
(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 305,962,963       155,543,014       267,545,072       139,400,877       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 44,020,308         39,750,215         249,800              249,800              
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (25,229)               (72,908)               -                          -                          
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,136,142           4,923,693           447,495              380,643              
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (154,440,102)      (80,583,677)        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (186,851)             -                          (186,851)             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (15,444,542)        (4,870,007)          (15,444,542)        (4,870,007)          
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินคา้คงเหลือสินทรัพยดิ์จิทลั 182,781              -                          182,781              -                          
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
       ตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 28,198,634         (78,976,292)        (14,693,893)        (4,220,683)          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (3,001,069)          (3,360,173)          -                          -                          
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (28,895,016)        (3,179,240)          (92,919,360)        (3,339)                 
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 32,139,832         3,385,901           4,843,045           -                          
   ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 49,895                818,910              11,144                182,897              
   ก  าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (922,435)             (1,194,473)          -                          -                          
   รายไดอ่ื้น - ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ -                          (163,807)             -                          -                          
   รายไดด้อกเบ้ีย (118,763,803)      (95,496,504)        (118,681,372)      (93,667,247)        
   รายไดเ้งินปันผล (29,441,858)        (43,358,414)        (16,505,717)        (19,319,774)        
   ตน้ทุนทางการเงิน 86,241,838         60,108,831         58,920,234         44,024,623         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 306,438,441       33,671,895         (80,485,415)        (18,612,738)        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว 269,834,778       182,982,464       61,158,421         (110,667,726)      
   ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 176,726,204       (162,978,197)      -                          -                          
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (1,255,278,370)   (619,269,799)      -                          -                          
   ลูกหน้ีอ่ืน (44,732,091)        (256,409)             30,192,878         41,821,359         
   เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 10,000,000         (20,000,000)        10,000,000         (20,000,000)        
   เงินให้กูย้มือ่ืน (132,726,202)      162,916,442       (132,726,202)      162,916,442       
   สินคา้คงเหลือสินทรัพยดิ์จิทลั (998,902)             -                          (998,902)             -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,101,034)          (2,589,610)          638,969              959,538              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,231,354)          (4,382,154)          -                          101,774              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 85,000,000         420,000,000       -                          -                          
   เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 106,928,419       (47,534,433)        -                          -                          
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 17,377,795         128,899,002       -                          -                          
   เจา้หน้ีอ่ืน (36,553,408)        32,071,693         (13,738,713)        32,244,613         
   เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน (72,398,118)        (100,181,184)      (72,398,118)        (119,185,454)      
   หุ้นกูร้ะยะสั้นชนิดไม่มีประกนั 322,900,000       (269,100,000)      322,900,000       (269,100,000)      
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (270,314,031)      (24,100,000)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,815,515           (9,156,447)          5,380,191           540,234              
   เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 124,202,264       -                          124,202,264       -                          
   หุ้นกูร้ะยะยาวชนิดไม่มีประกนั 302,400,000       387,900,000       302,400,000       387,900,000       
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (578,320)             (367,000)             -                          -                          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,868,814           1,568,503           7,521,276           1,942,041           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 191,894,431       114,194,766       293,732,618       66,760,083         
   รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 142,381,980       133,770,038       127,686,945       111,732,686       
   จ่ายดอกเบ้ีย (87,470,100)        (58,284,533)        (56,550,619)        (44,801,625)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,042,227)        (33,611,315)        (7,981,039)          (840,544)             
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 236,764,084       156,068,956       356,887,905       132,850,600       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564



(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          61,499,925         6,999,900           
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 3,870,000 3,939,950 3,870,000 3,939,950
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว -                          473,703              -                          -                          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (279,300,000)      (2,000,000)          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                          (38,142,970)        -                          (38,142,970)        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (2,600,000)          -                          (2,600,000)          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ (70,000,000)        -                          (70,000,000)        -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (5,000,000)          -                          (5,000,000)          -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -                          9,130,000           -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (5,070,264)          (7,221,121)          -                          -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 926,201              1,251,916           -                          -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,731,524)          (2,395,743)          -                          -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (78,005,587)        (35,564,265)        (288,930,075)      (31,803,120)        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (31,813,426)        (27,129,175)        -                          -                          
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน 78,198,544         -                          78,198,544         -                          
จ่ายเงินปันผล (160,803,635)      (87,643,145)        (160,803,635)      (87,643,145)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (114,418,517)      (114,772,320)      (82,605,091)        (87,643,145)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 44,339,980         5,732,371           (14,647,261)        13,404,335         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 67,952,737         62,220,366         16,594,421         3,190,086           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 112,292,717       67,952,737         1,947,160           16,594,421         

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ค่าซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,084,033)          311,386              -                          -                          
   ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (339,682)             339,682              -                          -                          
   ก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
      มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,688,094           (14,850,403)        2,814,720           (7,840,559)          
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,145,820)        -                          (173,082)             -                          
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
      เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน -                          -                          -                          1,232,400           
   เงินปันผลคา้งรับ 2,090,907           -                          98,090,907         60,003,800         
   โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย -                          966,024              -                          966,024              
   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,543,425 6,112,247           -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)


