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�.� ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย

�.� กำไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลักทรัพย์

�. ลูกหนี�สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์



��. ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

��.�   ณ วันที� �� ธันวาคม ��!�  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จำกัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลูกหนี"อื�น  ที�ระงับการรับรู้รายได้เป็น
          จำนวนเงินประมาณ ## ล้านบาท (��!�: ## ล้านบาท)
��.�   บริษัทหลักทรัพย์  ทรีนีตี" จำกัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี"ธุรกิจหลักทรัพย์  และสัญญาซื"อขายล่วงหน้าตาม
           ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     เรื�องการจัดทำบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี"ด้อยคุณภาพของบริษัท
           หลักทรัพย์ ซึ�งลูกหนี"จัดชั"นสรุปได้ดังนี"
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��.�  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

��. สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์
      

173
รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

ี

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื�อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั�งจำนวน
(�)  



��. ลูกหนี�อื�น
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�!. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

     ��.� เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี�

�". เงินให้กู้ยืมอื�น

      ณ วันที� !� ธันวาคม "#$" บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกัน ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอัตรา MOR  ถึง  MOR  บวก
       ร้อยละ ".#% ต่อปี ("#$�: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ �.&' ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้ โดยมี
       รายละเอียดดังนี�

* เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียแสดงอยู่ภายใต้ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย”
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บริษัทฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ�งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที�มีมูลค่าติดลบ   ซึ�งเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้หัวข้อ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

ในระหว่างปี ���� บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื�อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน � ล้านบาท 

�!.� ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

        ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงิน
        ปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี�

��. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

      ��.� รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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บริษัท  แอสเซท  แบค  โฮลดิ�งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย     โดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุนในกิจการแปลงสิน
ทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที�ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัท
ย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี� 

!".# ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

        ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
        เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังนี�

  * ส่วนได้เสียของบริษัทร่วมสำหรับปี #"$! คำนวณขึ�นจากงบการเงินที�จัดทำขึ�น   โดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการ
    ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว

!".%  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
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��. เงินลงทุนในการร่วมค้า

      ��.� รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ�งเป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษัทฯและบริษัทอื�นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

เมื�อวันที�  �  กรกฎาคม  ���� บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีมันนี� โฮลดิ�ง จำกัด กับบุคคลธรรมดาราย
หนึ�ง เพื�อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน ���,!!! หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  �!! บาท  ในราคา 
��.� ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ "!.!#  ของหุ้นที�ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลัง
การเพิ�มทุน โดยบริษัทฯพิจารณาว่าภายใต้เงื�อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที�บริษัทฯและบุคคล
ธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน  บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าว
ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื�น โดย ณ วันที� � กรกฎาคม ���� การร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน �� แห่งที�ดำเนิน
ธุรกิจการให้สินเชื�อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื�อพิโกไฟแนนซ์) ในพื�นที� $ จังหวัด  และบริษัทย่อยอีกหนึ�ง
แห่งที�ดำเนินธุรกิจให้บริการที�เกี�ยวข้อง ต่อมาในระหว่างไตรมาสที� "  ของปี ���� การร่วมค้าได้จัดตั�งบริษัทย่อยเพิ�มอีก  � 
แห่งที�อยู่ระหว่าง    การยื�นขอหนังสืออนุญาต ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื�อรายย่อยระดับจังหวัด  ภายใต้การกำกับ ในพื�นที� �  
จังหวัด การประกอบธุรกิจการให้สินเชื�อรายย่อยระดับจังหวัด  ภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื�อนไข        ในการประกอบธุรกิจตาม
ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี�สินที�รับมาจากบริษัท ทรีมันนี� โฮลดิ�ง จำกัด ณ วันที�ลงทุนมีรายละเอียดดังนี�  



ในปัจจุบัน   บริษัทฯ   อยู่ระหว่างดำเนินการเพื�อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี�สินที�รับมา ณ วันลงทุนในการ
ร่วมค้า เพื�อปันส่วนต้นทุนการซื�อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าวซึ�งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา �� เดือนนับจากวันลงทุนใน
การร่วมค้า โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี� หากบริษัทฯ   ได้รับข้อมูลเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องกับข้อเท็จจริง   และสถานการณ์แวด
ล้อมที�มีอยู่ ณ วันลงทุนในการร่วมค้าบริษัทฯจะทำการปรับปรุงประมาณการที�เคยรับรู้ไว้  ณ วันลงทุนเพื�อสะท้อนข้อมูลเพิ�มเติมที�เกี�ยว
ข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที�มีอยู่ ณ วันลงทุน

��.�  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

         ในระหว่างปี บริษัทฯ  รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและงบการเงิน
         เฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี�
 

��. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
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ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ�งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
เป็นจำนวนเงิน !.� ล้านบาท (����: �." ล้านบาท)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ�ง   ซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ ��# ล้านบาท (����: ��� ล้านบาท)

��. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ�งซึ�งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่    มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน �� ล้านบาท (����: �! ล้านบาท)

��. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั�นอื�น และหุ้นกู้ระยะสั�นชนิดไม่มีประกัน
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เงินกู้ยืมระยะสั"นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั"นอื�น และหุ้นกู้ระยะสั"นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี"ที�จะครบกำหนดน้อยกว่า � ปี

!". เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า



��. เจ้าหนี�อื�น
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��. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

      เมื�อวันที� �� มิถุนายน ���� และวันที� �� สิงหาคม ���� บริษัทฯ ออกจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน และมี
      ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

�!. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ�ง เพื�อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ    โดยมีกำหนดการ
ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ � ปี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่า
ขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี� 

��. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงได้ดังนี�
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เมื�อวันที� � เมษายน ���� พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที� �)   พ.ศ. ����  ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  ซึ�งได้กำหนด
อัตราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ�งทำงานติดต่อกันครบ �� ปี  ขึ!นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า
จ้างอัตราสุดท้าย "�� วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั!งแต่วันที� � พฤษภาคม ����   เป็นต้นไป  การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น
การแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน    และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี!สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิ�มขึ!น �." ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: �.� ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวโดยรับ
รู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน
ณ วันที� #$ ธันวาคม ����   และ ���$  กลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน  $  ปีข้างหน้าเป็นจำนวน
ประมาณ # ล้านบาท (���$: ไม่มี)
ณ วันที� #$ ธันวาคม ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ $� 
ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: $� ปี) (���$: $% ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: $% ปี))

สมมติฐานที�สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี!

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   ณ   วันที�  
#$ ธันวาคม ���� และ ���$ สรุปได้ดังนี!



��. ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อวันที� �  มีนาคม   ���� ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม
จำนวน �!",#!$,$$$ บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จำนวน  �!",#"",%$� บาท  แบ่งออกเป็น  ��",#��,#�� หุ้น  มูลค่าที�
ตราไว้หุ้นละ � บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที�ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน �%� หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � บาท  และอนุมัติ
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯอีกจำนวน �#%,"%!,��$ บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม �!",#"",%$� บาท   เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จำนวน  �,�%�,���,���  บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน  ��!,"#","%$  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � 
บาท ซึ�งจะถูกจัดสรรดังต่อไปนี&

�)   การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื&อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W�) 

      หุ้นสามัญเพิ�มทุนจำนวนไม่เกิน  �!,"#","%$  หุ้น    เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื&อหุ้นสามัญ
      ของบริษัทฯ (TNITY-W�) ชนิดระบุชื�อผู้ถือและโอนเปลี�ยนมือได้   ตามรายละเอียดที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการ
      เงินข้อ ��.�

�)   เพื�อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที�จะซื&อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน %$,$$$,$$$ หุ้น   ตามรายละเอียด
      ที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ��.�

      บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� �� มีนาคม ����
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��. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

��.� ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W� 

เมื�อวันที�  �  มีนาคม  ����  ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไ  ด้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื�อซื!อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ     (TNITY-W�)  ชนิดระบุชื�อผู้ถือและโอนเปลี�ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที�ใช้สิทธิจองซื!อหุ้น
สามัญเพิ�มทุนจำนวนไม่เกิน �",#$#,#%& หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี!
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขาย : �",#$#,%�% หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที�จองซื!อ  : �",#$#,%�% หน่วย
ราคาเสนอขาย    : หน่วยละ & บาท
วิธีการเสนอขาย    : จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน � หุ้นสามัญ
                                                                                     ต่อ � หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  : ใบสำคัญแสดงสิทธิ � หน่วย มีสิทธิซื!อหุ้นสามัญ � หุ้น 
                                                                                    ในราคา �.&& บาทต่อหุ้น
วันที�ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   : �� มีนาคม ����
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ   : % ปี นับแต่วันที�ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ!นสุดอายุ    : �� มีนาคม ���$
วันกำหนดการใช้สิทธิ   : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ
                                                                                     ธันวาคม

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W�



��.� ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP
เมื�อวันที� � มีนาคม ���� ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื�อซื!อหุ้นสามัญของบริษัท
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จำนวน "#,###,### หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี!
  จำนวนหลักทรัพย์ที�เสนอ  :  "#,###,### หน่วย 
  จำนวนหุ้นที�รองรับการใช้สิทธิ :  "#,###,### หุ้น 
  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  " ปี นับแต่วันที�ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  วันที�จัดสรร   : �" มีนาคม ���� 
  วันสิ!นสุดอายุ   : �� มีนาคม ���$
  ราคาเสนอขาย   : ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ # บาท (ศูนย์บาท) 
  ราคาการใช้สิทธิ   :  �.�$ บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) 
       ถัวเฉลี�ย � วันทำการภายหลังวันที�ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดง
       สิทธิที�จะซื!อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
       เงื�อนไขการปรับสิทธิ
  อัตราการใช้สิทธิ   :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ � หน่วย ต่อ � หุ้นสามัญ
  วิธีการจัดสรร   :  บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
       ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ!นอยู่กับตำแหน่ง  อายุงาน 
       ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และ
       ศักยภาพ   หรือประโยชน์ที�กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้า
       หน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารมอบหมาย 
       พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เ  งื�อนไข และวิธีการที�กำหนด 
       โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร    และพนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือ
       บริษัทย่อยรายใดที�ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ  �   ของจำนวนใบ
       สำคัญแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายทั!งหมดในครั!งนี!  
  ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส   โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้
       สิทธิในจำนวนไม่เกิน � ใน "   ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที�ได้
       รับการจัดสรร  ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื�อนไขการ
       ปรับสิทธิที�กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื!อหุ้นแต่ละสิทธิที�ออกเท่ากับ   #."�� บาท   คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตาม
แบบจำลอง Binomial  ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที�กำหนดราคาซึ�งเท่ากับ �.�# บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ �.�$ บาท 
ความผันผวนที�คาดหวังร้อยละ �%.�� ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ %.�# อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  " ปี  และอัตรา
ดอกเบี!ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ �.�&

ณ วันที� "� ธันวาคม ���� บริษัทฯมีใบสำคัญแสดงสิทธิที�ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร   และพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 
��,��$,�## หน่วย (����: ไม่มี) และมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน ",%#�,�## หน่วย 
(���� : ",%#�,�## หน่วย)

ในระหว่างปี ���� กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน �.� ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: #.� ล้านบาท) (����: $.� ล้านบาท   (เฉพาะ
บริษัทฯ: �.� ล้านบาท)) ซึ�งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
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��.� เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

เมื�อวันที�  ��  ธันวาคม  ���!  มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W! จำนวน  "�#,$��  หน่วย ซื%อหุ้นสามัญจำนวน 
"�#,$�� หุ้นในราคาหุ้นละ � บาทบริษัทฯได้รับเงินเพิ�มทุนทั%งหมดจำนวน #." ล้านบาทแล้วในเดือนธันวาคม ���! บริษัทฯ
จดทะเบียนเพิ�มทุนที�ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� # มกราคม ����   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั%งแต่วันที� � มกราคม ���� เป็นต้นไป ณ วันที� �! ธันวาคม ���! 
บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินรับจากการเพิ�มทุนดังกล่าวไว้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ 
“เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น”

��. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา !!� แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ. ����  บริษัทฯ  ต้องจัดสรรกำไรประจำปี
ส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี%
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ !$ ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
ในระหว่างปี ���� บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน �.# ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (���!: !.& ล้านบาท)

�!. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ%นสุดวันที� �! ธันวาคม ���� และ ���! สรุปได้ดังนี%
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จำนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสำหรับปีสิ�นสุด วันที� �� ธันวาคม ��!� และ ��!� 
สรุปได้ดังนี�

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี�
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�

ณ วันที! "# ธันวาคม $%&$ บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที!ยังไม่ได้ใช้จำนวน 
'.'$ ล้านบาท ($%&#: ".)# ล้านบาท) ที!บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื!องจากบริษัทย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที!จะนำผลแตกต่างชั!วคราวและผลขาดทุนทาง
ภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที!ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน '.'$ ล้านบาท ซึ!งจะทยอยสิ�นสุด
ระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี $%&& ถึง $%&)
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��.  รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

��.  กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคำนวณ   โดยหารกำไรสำหรับปีที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น)   ด้วยจำนวนถัว
เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปีกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ    โดยหารกำไรสำหรับปีที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น)   ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญ  ที�ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�บริษัทฯ  อาจต้องออกเพื�อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็นหุ้นสามัญ    โดยสมมติว่าได้มีการ
แปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า  กำไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้
ดังนี�

ไม่มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที�บริษัทฯอาจต้องออก
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W� และ ESOP สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ��!� เนื�องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญ
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รายได้จากสัญญาที�ทำกับลูกค้า 
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สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดังต่อไปนี

ข้อมูลเกี�ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนัน้ รายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี ���� กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ�งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ �!� ล้านบาท ซึ�งมาจากส่วน
งานธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ (����:  กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่าเท่ากับหรือมาก
กว่าร้อยละ �" ของรายได้ของกิจการ)

 !. กองทุนสำรองเลี#ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั#งกองทุนสำรองเลี#ยงชีพขึ#น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี#ยงชีพ พ.ศ. ���" 
โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ � ถึง �� ของเงินเดือน  กองทุนสำรอง
เลี#ยงชีพนี#บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงาน
นั#นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท
ในระหว่างปี ���� กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน �$ ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: � ล้านบาท) 
(����: �% ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: � ล้านบาท))

  . เงินปันผลจ่าย



196
รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

ี

��. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

��.�  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการดังต่อไปนี�

��.�  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ซึ�งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดเป็นจำนวนเงินคงที�ที�กำหนด
ไว้ และ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการซื�อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

��.�  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจ
ซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี  (ประ
เทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที�ที�กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื�อหรือขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

��.�  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็น
นายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที�ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล    โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
อัตราที�กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

��.! บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย)จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื�อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวน
เงินคงที�ที�กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื�นตามอัตราที�ระบุในสัญญา

��."  ณ วันที� �� ธันวาคม �!"� และ �!"� บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั�นที�ซื�อขายในตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ �".�

��.#  คดีฟ้องร้อง

 ก)  เมื�อวันที� �# กรกฎาคม �!"$ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ   ได้ถูกลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
      รายหนึ�ง (“ลูกหนี�”) ฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกสองแห่ง   ในการดำเนินการขายทอดตลาดหลักประกัน
                   อันเนื�องจากหุ้นของลูกหนี�ไม่สามารถซื�อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกหนี�เรียกทรัพย์คืน    และขอให้
                   ศาลมีคำสั�งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี�  ซึ�งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าว  และเห็นว่าเมื�อหุ้นของ
      ลูกหนี�ไม่สามารถซื�อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื�องจากอยู่ระหว่างที�มีคำสั�งห้ามซื�อขายชั�วคราว คำฟ้อง
                   จึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอที�จะนำวิธีการคุ้มครองชั�วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์
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              เมื�อวันที� �� ตุลาคม ���!    ลูกหนี"ได้ยื�นคำร้องขอคุ้มครองชั�วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั�งห้ามการขายทอดตลาด
              หุ้นของลูกหนี"อีกครั"ง ซึ�งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าวและมีคำสั�งห้ามจำเลยทั"งสามรายนำหุ้นของ
              ลูกหนี"ออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั�งเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น   ต่อมาศาลมีคำพิพากษาเมื�อวันที�  �# 
 กันยายน ���� ให้ยกฟ้อง   โดยจำเลยทั"งสามรายไม่ต้องคืนหุ้นให้กับลูกหนี"และมีสิทธินำหุ้นของลูกหนี"ที�จำนำไว้
              เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดได้ และเมื�อวันที� $ ตุลาคม ���� โจทก์ได้มีการยื�นคำร้องขอให้ศาลยังคงมีคำ
              สั�งห้ามการขายทอดตลาดต่อไปแต่ศาลได้พิเคราะห์และให้ความเห็นว่า  ไม่มีเหตุสมควรให้คำสั�งคุ้มครองชั�วคราว
              ยังคงมีผลบังคับต่อไปอีก เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� ลูกหนี"ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาล โดยร้องขอให้จำเลยทั"งสาม
 คืนหุ้นของลูกหนี"ทั"งหมด  ต่อมาเมื�อ วันที� $! มกราคม ���$ ศาลอุทธรณ์พิพากษาเห็นพ้องคำวินิจฉัยของศาลขั"น
              ต้นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ"น
        ข)  เมื�อวันที� �%  พฤศจิกายน ����  ลูกหนี"ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ�งเป็นโจทก์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหตุ $&.#  ก) ยื�นคำ
              ฟ้องบริษัทย่อยเป็นจำเลยที� � ร่วมกับจำเลยอีกสามราย    รวมมีจำเลยทั"งสิ"นสี�รายเกี�ยวกับขอให้เพิกถอนการขาย
              ทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี"และเรียกค่าเสียหายขอให้จำเลยทั"งสี�ร่วมกันชำระเงินจำนวน �! ล้านบาทพร้อม
 ดอกเบี"ยในอัตราร้อยละ #.�  ต่อปี ของเงินต้นนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ"น ซึ�งศาลรับฟ้อง 
 เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���$ โจทก์ได้ยื�นคำร้องขอถอนฟ้องต่อบริษัทย่อยและจำเลยอีกสามราย และโจทก์แถลง
 ว่าจะไม่นำคดีในลักษณะเดียวกันมาฟ้องจำเลยทั"งสี�อีก

��. ลำดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที� $� ธันวาคม ���� และ ���� กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี"สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับ
ชั"นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี"



198
รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

ี



199
รายงานประจำป 2562

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

ี

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที�ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ �

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี� คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ 
สิ�นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 
��. เครื�องมือทางการเงิน

��.�  นโยบายการบริหารความเสี�ยง

เครื�องมือทางการเงินที�สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� !"#  “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี�สำนักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์   ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  ลูกหนี�อื�น  เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและระยะยาว   สิน
ทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี�สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เจ้าหนี�
อื�น หนี�สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทาง
การเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดังนี�

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี�   ลูกหนี�สำนักหัก
บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ลูกหนี�อื�น และเงินให้กู้ยืม
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม  ได้แก่  อำนาจอนุมัติวง
เงินตั�งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อและคณะกรรมการบริษัท   การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการ
ให้สินเชื�อ การกำหนดหลักทรัพย์ที�สามารถให้สินเชื�อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี�ทั�งของลูกค้าและคู่ค้า รวม
ถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี   นอกจากนี�การให้สินเชื�อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว   เนื�องจากกลุ่มบริษัทมีฐาน
ของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย ดังนั�นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่า  จะได้รับความเสียหายที�เป็นสาระสำคัญจาก
การให้สินเชื�อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื�อมีรายการดังนี�
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ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สำคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากในสถาบันการเงินเงินลงทุนในตราสารหนี� ลูกหนี�เงินให้กู้ยืม
เพื�อซื�อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที�มีดอกเบี�ย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามเนื�องจาก
สินทรัพย์  และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด    หรือมีอัตราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบัน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับตํ�าเงินลงทุนในตราสารหนี�     ลูกหนี�เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลัก
ทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที�มีดอกเบี�ย หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน และหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน   อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพย์
และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด   หรือมีอัตราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับตํ�า
ณ  วันที� �� ธันวาคม ��!� และ ��!�  กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สำคัญจำแนกตามประเภทของ
อัตราดอกเบี�ยและตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี� 
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ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  คือ  ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื�องมาจากที�กลุ่มบริษัทไม่สามารถ
เปลี�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด  และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที�กลุ่มบริษัท
ต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื�อครบกำหนด   กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�เกี�ยวเนื�องกับสินทรัพย์และหนี�
สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม  สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั�น ความ
เสี�ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพ 
คล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที�อาจมีธุรกรรมใหม่ที�อาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท 
ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน    เพื�อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั�นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที�บริษัทย่อยกำหนด ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ที�คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที�คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที�ที�ครบกำหนดของเครื�องมือทางการเงินนับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที� �� ธันวาคม ��!� และ ��!� 

มีดังนี�
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ความเสี�ยงด้านสภาวะตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี�ยวเนื�องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์  และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดในการลงทุน 
เกณฑ์การจำกัด     ผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี  โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี�ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม  และรายงานให้
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั�งรายวัน  และรายเดือนเพื�อให้แน่ใจว่าความเสี�ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที�กลุ่มบริษัท
ยอมรับได้

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สำคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศกลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญา
ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ�งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน ! ปี เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง

ณ วันที� "! ธันวาคม #$%# บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี�

ณ วันที� "! ธันวาคม #$%# กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี�

ทั�งนี� ณ วันที� "! ธันวาคม #$%# บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื�อป้องกันความเสี�ยงในส่วน
ที�เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้า
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ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทฯทำสัญญาซื!อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง
จากเงินลงทุนที�เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ

��.�  มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี!

ก)  สินทรัพย์และหนี!สินทางการเงินที�จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั!น  ได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี!
     สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี!ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื!อขายล่วงหน้า ลูกหนี!อื�น   เงินให้กู้ยืมระยะสั!น 
     เงินกู้ยืมระยะสั!น เจ้าหนี!สำนักหักบัญชี  และบริษัทหลักทรัพย์  เจ้าหนี!ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื!อขายล่วงหน้า และ
     ตราสารหนี!ที�ออกและเงินกู้ยืมอื�นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)   เงินลงทุนในตราสารหนี!แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคม
      ตลาดตราสารหนี!ไทยหรือตลาดอื�น 
ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนที�อยู่ในความต้องการของตลาด  ใบสำคัญแสดงสิทธิ  และตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรม
     ตามราคาตลาด 
ง)  ตราสารอนุพันธ์อื�นแสดงมูลค่ายุติธรรม   โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า  ซึ�งข้อมูลที�นำมาใช้ในการ
     ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที�เกี�ยวข้องกัน   เช่น   อัตราแลกเปลี�ยนทันที   อัตราแลก
     เปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ       เป็นต้น   กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงด้านเครดิตของคู่
     สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต    คิดลดด้วยอัตราดอกเบี!ยโดย
     ประมาณในตลาดปัจจุบัน     สำหรับเงินกู้ยืมที�เงื�อนไขใกล้เคียงกัน   ซึ�งมูลค่ายุติธรรมที�คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็น
     สาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื�นและหนี!สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�จ่ายดอกเบี!ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี!ยในตลาด
    แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

    ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั!นของมูลค่ายุติธรรม

��.�  ภาระจากการซื!อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที� �� ธันวาคม  ����  และ  ����  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี! จำกัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  มียอดคงเหลือของ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที�เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี!
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��.�  ภาระจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที� �� ธันวาคม  �!��  และ  �!��  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี� จำกัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  มียอดคงเหลือของ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที�เป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อยดังนี�

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ � ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

��.  การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที�สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ�งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสม   การดำรงไว้ซึ�งความ
สามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง   และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

�!.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวันที� �" กุมภาพันธ์ �!�� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ�งจะจัดขึ�น
ในวันที� �# เมษายน �!�� ในเรื�องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี �!�� ในอัตราหุ้นละ #.$$ บาท   รวมเป็นจำนวนเงิน 
%".�!  ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่ายวันที�  �!  พฤษภาคม �!��    เงินปันผลนี�จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที� 
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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��. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 
ใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที�ได้
รายงานไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี!

!". การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี!ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื�อวันที� �" กุมภาพันธ์ ����




