycle

- จัดกิจกรรมรณรงค์แยกขยะ

  ในททีำงาน

- รณรงค์ให้พนักงานใช้

  อุปกรณ์เครืองใช้สำนักงาน

  อย่างคุ้มค่า

- จัดซือยานพาหนะของบริษัท

   เป็นแบบเครืองยนต์ไฮบรดิ

   (ถา้มี)

- ควบคุมอุณหภูมิของเครือง

   ปรับอากาศในสำนักงานให้

   อยู่ในระดับทีประหยัดพลังงาน

ลดการใช้ขยะ
ของเสีย

ลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก

ี

่ ้

ผลการ
ดำเนินงาน
ป 2563

- เปลียนหลอดไฟเป็นหลอด 

  LED ทีสำนักงานชัน -  

  จำนวน  หลอด

- รณรงค์ปิดไฟและปิดหน้าจอ 

  คอมพิวเตอร์ในช่วงพัก

  กลางวันแต่ยังไม่สามารถวัด

  ผลได้เนืองจากมีพนักงานบาง

  ส่วน ปฏิบัติงานทีบ้าน

- ปริมาณการใช้กระดาษลดลง

   รอ้ยละ  เปรยีบเทียบกับปี

   

- ขยายช่องทางการประชา

  สัมพนัธ์ ข่าวสาร และการทำ

  ธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่าน

  ทาง Line  Facebook 

- เพมิโปรแกรม Chat box ใน

  เว็บไซต์บริษัท

- จัดซือถังขยะ  ช่อง เพอื

  แยกขยะ และตังตามทุกชัน

  ของสำนักงาน

- กิจกรรมการ  REUSE โดย

  นำกระดาษทีใช้แล้วหน้า

  เดียวมาจัดทำเป็นสมุดโน๊ต

  แล้วนำมาใช้ต่อ

- จัดซือรถยนต์ผู้บรหิารระบบ

  ไฮบริด

- กำชบัให้ฝ่ายอาคารทีดูแล

  อาคารสำนักงานหมันตรวจ

  สอบระบบปรับอากาศอย่าง

  สมำเสมอตามแผนอนุรักษ์

  พลังงานอย่างต่อเนือง

- เปลียนหลอดไฟเป็นหลอด  

  LED ทีสำนักงานชัน   

- สำรวจเครือง PC ทีมีอายุ

  งานเกิน และเปลียนเครือง

  ใหมเ่พือประหยัดไฟ

- ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ

- พัฒนาระบบการเปิดบัญชีเป็น

  แบบ e-opening

- พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

  ทำงานให้เป็นแบบ Paperless

- จัดกิจกรรมลดการใช้โฟม

  และพลาสติกใส่อาหาร

- จัดกิจกรรมต่อเนืองรณรงค์

  แยกขยะในทีทำงาน

- ให้ความรู้พนักงานถึงผลกระทบ

   ของการเกิดก๊าซเรือนกระจก

- รณรงค์ให้พนักงานเดินทาง 

  โดยรถสาธารณะ

- เข้าร่วมโครงการ Care the 

   Whale กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ 

    ต้นทบ้ีานตัวเอง

ี

เปา้หมาย
ป 2564ี
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       . .  ผลการดำเนินงานด้านสิงแวดล้อม

        ในปีทีผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมันทีจะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิงแวดล้อมในประเด็นต่างๆ    ไมว่่าจะเป็นการลด

การใช้ไฟฟ้า นำประปา ขยะของเสียและการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมในทีทำงานเพือรณรงค์

และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม 

                     บริษัทมีการจดักิจกรรม   “ทรนีีตี  R (Reduce Reuse Recycle)”  เพือส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร  และนำ

ทรัพยากรทีใช้แล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทังหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพือลดการใชท้รัพยากร และใช้วัสดุอุปกรณ์ทีชว่ย

ลดโลกรอ้น โดยได้นำเสนอกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกและสร้างความตืนตัว รับรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ดังต่อไปนี 

    . การลดการใช้พลงังาน

                     .  การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

   ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มีนโยบายการจัดซือและเลือกใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โดยมีการจดัสรรเครือง

คอมพวิเตอร์แบบส่วนบุคคล  (Personal  Computer)  ทีคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน และลักษณะงานของแต่ละบุคคล 

ซึงเรมิตังแต่กระบวนการจัดซือคอมพิวเตอร์ให้มคีุณสมบัติ (Specification) ไม่สูงเกินไปและไม่ตำเกินไป โดยเลือกซืออุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ทีได้รับมาตรฐาน ISO  ซงึเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิงแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

และป้องกันมลพิษจากสิงแวดล้อมทีเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทยังมกีารนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร ทังแบบ On-Premise และการใชง้านบน Cloud (เฉพาะ

ระบบงานทีไมเ่กียวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมลูส่วนบุคคล หรือ PDPA) เป็นระยะเวลามากกว่า  ปี    ทำให้ช่วยลดการใช้งานของ 

Server และยังลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน Data Center ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟา้และลดการทำงานของระบบทำความ

เย็น จากการดำเนินการนีส่งผลให้ในปี  บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าทีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ถึงรอ้ยละ  

  นอกจากนี ยังมีโครงการนำเครืองคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่  (Roll-out) โดยผลัดเปลียนหมุนเวียนการใช้

งานตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยเริมดำเนินการมาตังแต่ก่อตังบริษัท และยังได้มีการรวบรวมคอมพิวเตอร์ทียังใช้งาน

ได้ดี เพอืนำไปบริจาคให้กับ วัด โรงเรียน หรือ หน่วยงานการกุศลอีกด้วย

        .  การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และแสงสวา่ง 

  ในปี    บริษัทได้ดำเนินการเปลียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานทีทำงานจากหลอดไฟธรรมดา 

เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ทีอาคารบางกอกซติี ทาวเวอร์ ชัน  และชนั   ซงึเป็นสำนักงานใหญ่ของบรษิัท รวม

หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ทีเปลยีนทัง  ชนั จำนวน    หลอด  สามารถลดการใช้พลังงานลง ,  กิโลวัตต์ต่อปี

 หรือคิดเป็นการประหยัดค่าใช้จา่ยประมาณ ,  บาทต่อปี  

  นอกจากนี  บริษัทยังมีแผนการทีจะเปลียนหลอด  LED  เพิมเติมจนครบทังสำนักงานทีอาคารบางกอกซิตี 

ทาวเวอร์ชนั   ซงึคาดว่าจะลดค่าการใชพ้ลังงานลงอีกปีละ ,  กิโลวัตต์ต่อปีหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ,  บาท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานทีทำงานโดยมีการพิจารณาจัดซือเครอืงใช้ไฟฟ้า

ในสำนักงานทีมคีุณสมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝังให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  เช่น  ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์

ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที 

        .   การบริหารจัดการระบบนำ 

               บริษัทมีการประสานงานกับทางผู้ให้เช่าอาคารสำนักงาน    เพือปรับเปลียนอุปกรณ์ภายในห้องนำให้เป็น

อุปกรณ์ทลีดการใชน้ำทังหมด เช่น โถสุขภัณฑ์ประหยัดนำ โถปัสสาวะชายระบบเซ็นเซอร์  เครืองจ่ายสบู่เหลวอัตโนมตัิ (Auto-

matic Soap Dispenser) ก๊อกนำอ่างล้างหน้าอัตโนมตัิ  เพือเป็นการประหยัดนำ และลดการเปิดนำทิงโดยสูญเปล่า รวมถึงมี

การเปลียนกระดาษชำระ และกระดาษเช็ดมือให้เป็นกระดาษรีไซเคิล โดยมีการติดตังในห้องนำของสำนักงานทุกชันในอาคาร

บางกอกซติี ทาวเวอร์  ซึงเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทังนี จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการใช้นำอย่างมีประสิทธิ

ภาพ ประหยัดทังพลังงานนำ และค่าใช้จา่ยมากกว่า ร้อยละ  หรือประมาณ ,  บาทต่อปี
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   . การลดการใช้กระดาษ 

        เนืองจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการซือขายหลักทรัพย์   กระดาษจึงเป็นสิงจำเป็นอย่างยิงทีต้องใช้เพือเป็นเอก

สารในการทำธุรกรรมหรือหลักฐานยืนยันการทำรายการให้กับลูกค้า เช่น เอกสารเปิดบัญช ีเอกสารสัญญาต่างๆ รายงานการ

เคลือนไหวของบัญชีซือขายหลักทรพัย์  แบบฟอร์มคำขอ  ใบรับชำระเงิน  ใบเสร็จ  แบบฟอร์มต่างๆ  เป็นต้น  รวมถึงมกีารใช้

กระดาษเพอืสนับสนุนการปฎิบัติงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ ด้วย

        จากปริมาณการใช้กระดาษทีมแีนวโน้มเพิมสูงขึน ทำให้บริษัทมีแนวคิดทีจะปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติ

งาน   ทังกับบุคคลภายนอก  และการดำเนินงานภายในองค์กรของฝ่ายงานต่างๆ     โดยมีวัตถุประสงค์เพือลดปริมาณการใช้

กระดาษ และเป็นการบริหารจัดการการใช้กระดาษให้อย่างคุ้มค่ามากทีสุด  

     ทังนี บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการ เพือลดการใช้กระดาษ ดังนี

        - บริษัทมีการเพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านทาง

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เชน่ SMS  EMAIL  Line@  Facebook

        - จัดทำระบบ Trinity Member ให้ลูกค้าสามารถเข้าทำธุรกรรมการซือขายหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ 

ระบบการเรียกดูข้อมูลเคลือนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน  สรุปยอดรับ-ชำระโอนหลักทรพัย์  การฝาก-ถอนหลัก

ประกัน  การเปลียนแปลงข้อมลูส่วนตัว  แสดงข้อมลูพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ทีถือครอง  รายงานกำไร/ขาดทุน เงินหลักประกัน

คงเหลือ และปริมาณการซือขายข้อมูลรายการซือขายย้อนหลัง รายการยืนยันการซือขาย (Confirmation) บทวิเคราะห์ทังหลัก

ทรัพย์ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานอย่างสะดวกโดยผ่าน Application และผ่านเว็บไซต์ www.trinitythai.com 

        - บริษัทมีระบบจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทีเปิดบัญชีซือขายหลักทรพัย์กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตังแต่ก่อ

ตังบริษัทมาและได้มกีารพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมลู (Management Information System : MIS) ทีมรีะบบ มีมาตร

ฐานและมปีระสิทธิภาพ โดยหน่วยงานทีเกยีวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้โดยไมต่้องจัดพิมพ์เป็นสำเนาหรือจัดเก็บ

ในรูปแบบของแฟ้ม เอกสาร 

        นอกจากนี   บริษัทยังมแีผนการพัฒนาระบบการเปิดบัญชซีือขายหลักทรัพย์จากรูปแบบการกรอกเอกสารเป็น

ระบบการเปิดบัญชทีางอิเล็กทรอนิกส์ (E-opening) โดยร่วมกับบรษิัทเซท็เทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) ซึงคาดว่าจะ

แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี  

        - รณรงค์ให้พนักงานเปลียนช่องทางการสือสารภายในองค์กร  โดยจัดให้มีการสือสารทงัในองค์กร    และนอก

องค์กรผ่านทาง EMAIL  หรือ LINE แทน พร้อมทังเชิญชวนให้ลูกค้าเปลียนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง EMAIL  ด้วย

        - สนับสนุนให้มกีิจกรรมการ  REUSE โดยนำกระดาษทีใช้แล้วหน้าเดียวมาจดัทำเป็นสมุดโน๊ตและ RECYCLE 

กระดาษทีใช้แล้วทังสองหน้านำไปทำลายและขายให้กับบริษัททีผลิตเยือกระดาษเพอืนำไปทำเป็นกระดาษ RECYCLE  และ

นำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

        จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวนมาก   และยังเป็น

การช่วยลดค่าใช้จา่ยจากการดำเนินการในองค์กร ทังค่ากระดาษ ค่าหมึกพมิพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร 

รวมถึงการลดปริมาณขยะทีเกิดจากกระดาษทีใช้แล้ว 

        นอกจากนี ยังเป็นการเพมิประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม ลดเวลาการ

ค้นหาเอกสารต่างๆ ลดความเสียงจากข้อมลูทีอาจจะสูญหาย หาไมเ่จอ หรือความเสียงจากการจัดส่งข้อมูล เป็นการเพิมประ

สิทธิภาพในการทำงานองค์กรได้เป็นอย่างดีในแง่ของลูกค้าจะช่วยเพิมความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนส่งเอก

สารไมต่้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม การใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัลเพือสรา้งความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษทังกระดาษ A  กระดาษชำระในห้อง

นำ และกระดาษประเภทอืนๆของปี  เพอืเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในปี  ต่อไป
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 . ลดการใช้ขยะและของเสีย 

      ปัญหาขยะ และของเสียในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงมากขึนทุกปี     ยิงจำนวนประชากรในประเทศมกีาร

อุปโภค  และบริโภคมากเท่าไหร่ยิงทำให้เกิดขยะ  และของเสียมากขึนเท่านันขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ตามธรรม

ชาติ บางประเภทสามารถนำมาใช้ซ้ำ และบางประเภทย่อยสลายยากหรือต้องใช้เวลานานนับสิบนับร้อยปีเลยทีเดียว 

     บริษัทตระหนักถึงปัญหาขยะและของเสียดังกล่าว   และทราบดีว่าหากมีกระบวนการกำจัดขยะทีไมไ่ด้มาตรฐาน

จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อม  รวมถึงในระยะยาวอาจจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์  และสุขภาพอนามยัของ

คนในประเทศอีกด้วย 

      ด้วยเหตุนี บริษัทจงึมีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทิงขยะและของเสีย  โดยปลูกฝังให้ทำความเข้าใจ

เกียวกับการบริหารจัดการขยะทีถูกทิงในบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบัติทีเป็นสากลทัวโลก เพอืลดปริมาณขยะ และของ

เสียซงึส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและเชือโรคต่างๆ ในสำนักงาน  โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เรียน

รู้วิธีการทิงขยะตามระบบคัดแยกทีกำหนดให้โดยแยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

และจัดให้มีจุดทิงขยะตามสถานทีทีระบุไว้อย่างชัดเจน  ทังนี  บริษัทได้มีการประสานงานกับอาคารบางกอกซติี  ทาวเวอร์ ซึง

เป็นเจ้าของอาคารทีบริษัทเช่าเป็นสำนักงานให้ได้มีดำเนินการแยกขยะด้วยเช่นกัน  ในปี  บริษัท ได้กำหนดเป้าหมายใน

การดำเนินการด้านความยังยืน  โดยรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการบริหารจัดการขยะทีถูกทิงในบริษัทอย่างถูกต้อง   และได้

ดำเนินการจัดทำโครงการ   กจิกรรมหลัก ได้แก่

  . กิจกรรมแยกขยะและของเสีย

      บริษัทได้จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์ให้พนักงานมจีิตสำนึกในการทิงขยะและการคัดแยกขยะออก

เป็นประเภทต่างๆ โดยมกีารจัดซือถังขยะ  ช่องแยกขยะออกเป็น  ประเภท ได้แก่ . ขยะกระดาษ . ขยะโฟมและพลาสติก 

และ . ขยะเศษอาหาร โดยได้มีการจัดวางถังขยะไว้ในห้องเตรียมอาหารทีชัน  ,  และชัน  อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร ์

และยังมีการจัดตังถังขยะดังกล่าวไว้ทีบรเิวณห้องประชุม เพือให้พนักงานทีเข้าร่วมรับประทานอาหารในห้องประชุม  ได้มกีาร

ทิงขยะให้ถูกต้อง  จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เป็นการผลักดันให้พนักงานบางคนต่อยอดนำกลับไปใช้ในชีวิต

ประจำวัน และเริมมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใช้ทีบ้าน

                            . กจิกรรมจัดการอุปกรณ์เครืองใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า

      มีการบริหารจัดการอุปกรณ์เครืองใช้สำนักงานต่างๆ ให้ใช้อย่างคุ้มค่า  ด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที

ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีนำ กลับมาใช้ใหม่เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ (Printer) เครือง

คิดเลข แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการเรืองการใช้กระดาษ   บริษัทยังมีการนำกระดาษทีใช้

แล้วด้านเดียว (REUSE) กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ โดยนำมาจัดทำสมดุโน๊ตและ นำกระดาษทีใช้แล้วทังสอง

หน้า ไปย่อยทำลายแบบต้มเพือนำเยือกระดาษทีได้จากการต้มไปขายให้กับบริษัททีผลิตเยอืกระดาษ ไปผลิตเป็นกระดาษ 

แล้วนำกลับมาใช้ใหมต่่อไป นอกจากนี เรายังมกีารรณรงค์ให้พนักงานบริษัทงดพิมพง์านโดยไม่จำเป็นและให้มีการสือสารทัง

ในองค์กร และนอกองค์กรผ่านทาง EMAIL  หรือ  LINE  แทน  พร้อมทังเชิญชวนให้ลูกค้าเปลียนมารับเอกสารต่างๆ ผ่านทาง 

EMAIL  ด้วย มีการติดป้ายรณรงค์การใช้กระดาษในห้องน้ำอย่างประหยัด เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

  . กิจกรรมทรีนีตี ลายแทงความดี

      บริษัทได้กำหนดแผนงานในการทำกิจกรรม  CSR  เป็นประจำ  โดยเป็นกิจกรรม  CSR  ทีมีความหลาก

หลาย    และได้มกีารสอดแทรกกิจกรรมทีเกยีวข้องกับสิงแวดล้อมไปด้วย  โดยในปีทีผ่านมาบรษิัทได้ทำกิจกรรม “ทรีนีตี ลาย

แทงความดี” จำนวน  กิจกรรม และเป็นกิจกรรมทีเกยีวข้องกับสิงแวดล้อมรวม    กิจกรรม ได้แก่  บริจาคปฎิทินเก่าเพือเป็น

สือการเรียนการสอน  การรณรงค์ให้พนักงานงดใช้พลาสติก   กิจกรรมบริจาคหลอดเพือทำหมอน  กิจกรรมบริจาคพัสดุกล่อง

กระดาษทีใช้ไป นำกลับไปผลิตเป็นโต๊ะเก้าอีมอบให้โรงเรียนทีขาดแคลนต่อไป และโครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ี



    . ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

        บริษัทตระหนักดี ถึงผลกระทบของการเกิดก๊าซเรือนกระจก    ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

โดยเฉพาะในปี  ทผ่ีานมา กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM .  อย่างหนักและกระทบโดย

ตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม  จึงได้มคีวามพยายามในการดำเนินงาน   หรือจัดกิจกรรมทีคำนึงถึงสิงแวดล้อม

ได้แก่ การสนับสนุนรณรงค์ให้พนักงานการลดการใช้พลังงาน ลดการก่อให้เกิดขยะ และของเสีย  ลดการใช้เครืองใช้ต่างๆ   ที

ย่อยสลายยาก เป็นต้น

        ทังนีบรษิัทให้ความสำคัญกับการจดัการเพือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจทีมปีริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุด  คือการใช้ไฟฟ้าจากเครืองปรับอากาศในสำนักงาน    และการใชน้้ำมันเชือเพลิงจากยาน

พาหนะขององค์กร   บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรกัษาเครืองปรับอากาศ    โดยกำชับให้ฝ่ายอาคารทีดูแลอาคารสำนักงานหมัน

ตรวจสอบระบบปรับสมำเสมอตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนือง     และมแีผนทีจะเปลยีนรถยนต์ของบริษัทเป็นแบบขับ

เคลือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าและนำมนั (Hybrid)ทังหมดภายในปี 

        อย่างไรก็ตาม   แมบ้ริษัทจะมีการดำเนินกิจกรรมทีเป็นการลดผลกระทบทางลบต่อสิงแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น 

แต่ยงัถือว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อม  อีกทังในปีทีผ่านมา  บริษัทยงัไม่มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เช่น การปลูก

ต้นไม้  ปลูกป่า  หรือมกีิจกรรมอืนๆ  ทีเป็นการรณรงค์เกยีวกับการเปลียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ และการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกโดยตรง จงึทำให้ยังไม่มขี้อมลูทีเกยีวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังไมม่ีการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร

ทีขนึทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า

        ในปี   บริษัทมีแผนทีจะเข้าร่วมโครงการ  Care the Whale  ทีทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึน 

ซึงคาดว่าจะเป็นจุดเริมต้นทีทำให้บริษัท    มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึน

 .  การจัดการความยังยืนในมิติสงัคม

  . .  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

           บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม    โดยคำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชน   และปฏิบัติตามหลัก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration  of  Human Rights)  และหลักการชีแนะของสหประชาชาติว่า

ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)  โดย

ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม   เท่าเทียม  และไมเ่ลือกปฏิบัติ  ทังใน

ด้านการจ้างงาน   การจ่ายค่าตอบแทน  การเลือนตำแหน่ง  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  โดยไมแ่บ่งแยกความแตกต่าง

ทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชือชาติ และศาสนา  รวมทังสนับสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  ผู้พิการ   ผู้สูง

อายุ  ผู้พ้นโทษ   เพือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ทีมนัคง  และเป็นส่วนหนึงของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทียังยืน 

(SDGs) ของประเทศและโลก  และในปี  -  บริษัทมีการดำเนินการจดัทำรายงานความยังยืน เ พือให้สอดคล้องกับ

แนวทาง GRI และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำกระบวนการประเมนิความเสียงด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแนะ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และ

หลักการด้านมนุษยธรรมสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of 

the United Nations Global Compact : UNGC)

           อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีการเขียนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม   ทังนี 

การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนือหาด้านสิทธิมนุษยชน  หากเนือหาครบถ้วนแล้วบริษัทจะดำเนินการเผย

แพรน่โยบายต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

239รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี



240 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

 . .  ผลการดำเนินการด้านสังคม

        บริษัทมีการดำเนินการด้านสังคม โดยคำนึงถึงเรืองการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขันพนืฐาน ของพนักงาน และ

แรงงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การคิด

ค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการทำงานเพือส่วนรวมและสังคมนอกจากนี 

บริษัทยังระมัดระวัง และหลีกเลียงการดำเนินธุรกิจทีจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปิดช่องทางให้มีกลไก

ในการร้องเรียน ร้องทุกข์  เพือให้ผู้ทีเชอืว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัททีเชอืว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จะได้

มีช่องทางทีร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและมีขบวนการในการดูแลอย่างเหมาะสม

          ทังนี บริษัทมกีารดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน  เรอืงได้แก่

  . สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  หมายถึง  สิทธิในการทำงาน  สิทธิทีพึงได้รับอาหาร  สิทธิใน

สุขภาพตามมาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการและสังคม 

  . สิทธิของพลเมอืง และสิทธิทางการเมอืง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย 

เสรีภาพในการแสดงออก 

          แนวปฏิบัติสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้แก่

  . พนักงานและแรงงาน

      บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงาน  และแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกัน  โดยให้

ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึงเป็นทรัพยากรทีทรงคุณค่าและมีความสำคัญในการทีจะขับเคลือนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท  

     บรษิัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลากรให้มีความเชียวชาญ  มีการให้

ผลตอบแทนและมีสวัสดิการทีเหมาะสม รวมถึงมีการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้มีมาตรฐาน มีการปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Trinity DNA) เพือบ่มเพาะให้เป็นผู้มีทัศนคติ

และพฤติกรรมทส่ีงเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)   ทังนี  บริษัทได้ยึด

หลักการบริหารทรพัยากรบุคคล ได้แก่

   .  การจ้างงาน        

         บริษัทมีนโยบายการว่าจา้งพนักงาน โดยจะพยายามสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตังบุคคล 

ให้ดำรงตำแหน่งทีว่างนนั  โดยพิจารณาบุคคลภายในทีมคีุณสมบัติเหมาะสมก่อน  แต่อย่างไรก็ตาม  บริษัทสงวนสิทธิในการ

ทีจะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตังบุคคลในตำแหน่งต่างๆ  จากบุคคลภายนอกได้ตามทีเห็นสมควรและเหมาะสม 

นอกจากนัน  การคัดเลือกบุคคลเพือว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงคุณ

สมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอืน ๆ ทีจำเป็นแก่พนักงาน  ทังนี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานแนะนำเพือน หรือคนรู้จักมาสมัครงานในโครงการเพือนชวนเพือน Employee Referral 

Program

         บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จงึได้พิจารณาจ้างงานผู้พิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.   มาตรา 

 โดยจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตา จำนวน   ราย   ทำหน้าทีนวดผ่อนคลายเพือสุขภาพ  และลดอาการ  Office 

Syndrome ให้กับพนักงาน ทังนีบริษัทยังคงมนีโยบายสนับสนุนการจ้างเหมาบริการแก่คนพิการทางสายตาต่อไปในปี  

                           

ี



   .  การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

                บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิง  ด้วยตระหนักดีว่าพนักงาน  คือกลไกสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์และผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตอีกทังบรษิัทปฏิบัติต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงความ

เป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน และไมเ่ลือกปฏิบัติกับพนักงานไมว่่าเรืองถินกำเนิด เชอืชาติ ภาษา  ศาสนา  เพศ   อายุ  สถานะ

ทางสังคม รวมถึงความเชือและความคิดเห็นทางการเมือง  

                บริษัทไมเ่ลือกปฎิบัติ   และให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร    โดยพิจารณา

จากผลการ ปฏิบัติงาน ความรู้  ความสามารถ และพฤติกรรมทีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร   โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กันทังองค์กร นอกจากนันการดำเนินธุรกิจยงัคำนึงถึงความโปร่งใส  การเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อลูกค้า และคู่ค้า

                ในปี    บริษัทร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูล

นิธินวัตกรรมทางสังคมในการจ้างคนพกิารทำงานในองค์กร โดยบรษิัทได้จา้งคนพิการจำนวน  คนมาให้  บริการนวดเพือสุข

ภาพแก่พนักงานสัปดาห์ละ  วัน ซึงนอกจากบริษัทจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการไมใ่ห้เป็นภาระของสังคม

แล้ว ยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในสังคมสำหรับค่าใช้จ่ายทีบริษัทจะต้องนำส่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.    ในอัตราปีละกว่า    แสนบาทน ี ได้เปลียนมาเป็นชินงานทีเป็นประโยชน์ต่อคนใน

องค์กร สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้

                บริษัทคำนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  ประการ คือ

         . เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และ

สิทธิขันพืนฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

         . ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน 

         . ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

        นอกจากนี บริษัทยังได้สร้างช่องทางในการรับฟงัความคิดเห็นของพนักงาน ได้แก่ 

         . การจัดตงัคณะกรรมการ   HR Partner  เพือเป็นตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ  โดยคัดเลือกพนัก

งานทีมีอายุ และเพศทีแตกต่างกัน  เพือสะท้อนถึงความต้องการของพนักงานหลากหลาย ซึงคณะกรรมการ  HR Partner  จะ

มกีารปรับเปลียนทุก  ปี และมีหน้าทสีำคัญในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกียวกับทรัพยากรบุคคลทีเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทอีก

ทังยังเป็นสือกลางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกียวกับนโยบาย   และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอย่างทัวถึง 

โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส โดยในปี  ได้จัดประชุมทังสิน  ครัง
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 . ดำเนินการการสำรวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey   โดยบริษัทได้ทำการสำรวจ

ติดต่อมาเป็นระยะเวลา  ปี (ผลการสำรวจในปี  ได้แจ้งไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ) 

โดยการสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลทีได้แสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับทำให้พนักงานแสดงความ

คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างยิง

  .    ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

          บริษัทมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการทีเหมาะสมให้แก่พนักงานและผู้บริหาร  โดย

เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน   นอกจากนี  บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมในระยะยาว  สนับสนุนให้

พนักงานมีสุขภาพการเงนิทีดี โดยค่าตอบแทนแบ่งได้ ดังนี

   . .  ค่าตอบแทน   และผลประโยชน์ระยะสัน  เพือตอบแทนผลการปฏิบัติงาน  และสร้างขวัญ

กำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน 

รวมทังสามารถชีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทน    และผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาห

กรรมเดียวกันได้  รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสัน ทบีริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน   ค่าจ้าง 

ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส  Incentive Referral Fee และเงนิสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ  

   . .  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว เพือจูงใจ  และ

ดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และ

สามารถจูงใจพนักงานทีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว  

   รูปแบบค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ระยะยาวทีบริษัทจัดให้พนักงาน และผู้บริหาร ได้แก่ เงนิ

กองทุนสำรองเลียงชพี ทีจดัตังขนึตามกฎกระทรวงฉบับที  (พ.ศ. )ทังนีปัจจุบันบริษัทได้จัดตังกองทุนสำรองเลียงชีพ

ในนาม “กองทุนสำรองเลียงชีพ TMBAM M Choice ซึงจดทะเบียนแล้ว”พนักงานจะสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุนสำรองเลียง

ชีพได้เมือพน้ทดลองงาน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว  โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเดียว

กันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง  หรือสามารถเลือกสะสมได้สูงสุดในอัตราร้อยละ    ทังนี    ขึนอยู่กับความสมัครใจของ

สมาชิกและสมาชกิสามารถแจ้งเปลียนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ  ครัง  ซงึพนักงานจะได้รับเงินเมือสินสมาชิกภาพจาก

กองทุนฯ  นอกจากนัน กองทุนฯ ได้จัดตังคณะกรรมการซึงประกอบด้วยกรรมการทีมาจากการเลือกตังของสมาชิก และกรรม

การทมีาจากการแต่งตังของนายจา้งซึงมีอำนาจหน้าที และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการ

กำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทังหมด

   ในปี  ต่อเนืองถึงปี  บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการบริษัทเกษียณสุข" ของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   (ก.ล.ต.)  เพือสร้างความรู้ให้แก่พนักงานในการออม  การลงทุนและให้สิทธิ

พนักงานเลือกเงินสะสมกองทุนสำรองเลียงชีพได้สูงสุดในอัตราร้อยละ    และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานใน

อัตราไม่เกินร้อยละ   โดยพนักงานสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเหมาะสมในลักษณะ  Employee’s  choice  โดยมี

นโยบายการลงทุน (Master Fund) ทังหมด  นโยบายการลงทุน ได้แก่  ตราสารหนี  ตราสารทุนในประเทศ  ตราสารทุนต่าง

ประเทศ ทางเลือกอสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกทองคำและสินทรัพย์พิเศษ  โดยพนักงานสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้มาก

ถึง  ทางเลือก  และสามารถเปลียนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนได้ทุกวัน  โดยทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัด

การกองทุนสำรองเลียงชีพ ซงึเมอืรวมกับผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน เช่น  เงนิชดเชยทีได้รับเมอืออกจากงานตาม

กฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  พนักงานจะมีเงินออมในระดับทีเหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ ซึงสอดคล้อง

กับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

   นอกจากนี บริษัทยังได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) ให้กับพนักงาน

ในชือ TNITY-WA โดยมีวัตถุประสงค์เพือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฎิบัติงานของพนักงานให้มีความตังใจในการทำงาน 

โดยใบสำคัญแสดงสิทธินีจะมีอายุ  ปี ซึงจะหมดอายุลงในปี 

           

ี



บรษิัทได้มกีารจัดทำการสำรวจค่าตอบแทน  และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพย์อืนเป็นประจำทุก  ปี  และนำข้อมูลดังกล่าว

มาพิจารณาปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมและในปี   บ ริษัทได้พัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล 

Benefit  Management  System  (BMS)  เพืออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทังผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยใน ค่าทันตกรรม และค่าจักษุ  สวัสดิการพนักงาน บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าทีกฏหมายกำหนด ดังนี

 

243รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

สวัสดพินักงานของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี

สวัสดิการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี สวัสดิการทีพนักงานได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน

การตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบุตร

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตู้ยาสามัญ

กองทุนเงินทดแทน

การประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลอันเนืองจากอุบัติเหตุ

การช่วยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว

กองทุนสำรองเลียงชีพ

การสนับสนุนค่าใช้จา่ยสำหรับวิชาเฉพาะด้าน 

สำหรับพนักงานทีต้องใช้ใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน

เงนิกู้หรอืจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรบัพนักงาน

     . สวัสดิการเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย

     . สวัสดิการเงินกู้เพือทีอยู่อาศัยกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์

     . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน

ของทีระลึกเมือทำงานครบ  ปี

สวัสดิการทีจอดรถ

วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไมถ่ือว่าเป็นวันลา(ได้รับเงินเดือน)

วันลาไปทำ CSR โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา (ได้รับเงินเดือน)

เงนิช่วยเหลือค่าพาหนะ/อาหาร 

เงนิช่วยเหลือค่าทำงานในวันหยุด

้
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บริษัทกำหนดให้พนักงานหญิงมคีรรภ์มสีิทธิลาเพือคลอดบุตร ครรภ์หนึงไม่เกิน  วัน  โ ดยนับรวมวันหยุดทีมรีะหว่างวันลา

ด้วย และได้รับค่าจ้างไมเ่กิน  วัน  และพนักงานหญิงมีครรภมี์สิทธิขอให้บริษัทฯ   เปลียนงานในหน้าทีเดิมเป็นการชวัคราว

ก่อนหรือหลังคลอดได้โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชัน  ทรีับรองว่าไม่อาจทำหน้าทีเดิมได้ ซงึบริษัทจะพจิารณา

เปลียนงานทีเหมาะสมให้กับพนักงานนัน

ี

สถิติการกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

กรณีของการลา
จำนวนพนักงาน (คน)

จำนวนพนักงานทีมีสิทธิลาคลอดได้ในระหว่างปี **

จำนวนพนักงานทีได้ใช้สิทธิลาคลอดในระหว่างปี

จำนวนพนักงานทีกลับมาหลังจากสินสุดระยะการลาคลอด

จำนวนพนักงานทีกลับมาหลังจากสินสุดระยะการลาคลอดและ

ยังทำงานต่อหลังจากนันไป   เดือน

อัตราการกลับมาทำงาน (Return to Work Rate) ( ) ทีกลับมาทำงาน

หลังจากระยะการลาคลอดสินสุดลงแล้ว (ร้อยละ)

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) ( ) ทีกลับมาทำงาน

หลังจากระยะการลาคลอดสินสุดลงและยังทำงานต่อหลังจากนันไป 

 เดือน (รอ้ยละ)

หมายเหตุ   

( ) อัตรากลับมาทำงาน (Return to Work Rate) = (จำนวนพนักงานทีกลับมาทำงานหลังจากสินสุดระยะการลาคลอด / จำนวนพนักงานตามเพศทีได้ใช้สิทธิ

ลาคลอด) x 

( ) การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำนวนพนักงานทีกลับมาทำงานหลังจากสินสุดระยะการลาคลอดและยังทำงานต่อหลังจากนันไป  เดือน /

 จำนวนพนักงานทีกลับมาทำงานหลังจากสินสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานก่อนหน้า) x 

นอกจากนี บริษัทยังจัดให้มคีณะกรรมการสวัสดิการซึงเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน    จำนวน  คน  โดยมีหน้าที

ความรับผิดชอบให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิ การสำหรับ

พนักงาน และประเมนิผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพือประโยชน์สุขของพนักงานและองค์กรโดยรวม

      .   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน

          บริษัทกำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึงสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวด

ล้อมในการทำงาน  พ.ศ.   โดยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

มีหน้าทคีวามรับผิดชอบพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทังความปลอดภัยนอกงานเพือ

ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอ้นรำคาญอันเนืองจากการทำงาน  

หรือความไมป่ลอดภัยในการทำงานเสนอต่อบริษัท  รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฏ

หมายทีเกยีวข้องกับความปลอดภัย   และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท เพือความปลอดภัยในการทำงาน

ของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกทีเข้ามาปฏิบัติงานในสถานทีทำงาน   รวมทังรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 



ระบุปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการฯ เพือเสนอต่อบริษัทพิจารณาข้อบังคับ และคู่มือ

ความปลอดภัยในการทำงาน  และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานทีทำงานเสนอต่อบริษัท    และวางระบบรายงานสภาพ

การทำงานทไีม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าทีของพนักงานทุกคน ทุกระดับ พิจารณาโครงการฝึกอบรมเกียวกับความปลอดภยัในการ

ทำงาน  และโครงการฝึกอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมทังส่ง

เสริม  สนับสนุน  กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภยัในการทำงานของ

สถานทีทำงาน  และสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน  และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายทีเกิดขึน

ในสถานทีทำงาน เดือนละ  ครัง
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จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบริหาร

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง เลขานุการ รวม (คน)

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน
จำนวนผู้ทีเสียชวีิตเนอืงจากการปฏิบัติงาน

ทีเกิดขนึในระหว่างปี 

จำนวนครงั จำนวนวันสูญเสีย

การบาดเจ็บกรณีต่างๆ

เกิดบาดแผลเล็กน้อย

ชายหญิง หญิง

สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

โรคการทำงาน

ด้านการได้ยิน

ชาย

สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

การบาดเจ็บของกล้ามเนือและกระดูก สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

ด้านการมองเห็น สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

ด้านสมรรถภาพปอด สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค

กรณีเสียชวีิต

การเสียชีวิตทีเกยีวข้องกับงาน สำนักงานใหญ่

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาในเขตภูมิภาค
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บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับอันตรายทีอาจจะเกิดขึนจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม จงึกำหนดให้มีมาตรการดูแลรักษา

ความปลอดภัย  ทังการควบคุมการเข้าถึงพืนทีโดยได้ติดตัง  (Space  Access  Control)     ทีประตูทางเข้าออกในทุกชันการ

กำหนดสิทธิและควบคุมการเข้า-ออกพืนทีทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายด้วยระบบ Access Control ติดตังกล้องวงจรปิด 

และมเีจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตลอด  ชัวโมง ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Business Continuous Plan  

โดยมีวัตถุประสงค์เพือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียทีอาจจะเกิดขึน

นอกจากนี บริษัทยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดด้านการฟอกเงิน    โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเพือทราบ

ข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า  (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD)  รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ 

ของลูกค้าทีมเีหตุอันควรสงสัย หรือเป็นกลุ่มอาชีพทีมีความเสียงสูง ฝ่ายงานทีเกยีวข้องจะดำเนินการรายงานการทำธุรกรรม

ดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือป้องกันมใิห้กลุ่มบุคคลอาศัยการดำเนินธุรกิจกับบริษัทเป็นช่อง

ทางในการกระทำความผิดทางด้านการฟอกเงนิและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน     

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ   ดังจะเห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัททีความต่อเนือง 

และมกีารบริหารงานทีมคีวามราบรืนมาโดยตลอด โดยผู้บริหาร  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันวิเคราะห์ตำแหน่งงานที

สำคัญทีจะต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง    และร่วมกนักำหนดคุณสมบัติของผู้ทีจะถูกพัฒนา  (Successor)   เพือสืบทอด

ตำแหน่งงาน รวมไปถึงการคัดเลือก และประเมนิความพร้อมของพนักงานทีมีศักยภาพทังภายในฝ่ายงาน นอกฝ่ายงาน  และ

หากยังไม่มีผู้ใดในองค์กรเหมาะสม    จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองค์กรทีมคีุณสมบัติเหมาะสม      และวางแผนการ

พัฒนาเพือเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

การสร้างองค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace)   

บริษัทมีเป้าหมายในการดูแลให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน   เพือความรกัความผูกพันในองค์กรโดยได้ดูแลพนักงานใน

มิติต่างๆ ดังนี

  . Happy Body  บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ   เพือดูแลและติดตามสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนืองเป็น

ประจำทุกปี  ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 

  - ค่าสมาชกิสถานออกกำลังกาย (Fitness)  

  - กิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย “แคลลอรีเหงอืนเีพือน้อง” 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  

ี



  . Happy Heart  บรษิัทและพนักงานได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านชมรมทรีนีตีอาสา

ตัวอย่างการช่วยเหลือสังคม ได้แก่  

  -  ช่วงโควิด-   : บริจาค  Face Shield ให้กับบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตภูมิภาค โดยผ่าน

     เพอืนๆ พนักงานสาขาในจังหวัดต่างๆ

  -  บริจาคปัจจัย เพือซือข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครืองใช้ต่างๆ ให้แก่ ตู้ปันสุข ซึงตังอยู่ในจังหวัดต่างๆ 

      ใกล้ๆ กบัสาขาของบริษัท โดยมีพนักงานสาขาช่วยดูแลโดยทัวไป 

  -  เลียงอาหารกลางวัน   บริจาคทุนการศึกษา  ให้แก่เด็กพิการทางสายตาติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 

       ปี

  -  จัดกิจกรรม เปิดเก๊ะ เปิดกรุขายของ  เพือนำเงนิจากการขายของทีพนักงานนำมาบริจาคไปมอบเป็นทุน

                                การศึกษา ทุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม  ซึงเป็นโรงเรยีนทีบริษัทรับอุปถัมภ์ 

                                ตังแต่สมัยปีทีน้ำท่วมใหญ่ ปี  เป็นต้นมา

  -  จัดส่งของขวัญวันเด็กไปให้ โรงเรียน บ้านสือดัง จังหวัตปัตตานี

  -  รณรงค์รวบรวมกล่องพัสดุบรรจภุัณฑ์ทีไมไ่ด้ใช้แล้วไปมอบให้กับ SCG  เพือไปเข้าขบวนการแปรรูปเป็น

                                โต๊ะ เก้าอี นักเรียน ไปมอบให้แก่โรงเรียนทีมีความขาดแคลน

  -  บริจาคเครอืงฟอกไต จำนวน  เครืองให้แก่ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  . Happy Society  บรษิัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ  ผ่าน HR Partner   ผ่าน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลียงชีพ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพือให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้

สือให้พนักงานรับทราบอย่างทัวถึง  ผู้บริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานด้วยตนเองถึงทิศทางในการดำเนิน งานของบริษัท 

ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ  ครัง มีการจัดทำแบบสอบถามถึงความเป็นอยู่สภาพจิตใจของพนักงาน

ในช่วงทีเชือโควิด-   ระบาดหนักและพนักงานต้องปฏิบัติงานทีบ้าน เพอื

ทีจะนำมาประเมินสถานการณ์    และให้ความช่วยเหลือพนักงานในรายที

ต้องการ

  . Happy Relax    มีงานเลียงสังสรรค์ปีใหมพ่นักงาน 

เพือสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรืนเริงเนอืงจากในปี     เกิดการ

ระบาดของเชือโควิด-  จึงงดจัดงานวันเกิดบริษัท งานท่องเทียวประจำปี  
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  . Happy Brain แม้ในปี  วิถีของการทำงานจะแตกต่างออกไป ไม่เหมือนเดิมแต่บริษัทยังคงส่งเสริม

การให้พนักงานมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนืองโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการฝึกฝนให้พนักงานได้ใช้เครืองมอืสมัย

ใหม่นอีย่างมีประสิทธิภาพด้วย จำนวนชัวโมงอบรมของพนักงานในปี พ.ศ.  เฉลียต่อคนต่อปี  เท่ากับ .  ชัวโมง  ซึง

มากกว่าปี พ.ศ.  ร้อยละ .

  . Happy Soul  บริษัทจัดงานทำบุญ   ตักบาตร ในโอกาสสำคัญๆ

เป็นประจำ ซงึมีพนักงานมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทุกครังนอกจากนี บริษัทได้ทำนุ

บำรุงพุทธศาสนา โดยจัดทอดกฐิน เป็นประจำทุกปี และในการจัดทอดกฐินบริษัทยังได้

บอกบุญเพือชักชวนสาธุชน   ร่วมบริจาคซือเครืองมอืแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล  และทุน

การศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนทีอยู่ภายใต้สังกัดวัดทีบรษิัทจัดไปทอดกฐินอีกด้วย

  . Happy Money บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานเรืองการออมและ

การลงทุนภายใต้โครงการบริษัทเกษียณสุข  บริษัทได้เชญิผู้จัดการกองทุน  มานำเสนอ

ภาพรวมของเศรษฐกิจข้อมลูสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนแก่พนักงานอย่างน้อย

ปีละ -  ครัง

  . Happy Family    บริษัทได้ดูแลสุขภาพไม่เฉพาะแต่พนักงานแต่

ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของครอบครัวพนักงาน    โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

แก่คู่สมรส  และบุตรของพนักงานและจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย  นอกจากนี

คู่สมรสและบุตรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน เช่นเดียวกับ

สิทธิทีพนักงานผู้นันได้รับ   สำหรับในปี  บริษัทไม่ได้จัดกิจกรรม Family’s Day เฉกเช่นทุกปี   เนืองจากการแพร่ระบาด

ของเชอืโควิด-  ซงึต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (TRINITY DNA)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   ซึงพนักงานถือเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า    และมีความสำคัญในการขับ

เคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ทีกำหนดไว้ซึงบรษิัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยให้ความ สำคัญ

กับการดูแลพนักงานทังในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสมรวมถึงให้ความ

สำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

นอกจากนีบริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในชือว่า  TRINITY DNA  โดยปลูกฝังพนักงานมีความเข้าใจ 

ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร  และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเป็นรากฐานในการพัฒนาพนักงาน    และนำพาบริษัทไปสู่เป้า

หมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจทีได้ตังไว้

  

ี



         . ลูกค้า  

             บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้า  ได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน      ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มทีักษะ

ความรู้ และมคีวามสามารถในการลงทุน  รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของ

บรษิัท และส่งผลให้มีสถานะการเงินทีมนัคงอย่างยังยืน และยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม

ดีขึนตามไปด้วย

             บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีหลากหลายเพมิช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้สะดวก

ยิงขนึ โดยในปี  บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี

  .  บริการการลงทุนทมีีประสิทธิภาพ บน Platform ทีมีชือว่า Trinity Smart Wealth 

        บริษัทได้นำเสนอบริการการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ บน Platform  ทีมีชือว่า Trinity Smart Wealth ตัง

แต่ปี โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ  แบบ คือ 

   . พอร์ตมนัคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพืนฐาน  

   . พอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสัน-กลาง โดยใช้ข้อมลูวิเคราะห์ด้านเทคนิค  

        โดยการบริการนีจะตอบสนองลูกค้าทีไมค่่อยมีเวลาศีกษาและติดตามตลาดรวมทังการเคลือนไหวของ

ราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดทังนีทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจะคัดเลือกหุ้นในพอร์ตไมเ่กิน  ตัวและให้ข้อมูลจังหวะในการ

เข้าซอืและขาย  ซึงระบบจะส่งข้อมลูไปโดยตรงไปทีเจ้าหน้าทีการตลาดเพอืดำเนินการซือขายตามสัญญาณทีทีมนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์แจง้มา  ลูกค้านักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง  Email  SMS  และ  Line ซึงบริการนีเปรียบ

เสมอืนมีผู้จดัการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในปี   บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน    ตามเกณฑ์ของสำนักงาน 

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    (ก.ล.ต.)

โดยกำหนดขอบเขตของหลักทรัพย์ทีอยู่ในเกณฑ์

ลงทุนตามเกณฑท์ีกำหนด (Stock Universe) 

เพือให้สะดวก  และประหยัดเวลาต่อลูกค้าในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างไรก็ตามในปีทีผ่าน

มาเศรษฐกิจโลก  ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโควิด-     ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์เป็น

อย่างมาก ทำให้ผลการบริหารการลงทุนในบริการ 

Trinity  Smart  Wealth  ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 

ซึงทีมงานได้มีการประชุมอย่างตลอดเวลาเพือหา

กลยุทธ์การลงทุนทีเหมาะสมต่อไป  
ทังนีบรษิัทได้เพมิความถีในการนำเสนอข้อมูลการลงทุนทีอยู่ในทังสองพอร์ตให้ลูกค้าได้รับทราบความเคลือนไหวอย่างใกล้ชดิ

  .  บริการการลงทุนในสินทรพัย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)

        บริษัทได้ศึกษาทางเลือกใหมใ่ห้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล    ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์

ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึงผลิตภัณฑ์ทีนักลงทุนทัวโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึง

ทางเลือกทีนักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ 

        โดยในปี    บริษัทเปิดให้บริการเป็น  Selling Agent  แนะนำลูกค้าทีสนใจการลงทุนในสินทรัพย์

ดิจิทัลเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซือขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน จำกัดและในปี  บริษัทมีการขยาย
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การให้บริการผ่านศูนย์ซือขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพิมอีก  แห่ง  ซึงทัง  บริษัททีได้รับการรับรอง

อย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ทังนีบรษิัทมีบริการพิเศษนำเสนอแก่ลูกค้าทีเปิด

บัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการอำนวยความสะดวกในการช่วยเปิดบัญชี  ซึงจะมีลูกค้าจำนวนหนึงที

ไม่คุ้นเคยกับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านสือดิจิทัล รวมทังให้บริการข้อมูลความรู้เกียวกับผลิตภัณฑด์ิจิทัลทีน่า

สนใจและคำแนะนำในการลงทุน จงัหวะการเข้าซือและขายสินทรัพย์ดิจทิัลบิตคอยน์ผ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัท 

  

  .  พัฒนาช่องทางนำเสนอบทวิเคราะห์หลกัทรพัย์ผา่นช่องทาง Social Media และ Line@

        บริษัทได้พัฒนารูปแบบและช่องทางในการนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์

    ยิงขนึ และลูกค้าสามารถเข้าถงึได้ง่าย โดยนำเสนอผ่าน

   . Youtube ในชอ่ง Youtube ของบริษัทชือ Trinity Channel 

   . Facebook ในชือเพจ Trinity Securities Group 

   . Line@ โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนทีสำคัญรวมถึงข่าวสารทีเกียวข้อง

กับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนือหาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ InfoGraphic รูปแบบของคลิปวีดีโอ

รวมถึงยังมีการนำเสนอบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของบริษัทในแบบ Real Time ผ่าน Facebook Live และจัดทำวีดีโอคลิป

ผ่าน Youtube Live  ซึงได้รับการตอบรบัดีจากลูกค้า นักลงทุนในระดับหนึง

  .  แอปพลิเคชัน Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรอืแทบ็เล็ต 

        ในปีทีผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน   Trinity Member on Mobile  ผ่านโทรศัพท์มอืถอื 

หรือแท็บเล็ตให้มคีวามทันสมัยมากขึน โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางเข้าถงึระบบการซือ-ขายหลักทรพัย์และ

ทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซือขายแบบ   Real Time 

ทังบัญชีหุ้นและอนุพนัธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆทีเกียวข้องกับการลงทุนและบทวิเคราะห์ทีสำคัญต่างๆ และในปีนีบริษัทได้มีการ

พัฒนาระบบ  Chat  เพือให้ลูกค้าสามารถสือสารกับเจ้าหน้าทีการตลาดทดูีแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว   สามารถบริการได้อย่าง

รวดเรว็ เช่น ขอข้อมลูต่างๆ ไมว่่าจะเป็นข้อมลูการซือขายรายวัน กำหนดวันขึนเครืองหมาย XD

  .  การพัฒนาเวบ็ไซต์ของบริษัทในชือ www.trinitythai.com 

        บริษัทได้มีการรวมเว็บไซต์การลงทุนของบริษัทในชือ  www.trinityquicktrade.com  ให้อยู่ในเว็บไซต์

ขององค์กรในชือ www.trinitythai.com ในทีเดียว  เพือให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ง่ายมากยิงขึน  เป็นการรวมเว็บไซต์ที

เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบการซือ-ขายหลักทรัพย์ และข้อมูลของบรษิัทไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน  และบริษัทมีแผน  การทีจะ

พัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ ในชือ Trinity  E-Opening  ขึนเพอือำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซือ

ขายหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 

ี



          .  การให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน 

        บริษัทจัดให้มีการพัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทังในระดับเจ้าหน้าทีจนถึงผู้บริหารระดับสูงเป็น

ประจำต่อเนือง และมากกว่าทีหน่วยงานทางการทีเกียวข้องกำหนด ร วมทังสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ

ในแขนงอาชีพต่างๆ ทีจำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ  เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น  การ

อบรม พัฒนาพนักงาน มีทังจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพจิารณาจากข้อมลูในการประ

เมนิผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมนิสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนืองานความรบัผิด

ชอบเป็นหลัก

        การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน  นอกจากบริษัทจะมวีัตถุประสงค์เพือเพมิพูนความรู้  ศักยภาพให้แก่

พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพือให้เกิดความมันใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบรกิาร  คำแนะนำทีมคีุณภาพให้แก่ลูกค้า 

นักลงทุน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

         . ชุมชนและสงัคม

             เนืองจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์  และธุรกิจการเงินลักษณะของธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อชุมชน และสังคมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท ทีผ่านมาบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียน

จากชุมชนในประเด็นเรืองสังคม และสิงแวดล้อมเลย  

  อย่างไรก็ตาม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทีต้องการจะพฒันาคุณภาพชวีิต และส่งเสริมการ

มสี่วนร่วมกับชมุชน บริษัทจึงเล็งเห็นว่าทรัพยากรทีบริษัทมีอยู่ และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่ องค์ความรู้ในผลิต

ภัณฑท์างการเงินต่างๆ ดังนันในปี  บริษัทจึงได้มีการจัดสัมมนา อบรม และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทัวไปอย่าง

ต่อเนือง ได้แก่
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  .  โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับลกูค้า

        . .  ผลิตบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทังด้านการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรนีีตี จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทังด้านการลงทุนและด้านการเงินแก่ลูกค้า 

นักลงทุน  อย่างมหีลักการ  มีความเป็นมืออาชีพ   ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอทีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง แมน่ยำและ

มีความฉับไว   เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน   และ/หรือ  เพือเป็นข้อมูลในการบริหารจดัการการเงนิทีมี

ประสิทธิภาพ บทวิเคราะห์ของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยบรษิัทได้มีการเปิดเผยผลการประเมิน

บริษัทจดทะเบียน  (CG   Score)  และข้อมลูบริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 

(Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์  นอกจากนีบริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มคีวามรู้ ความสามารถ 

เพือให้มีศักยภาพ   ในการสร้างมลูค่าเพิมให้แก่การลงทุนของลูกค้า  โดยให้ยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชีพทีจะปฏิบัติงาน

อย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ทีกำหนด   รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า  และบริษัทได้ออกแบบมาตรการทีเข้มงวดเพือทสีอดส่อง

ดูแลไม่ให้มีการนำข้อมลูภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมชิอบ

         . .  การจัดอบรมและสมัมนาลูกค้า นักลงทนุผ่าน Facebook

     การจดัอบรมและสัมมนาลูกค้า   นักลงทุน  จัดให้มีขึนเป็นประจำทุกเดือน  โดยเรามกีารอบรม

สัมมนาโดยการ Live ผ่าน Facebook ของบริษัท โดยในปี  มกีารจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้า ทังสถาบันและรายบุคคล  รวม

ทังนักลงทุนจำนวน  ครัง ซึงเป็นข้อมูลทังด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพืนฐาน และกลยุทธ์การลงทุน

        . .  ให้ความรู้เรืองการออมการลงทนุ ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace

     บริษัทได้นำความรู้  ความสามารถ  จุดแข็งของบุคลากร  และทรัพยากรทีบรษิัทมี  ได้แก่  องค์

ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความ

มุ่งมนั เต็มใจ ของบุคลากรทีต้อง การจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนือหาทีเข้าใจง่ายและ

นำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  (Stakeholders)  ได้แก่  พนักงาน  ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  ชุมชนทีอยู่ใกล้เคียง  คู่ค้าและ

นักลงทุนทวัไป ณ ทีทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเรืองและหัวข้อทีนำเสนอนันไมไ่ด้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวัง

     ทีจะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน ทังนีวิทยากรได้ให้คำแนะนำถึง

     แหล่งข้อมลูทีนักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์

     ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที  ซงึโครง

     การนไีด้รับการตอบรบัเป็นอย่างดี  และสามารถสร้างชือเสียงของทรีนีตี ให้

     เป็นทีรู้จักในวงกว้างขวางขึน        

     ในปี    บริษัทยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออมการลงทุนตามโครง

     การ  Happy Money แต่เนืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-  ทบีริษัท

หลายแห่ง  ให้พนักงานทำงานทีบ้าน หรือไม่สะดวกทีให้บุคคลภายนอก เข้าไปในบริเวณบริษัท ซึงอาจจะมีความสุ่มเสียงของ

การติดเชือโรคได้ จึงได้มีการจัดกจิกรรมเพยีง  ครัง ในหัวข้อ กองทุนถูกใจ สบายใจได้คืนภาษี ให้แก่บุคลากรคณาจารย์ของ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านระบบ Zoom 

 

        

ี



  .  สมัมนาให้ความรู้นักลงทนุ

        . .  บริษัทจัดสัมมนา “  จัดทัพลงทุน รับทศวรรษแห่งความเสียง” 

          เป็นการจดัสัมมนาให้กับนักลงทุน เพือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของ

ปี  สำหรับปัจจัยทีจะส่งผลบวก สงครามการค้าทีผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว  ทำให้ผู้ผลิตและผู้จัดซือมีความเชือมนัทีสูงขึน 

เศรษฐกิจโลกมีโอกาสขยายตัวเพิมขึนเล็กน้อยจากสงครามการค้าทีรุนแรงลดลง  บริษัทแนะนำการจัด Portfolio หุ้น % 

(แบ่งเป็นหุ้นไทย % และหุ้นต่างประเทศ %)  โดยหุ้นใน Asian เช่นจีน และเวียดนาม ทีสามารถลงทุน โดยได้มี Foreign  

Premium ตราสารหนี % (แบ่งเป็นตราสารหนีไทย % และตราสารหนีต่างประเทศ %) ทองคำ % (ลงทุนในกองทุน

ที Fully hedged ค่าเงิน) กองทุนอสังหารมิทรัพย์ % (แบ่งเป็นกองทุนในประเทศ % และกองทุนต่างประเทศ %) เงินสด 

% เพอืใช้เป็นจังหวะในการซือสินทรพัย์ ในชว่งเวลาทีปรับลดลงมา

        . .  บริษัทจัดสัมมนา “The Big Picture and The Market Theme in the Deflation World”

    บริษัทจัดสัมมนา  “The  Big  Picture  and  The  Market  Theme  in  the  Deflation World” 

ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ให้กับลูกค้า และนักลงทุน ในช่วงโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเงนิฝืดเราจะรับมืออย่างไร ภาพเศรษฐกิจ

ทียังถดถอย การว่างงานมีสูง ปริมาณการก่อหนีในภาคครวัเรือนทีสูง  และนักท่องเทียวต่างชาติเข้าไทยหายไปกว่าร้อยละ 

ในเดือนมนีาคม บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจทีถดถอย มองการฟืนตัวของเศรษฐกจิโลกจะอ่อนแอ

        . .  สมัมนา The Big Picture & The Asset Allocation for the day after tomorrow

    การเลือกหุ้นท่ามกลางวิกฤต Episode  โลกใหมห่ลังโควิท-  การเปลียนแปลงของพฤติกรรม

ผู้บริโภค มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางทังในวงการธุรกิจอีคอมเมิรส์ การศึกษา และ

การเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน  การเปลียนแปลงพฤติกรรมท่องเทียว    ความต้องการ 

Home Delivery เพมิขึน การลดขนาดของสำนักงาน ความสนใจสุขภาพและสุขอนามยัเพิม

ขนึ ธุรกิจยา ธุรกิจการแพทย์จะมนีวัตกรรมใหม่มากขึน 

        . .  กิจกรรม SET สัญจรออนไลน์สอนมือใหม่ลงทนุ 

     บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม  SET  สัญจรออนไลน์สอนมอืใหม่ลง

ทุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ในหัวข้อ  “หุ้นเด่นมอืใหม่” เป็นการจัดสัมมนาเพือให้กับนักลงทุน

มอืใหม่ทีสนใจ สามารถลงทุนหุ้นได้ง่ายๆ อยู่ทีบ้านก็ลงทุนได้ซึงบรษิัทได้นำเสนอหุ้น   ตัว

ทีเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่

        . .  สมัมนาออนไลน์ Direction of Asset Allocation

     เปิดเผยทิศทางการลงทุนปี  เปิดเผยทิศทางของ Asset class ทีต้องมีในพอร์ตการลงทุนปี

หน้าจะลงทุนอย่างไร? ควรเลือกกองทุนแบบไหน?  ทิศทางการลงทุนและแนวโน้มกองทุนเวียดนามปี  ให้กับลูกค้า  และ

นักลงทุน
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        . .  สมัมนาสะพานเชือมโลกการลงทุนยุคใหม่

     สัมมนา สะพานเชือมโลกการลงทุนยุคใหม ่  Asset Allocation in  and The Bottom up 

Strategy finding the S curve ซึงเป็นสัมมนาเกยีวกับเทรนด์ของยุคดิจิทัลในปี  และเทคโนโลยีทีจะมาเปลยีนแปลงโลก

ธุรกิจไปอย่างถาวร  พร้อมทังเปิดเผยทิศทาง  Asset class  ทีต้องมีในพอร์ตลงทุน  สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าลงทุนหลัง

วิกฤต หากเหตุการณ์เริมกลับมาเป็นปกติแล้ว คาดว่าการกระจายการลงทุนจะเป็นสิงทีสามารถคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทน

ได้อย่างเหมาะสมและมีความทนทานต่อความผันผวนทีอาจเกิดขึน โดยแนะนำดังนี  ลงทุนในทองคำร้อยละ  ลงทุนในหุ้น

ไทยร้อยละ  ถือเงินสดไว้ร้อยละ   ลงทุนในตราสารหนีร้อนละ   ลงทุนในตลาดต่างประเทศร้อยละ   การลงทุนต่าง

ประเทศทีตอบโจทย์เป็นอย่างดี  ทางบริษัท   มีกองทุน " กองทุนส่วนบุคคล TRINITY ASIAN PRIVATE FUND (ex-Japan)" 

รองรับลูกค้าและนักลงทุนทีต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

     นอกจากนี   บรษิัทยังได้เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียน    หรือบริษัททีกำลังจะจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย์ ได้มานำเสนอข้อมลูของบริษัทต่อลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัทเป็นประจำ

  .   จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลทีโปรง่ใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นกัลงทุน  

         ในปี  บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน ประชาชนทัวไป ในงาน Opportunity Day ทีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ผ่านทางระบบZoom เนืองจากเกิดการแพร่ระบาดของเชือโควิด-

ทังนีกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล  โดยนำเสนอทังภาพรวมของ

บริษัท กลยุทธ์ทีบริษัทได้ดำเนินการ และจะดำเนินการต่อไป ผลประกอบการ และ

แผนงานกิจกรรมของบริษัททีตอบสนองต่อการจัดการด้านสังคม สิงแวดล้อม และ

ธรรมาภิบาลของบริษัท  และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม และตอบปัญหา ผู้ถือหุ้น

 นักลงทุนและประชาชนทัวไป     สามารถดูคลิปย้อนหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัท

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  .   การสนับสนุนและสง่เสริมใหผู้้บริหารและพนักงานทำงานเพือสังคม

         บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานซึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

และมคีวามเชียวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพือสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ  สมาคม 

ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์  ทีปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ  เพือช่วยกันพัฒนา  สร้างความเจริญก้าวหน้า  และเติบโตให้แก่

อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ  กันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน  วิทยากร ใน

หลายๆองค์กร ทังภาครัฐ และเอกชน ดังนี

ี

วันทีสัมมนา

บรรยาย หุ้น IPO ของ บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี  (PRAPAT)

บรรยาย หุ้น IPO ของ ของบมจ.ดีเฮาส์พัฒนา (DHOUSE)

LEO Roadshow นำเสนอข้อมลู IPO ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส์ จำกัด (มหาชน)

บรรยาย หุ้น IPO ของ บรษิัท ไร้ท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) (“RT”)

บรรยาย หุ้น IPO ของ บรษิัท อินเด็กส์ อนิเตอร์เนชันเนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“IND”)

 ตุลาคม 

 ตุลาคม 

 ตุลาคม 

 พฤศจิกายน 

 ธันวาคม 

ชอืหัวข้อสัมมนา



-  อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  ทีปรึกษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

-  ประธานชมรม Human Capital Management Club  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกจิ สาขาขนส่ง 

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

-  ทีปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์

-  ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน  (Mentor)  และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลียน

   แปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสรมิการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  

-  ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพฒันา และยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อนิทรชยั

-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการทีปรึกษาเพอืการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ 

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-  กรรมการและทีปรึกษา ศูนย์เพมิศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

-  คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-  คณะอนุกรรมการพจิารณารางวัลความร่วมมือเพือการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น  ประจำปี   

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-  คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

-  อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

-  ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า 

-  ประธานอนุกรรมการวินัย  ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

-  กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

-  กรรมการ คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

-  กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

-  ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า 

   บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร์  และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ 

   คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat  

-  วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  

-  วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

-  อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขันสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
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ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ชาญชัย กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องคพ์พิฒันกุล
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-  ทีปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

-  กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  คณะทำงานกำหนดแผนพฒันาและยกระดับคุณภาพบุคลากร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

-  รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP

-  กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  ทีปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอดุมศึกษา ในพระบรมราชูปถมัภ์

-  เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 

-  เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บรหิารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที 

-  กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

-  กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพยส์ินของกองทุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

-  รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทย

-  คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

-  คณะทำงานรับ - ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

-  คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกจากนี บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม  เพือร่วมรับนโยบาย

และแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้  เพือให้เกิดการขับเคลือนงานด้านความยังยืน

ทีเกียวเนืองกับธุรกิจ ได้แก่

  . สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  . ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  . เครือข่ายเพอืความยังยืนแห่งประเทศไทย(Thailand Responsible Business Network)

  . ชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  . แนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  . เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย PACT

  . สมาคมตลาดตราสารหนีไทย

  . ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

  . ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

  . ชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

  . ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

  . ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

  . ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

  . โครงการบริษัทเกษียณสุข

ี

ณิยะดา จ่างตระกูล

สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน



  .   การจัดการด้านความยังยืนในมิติธรรมาภิบาล

         บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ   ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์  เป็น

ธุรกิจทีเกยีวข้องกับการลงทุนการสรา้งความเชือมนั  และความน่าเชือถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นการช่วยส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ ผลประกอบการ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยังยืนในระยะยาว    บริษัทจึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี

เป็นรากฐานทีดีในการดำเนินธุรกิจ   บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที   และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการส่งเสริม 

และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการทีดีเพือให้บริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส มคีวามสามารถในการแข่งขัน  ซึงจะนำ

ไปสู่ความเจรญิเติบโตของกิจการเพิมคุณค่า และมลูค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

         คณะกรรมการบริษัทมหีน้าทีในการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี    ตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท  โดยได้กำหนด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ"  ซึงได้มี

การประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยนโยบายนีจะมกีารพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ  และมีการปรับเปลียน

ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ในแต่ละขณะ

การกำกับดูแลดำเนนิงานของบริษัท

 เนืองจาก บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ  Holding Company  ซึงประกอบด้วย

บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวม   บริษัท บริษัทจะมีการแต่งตังคณะกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบรษิัทย่อย  และหากบริษัท

ย่อยมีการดำเนินธุรกิจทีกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  บริษัทย่อยจะต้องขออนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ก่อน รวมทังนโยบายหลักทีบรษิัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี 

วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 สำหรบับริษัทรว่ม จะมีการมอบหมายผู้บรหิารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม    เพือร่วมกำหนดนโยบาย 

และดูแลการบริหารงานในบริษัทร่วม กรณีทีมีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลทีเกยีวโยง ต้องได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มกีารเปิดเผยข้อ

มลูและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

 ในส่วนการดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อยจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฎิบัติงาน  (Compliance Manual)  อย่างเคร่งครัด  ซึงมกีารกำหนด

ระเบียบปฎิบัติต่างๆ  ได้แก่  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  การซือขายหลักทรัพย์ของ

พนักงาน   โดยบริษัทได้กำหนดแนวทาง  "การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน" เพือเป็นแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ของบริษัท และการรักษาความลับของลูกค้าไว้

หลกัจริยธรรมทางธุรกิจ

 บริษัท  ให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจรยิธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด   โดยได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พืน

ฐานของบริษัทในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  เพือแสดงถึงความมุ่งมันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส     และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน   โดยบริษัทได้มีการนำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสาน   เข้าเป็นส่วนหนึงของจรรยาบรรณพนักงาน 

โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครดั   ทังนี  บริษัทได้มีการส่งเสรมิการสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการทีดีให้กับพนักงานทัวทังองค์กรผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม ่การอบรมให้ความรู้ การส่งข่าวสารผ่าน

ตามสือต่างๆขององค์กร และยำเตือนให้กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนักงานระมดัระวังและป้องกันไมใ่ห้กระทำใดๆ  ทีเป็นการ

ละเมดิกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีอาจนำความเสือมเสียมาสู่บริษัท
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จรรยาบรรณพนักงาน

.    ความซอืสัตย์ในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์สุจริตในวิชาชพีโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ

.   ทักษะความเอาใจใส่และความรอบคอบ  :  มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมีความรอบรู้ ความสามารถและเอาใจใส่

       ในการปฏิบัติหน้าที

.   หลักปฏิบัติทัวไปในธุรกิจ  :  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ  ทีเกยีวกับธุรกิจหลักทรัพย์  และ/หรือ

       สัญญาซือขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด

.   ข้อมูลเกียวกับลูกค้า  :  มีข้อมลูเกียวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ   เพือประโยชน์ในการพิจารณาสถาน  และวัตถุประสงค์ใน

       การลงทุนของลูกค้า และในการให้คำแนะนำเกียวกับการลงทุนแก่ลูกค้า  โดยให้ข้อมลูทีถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอต่อการ

       ตัดสินใจของลูกค้าและต้องบริการข้อมูลนันแก่ลูกค้าทุกๆ ราย

.    ความขัดกันในผลประโยชน์  :  หลีกเลียงการขัดกันในผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนทังภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มหาก

       เกิดการขัดกันในผลประโยชน์ขึนให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค   ซึงอาจทำได้โดยการเปิด

       เผยข้อมูลหรือโดยกำหนดกฎเกณฑ์เกียวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธทีจะให้บริการ หรือโดย

       วิธีการอืนใดทีเหมาะสมและสมาชิกต้องละเว้นจากการหาผลประโยชน์จากลูกค้า

.    การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า : เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท และมกีารป้องกันรักษา

       อย่างเหมาะสม โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด

.   ความมันคงทางการเงิน :  ต้องมันใจว่าบริษัทมีฐานะทีดี  และมีเงินทุนเพียงพอทีรองรับภาระผูกพันใดๆ  จากการดำเนิน

       ธุรกิจและความเสียงทอีาจจะเกิดขึนในการประกอบธุรกิจ

.   การจัดองค์กร และการควบคุมภายใน :   จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร   เพือให้การบริหารงานประสิทธิภาพมี

       ระบบการควบคุมภายในทีรัดกุม  และการบันทึกข้อมลูอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมกีระบวนการสรรหาบุคลากรทีมคีวาม

       รู้ความสามารถอย่างเพยีงพอในการปฏิบัติหน้าที   โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

       กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้บังคับ

.   ผลประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจ :   ให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรม    พือประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึงผล

      ประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

.  สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ :  ละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน  หรอืการกระทำอันก่อให้เกิด

       ความแตกแยกในหมู่คณะ

.  สัมพนัธภาพต่อองค์กรทีกำกับดูแล : ให้ความร่วมมือกับองค์กรทีกำกับดูแลอย่างเปิดเผย และต้องแจง้ให้องค์กรทีกำกับ

       ดูแลทราบทันที หากมีข้อมูลใดๆ ทีองค์การกำกับดูแลควรทราบ

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี  และมีการปรับเปลียนประ

เด็นของจรรยาบรรณให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  นอกจากนี    ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบใน

ประเด็นด้านการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน  หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน  ผู้

บริหารทเีกยีวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

การป้องกันการทจุริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน   เนืองจากเล็งเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐ

กิจ สังคมโดยรวม จงึได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  และ

เพือเป็นการสร้างความมันใจในการดำเนินงานของบริษัท   รวมถึงแสดงให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับทราบว่าการ

ดำเนินงานของธุรกิจของบรษิัทมคีวามโปร่งใส 

ี



นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทจุริตคอรร์ัปชัน

 )   บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดทุกหน่วยงานทีเกยีวข้อง

 )   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ยอมรบัการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเพือประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว 

                    เพือน   หรอืคนรู้จักในทุกรูปแบบทังทางตรง  หรือทางอ้อม   โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

                    อย่างเคร่งครัด

 )   บริษัทกำหนดให้มีการสือสาร   ทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทตังแต่เริมเข้าทำงาน    และมกีารอบรมเป็น

                    ประจำสมำเสมอ ร  วมถึงมีขันตอนการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมำเสมอเพือให้มกีาร

       ปฏิบัติทีเป็นไปตามนโยบายฉบับนี ต  ลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ  และข้อกำหนดในการดำเนินการ

                    เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

 )   บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร   ทียึดมันว่าการคอร์รัปชันเป็นสิงทียอมรับไม่ได้ทังการทำธุรกรรมกับ

                    ภาครัฐหรือภาคเอกชน

 )   บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชันอย่างสินเชิง  (Zero-  Tolerance  Policy)    และถือปฏิบัติตามกฎหมาย

                    ทังหมดทีเกียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย

 )   บริษัทไม่มนีโยบายทีจะเข้าไปมีบทบาท หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืงทีไมถู่กครรลอง

 )   บริษัทไม่มนีโยบายสนับสนุนให้พนักงานจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีรฐั

บรษิัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกัน     และต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันตังแต่เดือนมกราคม  

และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน     เมือเดือน

เมษายน  และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมือเดือนพฤศจิกายน  รวมทังได้รบัการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์

ในโครงการประเมินการดำเนินการเพือความยังยืนเรือง  Anti-Corruption  Progress  Indicators  ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจำปี  ซงึได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corrup-

tion)    แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนการทังหมดจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บรษิัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติทีกำหนด โ ดยได้มีการสือสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อย

ปีละครังพรอ้มกับการอบรมพนักงานประจำปี  รวมทังมกีารประเมินระบบการควบคุมภายในเพือป้องกันความเสียงการทุจริต

ทุกครงัทีฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ พือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ 

เป็นไปตามระบบควบคุมภายในทีบริษัทกำหนด     คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานการประเมนิระบบงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชันทีกำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้อง

กันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารจัดการความเสียง

บรษิัทให้ความสำคัญอย่างยิงกับการบริหารความเสียงองค์กรโดยรวมอย่างต่อเนือง   โดยได้มีการกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสียง ขอบเขตความเสียงทียอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสียงในระดับกรรมการและผู้บริหาร อีกทังได้นำเรือง

การบริหารความเสียงมาเป็นส่วนหนึงของการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพือให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผล

ตอบแทนอย่างมันคงในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย   รวมถึงการป้องกันผลกระทบ ทีอาจจะเกิดขึนต่อการดำเนินงาน   และ

ความมนัคงของบริษัท   โดยบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสียงทีสอดคล้องกับแนวทาง  และหลักปฎิบัติสากล

ครอบคลุมทังกลุ่มธุรกิจตามแนวทางการบริหารความเสียงแบบรวมกลุ่มประกอบด้วย ความเสียงด้านกลยุทธ์ ความเสียงด้าน

เครดิต ความเสียงด้านการตลาด ความเสียงด้านสภาพคล่อง และความเสียงด้านการปฎิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหาร

ความเสียงซงึกำหนดหน้าที  และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทังมหีน่วยงานบริหารความเสียงทเีป็นอิสระ  โดยหน่วย

ธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานทีปรับด้วยความเสียง
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การบริหารความเสียงมีวัตถุประสงค์หลักเพือสร้างความตระหนักถึงความเสียง ความรับผิดชอบต่อความเสียง ความสามารถ

ในการบริหารความเสียงทังองค์กรและการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลทีดีรวมถึงความเสียงทีเกิดขึนใหม่ (Emerging 

Risk) โดยนำมาเป็นส่วนหนึงในการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทังยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างค่านิยมอันมีคุณค่าต่อสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  มีการนำเรืองกา

รต่อต้านการทุจริตเข้ามาใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การรับรองการเป็นสมาชิก (Certified) และ/หรอืการประกาศเจตนารมณ์

การเป็นสมาชิก (Declared) แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาร่วมเป็นปัจจัยหนึงในการ

พิจารณาการลงทุนอีกด้วย

กระบวนการบรหิารความเสียง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสียงประกอบด้วย การระบุความเสียง การประเมนิความเสียงการติดตามและควบคุมความ

เสียง และการรายงานความเสียง   ซึงได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนืองให้มีความสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสภาวะแวด

ล้อมและมาตรฐานสากล และดำเนินการติดตามสถานการณ์ความเสียงในภาพรวมอย่างต่อเนืองสม่ำเสมอเพือพิจารณาปรับ

ปรุงระบบการบรหิารความเสียงให้มีประสิทธิภาพ

 . การระบุความเสียง เป็นการบ่งชีความเสียงทังในแง่ของประเภทความเสียง สาเหตุและปัจจัยความเสียงทังทีเป็น

     ปัจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์ถึงความเสียงทีบรษิัทกำลังประสบอยู่    หรือ

                  ความเสียงใหมท่ีมีโอกาสเกิดขึนในอนาคต

 . ประเมินความเสียง เป็นการนำเครืองมอืและวิธีการต่างๆ มาใช้เพือประเมนิความเสียงซงึกระบวนการดังกล่าวจะ

                  ต้องได้รบัการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบระยะเวลาทีเหมาะสม

 . การติดตามและควบคุมความเสียง มีการติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายความเสียง ระเบียบปฎิบัติ 

     ทีเกยีวข้องกับความเสียง และขอบเขตของความเสียง  เพอืให้สอดคล้องกับนโยบายความเสียง  และระดับความ

                  เสียงทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   โดยมีการติดตาม   และควบคุมความเสียงดังกล่าวอย่างสมำเสมอ 

                  และต่อเนือง

 . การรายงานความเสียง การรายงานความเสียงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุม

                  มอง เพอืให้การบริหารจัดการความเสียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสียง

บริษัท ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าทีในการดูแลความเสียง   และการควบ

คุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ   โดยคณะกรรมการได้แต่งตังคณะกรรมการจัดการบริหารฝ่ายงานเพือทำหน้าทีดูแล

ทังความเสียงด้านกลยุทธ์     ความเสียงโดยรวมขององค์กร  และความเสียงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสียง  ทงันี 

ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจของบริษัทจะทำหน้าทีเป็นทีปรึกษา  ดูแลการบริหารความเสียงด้านกลยุทธ์ของทุกองค์กรและ

ของแต่สายงาน 

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  ทีมีความชำนาญในด้านความเสียงทเีกยีวข้อง

กับธุรกิจหลักทรัพย์  ทำหน้าทีพิจารณากำหนดกรอบนโยบาย   และกลยุทธ์บริหารความเสียงของกลุ่มบริษัทอยา่งครอบคลุม

รอบด้าน   ซงึจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชดุต่างๆ ทำหน้าทีดำเนินการบริหารความเสียงให้เป็นไปตามนโยบาย  โดยมีฝ่าย

บริหารความเสียงฯขององค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น คณะกรรมการสินเชือพิจารณาการให้วงเงินลูกค้าให้ได้ลูกค้าทีอยู่

ในเกณฑ์คุณภาพ  คณะกรรมการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ  พิจารณาความเสียงทเีกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์/ ไวรัส

โควิด-  

ี



ในปี  บริษัทได้มีการจัดตังคณะทำงานเพือคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า   และการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

โดยมีผู้บรหิารฝ่ายคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ  ปริมาณธุรกรรม  ความซับซ้อนของเทคโนโลยี   รวมถงึความเสียงทเีกียวข้องโดยถือเป็น

ส่วนหนึงของการบริหารความเสียงในภาพรวม ตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีต้องการให้บริษัทหลัก

ทรัพย์มีธรรมาภิบาล ด้านการรักษาความมันคงปลอดภัย และการบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสม

ด้วยแผนการบริหารความเสียงของบริษัท ทำให้เกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรโดย

รวม   และสามารถนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท  และนำไปปฎิบติโดยคำนึงถึงแนวทางป้องกัน   และควบคุมความเสียง  

ระดับ    ซงึเป็นโครงสรา้งหลักของการบริหารความเสียง  รวมไปถึงการพฒันาระบบการบริหารความเสียงอยู่เสมอเพอืให้เกิด

ความยังยืนทางการเงิน 

การสรา้งจิตสำนึกในองค์กรด้านการบริหารความเสียง

บรษิัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บรหิาร   และพนักงานในระดับต่างๆ   ผ่านการจัดอบรม  สัมมนาให้ความรู้ใน

หลักสูตรทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียง เช่น กฎระเบียบและกฎหมายทีเกยีวข้อง   การบริหารความเสียงด้านการปฎิบัติ

งาน การป้องกันการทุจริต โดยมีพนักงานทีเข้าอบรมเป็นจำนวน   คนในปี  คิดเป็นร้อยละ   ของพนักงานทังหมด  

และในอนาคตบริษัทฯ มแีผนงานทีจะนำเรืองการบริหารความเสียงเข้าไปเป็นส่วนหนึงของค่านิยมในองค์กร

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

บรษิัทให้ความสำคัญต่อการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกำหนดนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทังกลุ่มบริษัท  เพือควบคุมการเข้าถึงข้อมลู การถ่ายโอน  และมีการตรวจสอบใน

ทุกขึนตอนอย่างรัดกุม  เพอืการบริหารจดัการข้อมลู และรบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อ

เนือง  รวมถึงวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ทีทันสมัยตามาตรฐานสากล  และปรับปลียนให้สอรับกับยุทธศาสตร์   และการ

ดำเนินธุรกิจ เพือป้องกันไม่ให้ข้อมลูส่วนตัวของลูกค้ารัวไหล หรือถูกนำไปใช้โดยผู้ทีไมม่ีส่วนเกียวข้อง
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นโยบายเทคโนโลยีทีสำคัญ

 .  IT Infrastructure & Security  

      ยกระดับโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมันคงปลอดภัยรองรับ

การให้บริการตลอด  ชวัโมง  วันต่อสัปดาห์    

 . Data Management & Data Privacy

      ยกระดับการบริหารจัดการข้อมลูเพือนำไปสู่การบูรณาการข้อมลูอย่างครบวงจรทังภายในและภายนอกเพือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ภายใน โดยต้องให้สอดคล้องกับกฏหมาย 

 . Application Management & Application Security 

      ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดการเชือมโยงของระบบในองค์กรในทุกมิติ    พร้อมทัง

สอดรับกบัวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life) 

 .  IT Governance 

      ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิมให้กับองค์กร   และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขันตอน เพือการเติบโตอย่างยังยืนและมนัคง

 .  IT Capability

      ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพือให้สามารถพัฒนา และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจทีมีการเปลียนแปลงอย่าง รวดเร็วได้

รางวัลแห่งความสำเร็จ

จากความมุ่งมันในการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อม อนัเป็นส่วนหนึงของการพัฒนาอย่างยังยืน   ส่งผลให้ในปี  

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ดังนี

  . รางวัล SET Awards  ประเภท Deal of the year awards

      บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  ฝ่ายวาณิชธนกิจ  คว้ารางวัล  SET A WARDS    ประเภทรางวัล

Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยียมด้านการเสนอขาย

หุ้นต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO) ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) 

  . รางวัล Top Quartile Companies

      บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good) และติดอยู่

ใน Top Quartile ของบริษัททีมทีุนจดทะเบียนตำกว่า  ,   ล้านบาท  ซึงประเมินโดย  IOD (Thai Institute of Directors)

ี
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รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที  ธันวาคม  (ถือหุ้นตังแต่รอ้ยละ  ขึนไป)

ชอืบริษทั ประเภทธุรกิจ โทรศัพท ์/ 
โทรสาร

บมจ.ทรีนีตี วัฒนา 
เลขทะเบียนบริษัทที 
บมจ. 
www.trinitythai.com

จำนวนหุ้น
จดทะเบียน

ทตีัง
สำนกังานใหญ่

จำนวนหุ้น
ทจีำหนา่ยแล้ว

ลงทุนในบริษัทต่างๆ

       

- - /
- -  

/  อาคารบางกอกซิตี
ทาวเวอร์  ชนั  ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี 
จำกัด 
เลขทะเบียนบริษัทที 

           
www.trinitythai.com

  อาคารบางกอกซิตี
ทาวเวอร์  ชนั  - ,  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 /    อาคารบางกอก
ซิตีทาวเวอร์  ชัน   ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

  อาคารบางกอกซิตี
ทาวเวอร์  ชนั   ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

  อาคารบางกอกซิตี
ทาวเวอร์  ชนั   ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

/  อาคารโมบิคอม ชัน  
ซอยพระพินิจ  ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 

  อาคารบางกอกซิตี
ทาวเวอร์  ชนั   ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ทรีนีตี แอด๊ไวซอรี 
 จำกัด

เลขทะเบียนบริษัทที 
       

บริษัท แอสเซท แบค 
โฮลดิงส์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัทที 

           
       

บริษัท คอนดูอิท 
แมนเนจเมนท์ 
เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัทที 

           
          
       บริษัท ทรีนีตี อินเทล
ลิเจนส์ พลัส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัทที 

           
         
          
       
บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด
เลขทะเบียนบริษัทที 

           
   
         
          
       

ธุรกิจหลักทรัพย์

       

ธุรกิจทปีรึกษาการเงิน

       

ลงทุนในบริษัทต่างๆ

       

ธุรกิจให้บริการ

       

ธุรกิจให้บริการ

ทปีรึกษา

       

ธุรกิจลงทุน

       

, ,

, ,

, ,

,

,

,

,

, ,

, ,

, ,

,

,

,

 ,

- - /
- -  

- - /
- -

- - /
- - -  

- - /
- - -  

- - /
- -  

- -

เลขที , / -  หมู่ที  
ตำบลหัวสำโรง อำเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง 
จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท

           
         
   
         
          
       

ธุรกิจลงทุน

       

, , - -

ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสำคัญอืนๆ่ ่
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่

ี

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ 

สาขา ทตีังสาขา โทรสาร

สาขาพระราม 

โทรศัพท์

,  ซอย   ถนนพระรามที  

แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร  

ง. / -   ถนนจักรพรรดิ  ตำบล

หอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรี

อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

/ -  ถนนนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมอืง     

จังหวัดลพบุรี 

/ -  ถนนราษฎร์อุทิศ 

ตำบลตลาด   อำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

/ , /  อาคารจลุดิศ 

พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ  

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

อาคารพาณิชย์เลขที  หมู่  

ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด 

อำเภอเมอืงสตูล จังหวัดสตูล 

สาขาอยุธยา     

สาขาลพบุรี        

       

สาขาสุราษฎร์ธานี           

          

       

สาขาหาดใหญ่            

         

          

       

สาขาสตูล          

   

         

          

       

- -

- - -

- -

- - -

- -

- - -

- -

ณ วันที  ธันวาคม 

- -

- -   

- -

- -

- -

- -
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 โทรศัพท์ : - -   โทรสาร : - -  

ผู้สอบบัญชี

 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 ชนั  อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 

 เลขที / -  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 โทรศัพท์ : - - , - -  โทรสาร : - - -

 โดย )  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที   และหรือ

  )  นางสาว อรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  และหรือ 

  )  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  และ/หรือ 

  )  นางสาวรสพร  เดชอาคม               ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที  และ/หรือ 

  )  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  และ/หรอื 

  )  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  และ/หรือ

  )  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 




