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   เปลี�ยนแปลงร้อยละ

           2554   2555  2556        2555/2554        2556/2555 

ผลการดาํเนินงาน      
สนิทรัพย์รวม       1,844.88 3,203.92 3,340.53   73.67        4.26

เงินลงทนุชัว่คราว          462.93    755.32    711.22   63.16             (5.84)

ลกูหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์      1,045.15 2,036.88 2,290.45   94.89      12.45

หนี �สนิรวม          488.93 1,779.27 1,906.33 263.91        7.14

เงินกู้ ยืมระยะสั �น               -    973.00 1,278.48      -      31.40

เจ้าหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์และส�านกัหกับญัชี        380.899    658.15    467.77   72.79           (28.93)

สว่นของผู้ ถือหุ้น       1,355.95 1,424.65 1,434.20     5.07        0.67

รายได้รวม          640.13    680.92    851.50     6.37      25.05

คา่ใช้จา่ยด�าเนินงานและบริหาร        488.76    531.10    678.48     8.66      27.75

ก�าไรจากการด�าเนินงาน         151.37    149.81    173.02    (1.03)      15.49

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู           18.21         -         0.02      -          -

ก�าไรสทุธิ           117.06    115.85    137.91        (1.03)      19.04

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)            5.79        4.59        4.21  (20.73)                   (8.28)

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)            8.80        8.33        9.65    (5.34)        15.85

อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 28.35      25.07      23.11  (11.57)             (7.82)

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)       0.36        1.25        1.33 247.22          6.40

อตัราสว่นก�าไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%)           18.29      17.01      16.20    (6.96)                (4.81)

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นถวัเฉลี่ย (บาท)        0.67        0.66        0.79    (1.49)      19.70

มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (บาท)             7.72               8.12        8.17     5.18          0.62

หมายเหต ุ1)  ไมส่ามารถค�านวณได้เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทไมมี่การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

      2)  ข้อมลูทางการเงินส�าหรับปี 2554 ท่ีแสดงนี � ยงัไมไ่ด้ปรับปรุงผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 

เร่ืองภาษี เงินได้มาถือปฎิบตัิ
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รายได้รวม

กาํไรจากการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

   ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลงัในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจตกต�า่ของประเทศส�าคญั เชน่ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และกลุม่ประเทศ

ยโุรป ประกอบกบัเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยงั

คงเติบโต เป็นสว่นส�าคญัท่ีท�าให้ตลาดทนุไทยได้รับความสนใจเพ่ิมขึ �นและ

มีสภาพคล่องการซื �อขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นมากในช่วงไตรมาสท่ี 1 ต่อต้น

ไตรมาสท่ี 2 โดยมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสท่ี 

1 และ 2 เฉลีย่ตอ่วนักวา่ 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามล�าดบั คดิเป็นการ

เตบิโตจากชว่งเดียวกนัในปีก่อนกวา่ร้อยละ 105.61 และร้อยละ 100.24 ตาม

ล�าดบั 

 อยา่งไรก็ตาม ในชว่งปลายไตรมาสท่ี 2 การเร่ิมฟื�นตวัของเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาและการท่ีธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสง่สญัญาณวา่จะยกเลกิ

มาตรการ QE ประกอบกบัไทยมีความไมแ่นน่อนในนโยบายการเงินและการ

คลงั จงึมีสว่นท�าให้นกัลงทนุปรับนโยบายการลงทนุให้มีความระมดัระวงัมาก

ขึ �นสง่ผลให้กระแสเงินทนุเร่ิมไหลออกจากประเทศ จนท�าให้ระดบัดชันีมีการ

ปรับตวัลงสอดคล้องกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนในภมิูภาค จนเข้าสูใ่นชว่งไตรมาสท่ี 4 ปัจจยัการเมืองในประเทศเร่ิมทวีความ

รุนแรงมากขึ �น ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัต�า่กวา่คาดการณ์เน่ืองจากการสง่ออกและการบริโภคภายใน

ประเทศชะลอตวั สง่ผลให้กระแสเงินทนุตา่งชาตยิงัคงไหลออกจากประเทศอยา่งตอ่เน่ือง ทั �งปี 2556 นกัลงทนุตา่งชาติ

มีการขายหุ้นไทยสทุธิกวา่ 194,702 ล้านบาท ซึง่เป็นยอดท่ีสงูกวา่ปีพ.ศ. 2551 ท่ีเกิดวิกฤตกิารเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก 

ท�าให้มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เฉลี่ยตอ่วนัลดลงจากไตรมาสท่ี 1 และ 2 

อยา่งตอ่เน่ืองโดยมีมลูคา่ 44,139 และ 34,590 ล้านบาทตามล�าดบั อยา่งไรก็ตาม ด้วยมลูคา่การซื �อขายในคร่ึงปีแรกท่ี

อยูใ่นระดบัสงู จงึท�าให้มลูคา่การซื �อขายเฉลีย่ตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 50,329 ล้านบาท ปรับตวั

สงูขึ �นอตัราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการสร้างสถิตมิลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยสงูสดุตั �งแตก่่อตั �งตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยอีกครั �ง โดย ณ วนัท�าการสดุท้ายของปี SET Index อยูท่ี่ระดบั 1,298.71 จดุ ลดลงจากระดบั 1,391.93 

จดุ ณ วนัท�าการสดุท้ายของปี 2555 อยูร้่อยละ 6.70  

 ในปี 2556 นกัลงทนุทกุกลุม่มีมลูคา่ซื �อขายเพ่ิมขึ �นเม่ือเทียบกบัปี 2555 ซึง่สงูสดุคือนกัลงทนุสถาบนัในประเทศ 

รองลงมาคือนกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศ บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) และนกัลงทนุตา่งประเทศ โดย

มีมลูคา่การซื �อขายเพ่ิมขึ �นร้อยละ 70.96 ร้อยละ 61.82 ร้อยละ 51.19 และร้อยละ 39.73 ตามล�าดบั ทั �งนี �โดยรวมตลอด

ปี 2556 นกัลงทนุตา่งประเทศ และบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) มีสถานะเป็นผู้ขายสทุธิ 194,702 ล้าน

บาท และ 1,743 ล้านบาท ตามล�าดบั ขณะท่ีนกัลงทนุสถาบนัในประเทศและนกัลงทนุรายยอ่ยมีสถานะเป็นผู้ ซื �อสทุธิ 

107,602 ล้านบาท และ 88,843 ล้านบาท ตามล�าดบั ส�าหรับบริษัทมีสว่นแบง่การตลาดปี 2556 ท่ีร้อยละ 1.45 เพ่ิมขึ �น

จากปี 2555 ท่ีร้อยละ 1.16 
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 ภาวะการซื �อขายในตลาดอนพุนัธ์มีปริมาณการซื �อขายสงูขึ �น สืบเน่ืองมาจากความเข้าใจของนกัลงทนุในสว่น

ของผลติภณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึ �น การเพ่ิมขึ �นบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading)  และความผนัผวนของภาวะตลาดหุ้น 

จงึท�าให้ได้รับความสนใจจากนกัลงทนุในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า อีกทั �งในปี 2556 ตลาดอนพุนัธ์ยงัมีการ

ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั Stock Futures ให้สะท้อนกบัราคาของหุ้นอ้างอิงได้ดีขึ �น โดยปรับจ�านวนสญัญาท่ีสามารถ

ถือครองได้สงูสดุ (Position Limit) ให้เพ่ิมขึ �นส�าหรับหุ้นอ้างอิงขนาดเลก็ และปรับลดจ�านวนสญัญาขั �นต�่าท่ีสามารถซื �อ

ขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ อีกทั �งยงัได้เพ่ิมจ�านวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลมุมาก

ขึ �น ท�าให้ผู้ลงทนุสามารถใช้ Stock Futures บริหารพอร์ตลงทนุได้มีประสทิธิภาพมากขึ �น จงึท�าให้ได้รับความสนใจจาก

นกัลงทนุในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึง่สะท้อนได้จากในปี 2556 มีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 16,664,126 

สญัญา หรือเฉลี่ย 68,017 สญัญาตอ่วนั เพ่ิมขึ �นร้อยละ 59.34 จากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 10,457,928 

สญัญา หรือเฉลีย่ 43,823 สญัญาตอ่วนั และเพ่ิมขึ �นกวา่ 1.66 เทา่ จากปี 2554 ท่ีมีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 10,027,116 

สญัญา หรือเฉลี่ย 41,145 สญัญาตอ่วนั หรือกลา่วได้วา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา ปริมาณการซื �อขายมีอตัราการเตบิโตเฉลี่ย

ตอ่ปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เทา่กบัร้อยละ 28.91 โดยในปี 2556 Single Stock Futures ได้รับ

ความนิยมสงูสดุด้วยปริมาณการซื �อขายร้อยละ 50.5 ของจ�านวนสญัญาทั �งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures 

และ Gold Futures ด้วยสดัสว่นประมาณร้อยละ 34.14 และ 13.25 ตามล�าดบั เพ่ิมขึ �นจากปี 2552 ซึง่เป็นปีแรกท่ีเร่ิม

ท�าการซื �อขาย Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Gold Futures มีสดัสว่นร้อยละ 4.74 ร้อยละ 82.02 

และร้อยละ 10.13 ตามล�าดบั ในขณะท่ี USD Futures ได้รับความนิยมน้อยลงเน่ืองจากคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายอดัฉีดทางด้านการเงิน โดยมีสดัสว่นการซื �อขายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.44 จากปี 2555 ท่ีมี

สดัสว่นการซื �อขายร้อยละ 3.79 รวมถงึผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ อาทิ Silver Futures และ Brent Crude 

Oil Futures ได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 

 ทั �งนี � กลุม่นกัลงทนุหลกัยงัคงเป็นนกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศ โดยในปี 2556 สดัสว่นมลูคา่การซื �อขายของนกั

ลงทนุรายยอ่ยในประเทศ เทา่กบัร้อยละ 56.03 ในขณะท่ีนกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุตา่งประเทศมีสดัสว่นการมลูคา่

การซื �อขายอยูท่ี่ร้อยละ 35.92 และร้อยละ 8.05 ตามล�าดบั บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 3.80 ลดลงจากปี 2555 

ท่ีร้อยละ 4.18  ทั �งนี � เป็นผลจากการแขง่ขนัท่ีเพ่ิมขึ �น  

 ในปี 2556 บริษัทได้พฒันา คดิค้น ปัจจยั กลยทุธ์ ข้อมลู และศาสตร์ ในหลากหลายมิต ิหลากหลายมมุมอง เพ่ือ

ให้สามารถน�าเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุได้ครอบคลมุ กว้างขวาง เป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุ โดยได้

จดัท�ารายงานบทวเิคราะห์ “The Big Picture” ซึง่เป็นรายงานท่ีน�าเสนอเศรษฐกิจของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจการเมือง

ภายในประเทศ  ตลาดหุ้น ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ และทองค�า  กระแสเงินลงทนุของตา่งชาต ิ(Fund Flow)  อีกทั �งได้มี

การน�าเสนอพอร์ตการลงทนุตามลกัษณะความเสี่ยงท่ีลกูค้ารับได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัส�าคญัๆ หลายปัจจยั รวมทั �ง

มีรายงานติดตามผลการลงทนุผลประกอบการของการลงทนุในพอร์ตแตล่ะประเภทเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า 

นกัลงทนุ ตลอดจนได้มีการน�าเสนอทางเลอืกในการลงทนุท่ีหลากหลาย เชน่ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวม ตราสารหนี � และ

ตราสารอนพุนัธ์ เป็นต้น นอกจากนั �นบริษัทประสบความส�าเร็จในการจดัการกองทนุสว่นบคุคลโดยสามารถให้อตัราผล

ตอบแทนเป็นท่ีพอใจของลกูค้า จนเป็นผลให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเพ่ิมขึ �นจาก 1,374 ล้าน

บาทเม่ือสิ �นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ �นปี 2556 

 บริษัทยงัให้ความส�าคญัในการบริหารงานอยา่งมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกบัข้อพงึปฏิบติัของการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดี  บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2556 โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในระดบั “ดี

เย่ียมและสมควรเป็นตวัอยา่ง” และได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในการก�ากบัดแูล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2556 เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีได้คะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” ซึง่สงูกวา่ปี 2555 ท่ี
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อยูใ่นกลุม่ดีมาก บริษัทเป็น 1 ใน 11 บริษัทในกลุม่สถาบนัการเงินท่ีได้อนัดบัดีเลศิ โดยเป็นบริษัทหลกัทรัพย์บริษัทเดียว 

อีก 10 บริษัทประกอบธรุกิจธนาคาร 

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2556 มีความผนัผวนระหวา่งแตล่ะไตรมาสตามสภาวะตลาดหลกัทรัพย์ ราย

ได้คา่นายหน้าจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเพ่ิมขึ �นจาก 320.74 ล้านบาท เป็น 489.77 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา

การเพ่ิมขึ �นร้อยละ 52.70  ตามปริมาณการซื �อขายของบริษัทท่ีเพ่ิมขึ �นจากสว่นแบง่การตลาดท่ีเพ่ิมขึ �นและจากการเพ่ิม

ขึ �นของปริมาณการซื �อขายรวมของตลาดหลกัทรัพย์ ในขณะท่ีรายได้คา่นายหน้าจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ลดลงจาก 46.35 ล้านบาท เป็น 42.56 ล้านบาทคดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 8.18 เป็นผลจากสว่นแบง่การตลาดในสว่น

ของลกูค้าท่ีลดลงเน่ืองจากมีการแขง่ขนัในสว่นของคา่คอมมิชชัน่รุนแรงขึ �น นอกจากนี �ภาวะตลาดท่ีผนัผวนยงัมีผลให้ราย

ได้จากการลงทนุชัว่คราวลดลงจาก 179.60 ล้านบาทในปี 2555  เป็น 163.14 ล้านบาท เม่ือรวมกบัรายได้จากดอกเบี �ย

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ �นจาก 65.26 ล้านบาท เป็น 82.69 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีรายได้รวม 851.50 ล้าน

บาท เพ่ิมขึ �นจาก 680.92 ล้านบาทในปี 2555 หรือคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึ �นร้อยละ 25.05 โดยมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 173 

ล้านบาท เพ่ิมขึ �นจาก 149.81 ล้านบาทในปี 2555 หรือคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึ �นร้อยละ 15.48 ในขณะท่ีก�าไรสทุธิปี 2556 

มีจ�านวน 137.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ �นจากก�าไรสทุธิปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 115.85 ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึ �นร้อย

ละ 19.04    

 บริษัทด�าเนินนโยบายธรุกิจโดยตั �งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะ

ยาว และตระหนกัถงึความส�าคญัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทั �งลกูค้า คูค้่า สงัคม และพนกังาน  ในปี 2557 บริษัทได้วางแผนเพ่ือ

เพ่ิมสว่นแบง่การตลาดให้มากขึ �นในสว่นของลกูค้ารายยอ่ยในประเทศ ลกูค้าตา่งประเทศ และขยายฐานลกูค้าในสว่น

ของนกัลงทนุสถาบนัให้มากขึ �น โดยมุง่เน้นพฒันาในด้านการจดัให้มีระบบงานและให้บริการข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็ว และฉบัไว เพ่ือให้ลกูค้าเข้าถงึข้อมลูการซื �อขายท่ีรวดเร็วใน Website ของบริษัท (www.trinityquicktrade.com)  

การพฒันาบคุลากรด้านการตลาดให้มีความเช่ียวชาญและมีคณุภาพในการน�าเสนอทางเลือกการลงทนุในสินทรัพย์

หลายประเภท ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี � อนพุนัธ์ เชน่ Stock Futures, Gold Futures รวมถงึการให้บริการท่ีสนบัสนนุธรุกิจ

ตวัแทนนายหน้า เชน่ การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

การจดัจ�าหนา่ยและรับประกนัการจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ และการจดัสมัมนาให้ความรู้แก่ลกูค้า 

 บริษัทหวงัเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริหารและพนกังานทกุทา่น

ท่ีจะไปให้ถงึจดุหมายของบริษัท พร้อมทั �งขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ให้การสนบัสนนุมาโดยตลอด

        

                        นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์

                     ประธานกรรมการ
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 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากดัเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2544 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิม

แรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากดัเม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลกัคือการ

ลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึง่มีบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั เป็นบริษัทแกนซึง่มีสดัสว่นมลูคา่การลงทนุร้อยละ 

99.40 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2545 ด้วยทนุจดทะเบียน 700 ล้านบาท  

และได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2548 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 

914,125,000 บาท และทนุเรียกช�าระแล้ว 877,760,000 บาท 

 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 99.99 รวม 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท  

รายละเอียดบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีดงันี �

  (1)  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั   จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากดัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2542  โดยใช้ช่ือเดมิ

วา่ บริษัทหลกัทรัพย์ เอสซีบี บคุคลภัย์ จ�ากดั ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 

2542  ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2544 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์ เอสซีบี บคุคลภัย์

จ�ากดั ให้แก่บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั ซึง่ได้มีการเปลีย่นทีมงานผู้บริหารชดุใหม ่พร้อมทั �งเปลีย่นช่ือบริษัทเป็น “บริษัทหลกัทรัพย์ 

ทรีนีตี � จ�ากดั” เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2544  บริษัทมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึง่เรียกช�าระเตม็จ�านวนแล้ว และ บริษัทได้เพ่ิมทนุ

จดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 750 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2548 และวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553 ตาม

ล�าดบั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 1,200 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดัจ�านวน 8 สาขา

  บริษัทได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ธรุกิจการเป็นนาย

หน้าซื �อขายหลกัทรัพย์  การค้าหลกัทรัพย์  ท่ีปรึกษาการลงทนุ การจดัจ�าหน่ายหลกัทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ธรุกิจ

ตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า  และการจดัการกองทนุสว่นบคุคล  รวมทั �งได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 

  (2) บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั ด�าเนินธรุกิจด้านท่ีปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกบั

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั โดยบริษัทได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ให้ด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด นอกจากนี �บริษัทยงัได้จดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาประเภท ก กบัศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลงั

เพ่ือให้บริการในฐานะท่ีปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หนว่ยงานตา่งๆทั �งภาครัฐและเอกชน

  (3) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั เป็นบริษัทร่วม ท่ีบริษัทรับโอนการถือหุ้นจากบริษัท ทรีนีตี � อินฟอร์เม

ชัน่ จ�ากดั โดยลงทนุในอตัราร้อยละ 49.95 ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นอีกรายหนึง่ท่ีมีความเช่ียวชาญในการท�าธรุกิจแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกั

ทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั จดทะเบียนเม่ือ

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทนุจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั ได้ลงทนุ

ในบริษัทตอ่ไปนี � ซึง่จดัตั �งขึ �นโดยมีวตัถปุระสงค์ในการท�าหน้าท่ีบริหารจดัการการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทอ่ืน 

(Securitization)

ชื�อบริษัท วันที�จดทะเบยีน ทนุจดทะเบยีนและ

เรียกชาํระแล้ว (บาท)

สัดส่วนการลงทนุทั �งทาง

ตรงและทางอ้อม

บริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์            

เซอร์วิสเซส จ�ากดั

27 กนัยายน 2545 500,000 ร้อยละ 99.99



รายงานประจาํปี 2556 9

 บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
ทนุจดทะเบยีนชาํระแล้ว 877.76 ล้านบาท

99.99% 49.95%99.99%

บริษัทย่อย 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,200 ล้านบาท

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั

บริษัท  ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั
ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 10 ล้านบาท

บริษัทร่วม

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดงิส์ จ�ากดั
ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 100,000 บาท

99.99%99.99%

บริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส  จ�ากดั
ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 500,000 บาท

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·                                 

รวมส่วนที�ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ขึ� นไป

 เน่ืองจากบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ด�าเนินธรุกิจโดยการถือหุ้นใน

บริษัทอ่ืน (Holding Company) และไมไ่ด้มีการประกอบธรุกิจโดยตรง ทั �งนี �รายได้ของบริษัทสว่นใหญ่จะมาจากบริษัท

ยอ่ย ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ซึง่ถือวา่เป็นบริษัทแกน ดงันั �นการน�าเสนอข้อมลูในครั �งนี �จะกลา่วถงึบริษัท 

ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô̈  áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô̈
วสัิยทศัน์ ( Vision )
 บริษัทหลกัทรัพย์ชั �นน�าท่ีมุง่มัน่ในการให้บริการและสร้างสรรค์นวตักรรมทางการเงินเพ่ือผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่แก่ลกูค้าและผู้ ถือ
หุ้น ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี

พนัธกจิ ( Mission )
- เป็นท่ีปรึกษาการเงินและการลงทนุ  โดยมุง่สร้างผลก�าไรให้แก่ลกูค้า
- บริหารงานในแนวทางท่ีสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่ผู้ ถือหุ้น
- พฒันาศกัยภาพ และจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน
- บริหารจดัการองค์กรโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลท่ีดีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ    
- รับผิดชอบ และมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ (Business Objectives)
 บริษัทมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร ทั �งนี �เร่ิมจากการให้บริการในตลาดแรก (Pri-
mary Market) โดยเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัโครงสร้างและการระดมทนุกบัการให้บริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดย
เป็นท่ีปรึกษาและให้ค�าแนะน�าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ ท่ีสนบัสนนุด้วยการน�าเสนอข้อมลูและบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้าจากฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมทั �งได้เพ่ิมเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตวัแทนสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีให้บริการแก่ลกูค้าในการ
ลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ใหม่ๆ  ทั �งเพ่ือการลงทนุและใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในการลงทนุ ทั �งนี �บริษัทได้ตั �งเป้าหมายในการด�าเนิน
ธรุกิจด้านตา่งๆ ดงันี �

ธุรกจิการลงทนุ 
 บริษัทจะลงทนุระยะยาวในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์หรือในธรุกิจท่ีคาดวา่จะมีศกัยภาพในการเตบิโตสงู เพ่ือให้บริษัทได้รับราย
ได้ในรูปสว่นแบง่ของก�าไรจากบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมโดยตอ่เน่ืองในระยะยาว ส�าหรับการลงทนุระยะสั �นและปานกลาง บริษัทจะลงทนุใน
หลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขายทั �งตราสารหนี �และตราสารทนุท่ีมีปริมาณการซื �อขายในตลาดโดยมีสภาพคลอ่ง และสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้บริษัทได้ โดยใช้กลยทุธ์การลงทนุท่ีหลากหลายประกอบกนั

ธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ตั �งเป้าท่ีจะเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดทั �งสว่นของนายหน้าค้าหลกัทรัพย์และตวัแทนซื �อขายตราสาร
อนพุนัธ์ โดยมีแผนงานในการรักษาฐานลกูค้าโดยน�าเสนอบริการแก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร เชน่ การน�าเสนอทางเลือกการลงทนุในตราสารหนี � 
หนว่ยลงทนุ และตราสารอนพุนัธ์ ควบคูไ่ปกบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ การขยายฐานลกูค้าสถาบนั การน�าเสนอบริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
โดยใช้บญัชีเงินสด ด้วยระบบงานท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบซื �อขายหลกัทรัพย์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท�ารายการ การพฒันาเคร่ืองมือท่ี
ชว่ยในการตดัสนิใจลงทนุควบคูก่บับทวเิคราะห์ท่ีเน้นการให้ข้อมลูและแนะน�าการลงทนุท่ีรวดเร็ว  รวมถงึการพฒันาขีดความสามารถของเจ้า
หน้าท่ีการตลาดในการให้ค�าแนะน�าการลงทนุแก่ลกูค้าโดยอ้างอิงงานวเิคราะห์ท่ีมีคณุภาพ นอกจากนี �ยงัมีแผนงานสง่เสริมการตลาดโดยการ
จดัสมัมนาแก่กลุม่ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง

- ทางด้านการค้าตราสารหนี �บริษัทจะเน้นการซื �อขายตราสารหนี �กบัลกูค้าสถาบนัควบคูไ่ปกบัการขยายฐานลกูค้ารายยอ่ย
- ทางด้านการจดัจ�าหนา่ยและประกนัการจ�าหนา่ย บริษัทจะท�าหน้าท่ีจดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ และเข้าร่วมในการจดัจ�าหนา่ย

หลกัทรัพย์ร่วมกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ทั �งท่ีเป็นการขายหลกัทรัพย์ของธรุกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- ทางด้านการจดัการกองทนุสว่นบคุคล บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมลกูค้าท่ีใช้บริการจดัการกองทนุสว่นบคุคล โดยการน�า

เสนอรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัความต้องการและวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของลกูค้าแตล่ะราย 
ธุรกจิการเป็นที�ปรึกษาทางการเงนิ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั มีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพ
ในเชิงธรุกิจ ทั �งนี � บริษัทให้ความส�าคญัท่ีคณุภาพของงานท่ีปรึกษาและการให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารการเงิน การระดมทนุ
ของลกูค้า หรือตอ่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางการเงินและทางธรุกิจ โดยมุง่รักษาความสมัพนัธ์เพ่ือพฒันาให้บริการด้านการ
เงินแก่ลกูค้าโดยตอ่เน่ืองในระยะยาว บริษัทมีความเช่ียวชาญในการให้ค�าปรึกษาเพ่ือการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การ
ระดมทนุประเภทตา่งๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี �ท่ีเกิดจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitization) นอกจาก
นี �ยงัให้บริการการเป็นท่ีปรึกษาทางการอิสระโดยให้ความเหน็ตอ่การท�ารายการท่ีส�าคญัของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น
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¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ      
การเปลี�ยนแปลงในส่วนที�เกี�ยวกับการประกอบธุรกจิและการบริหารงานในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา

 เมษายน 2554  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั �งท่ี 8 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทรับโอนกิจการทั �งหมด

    ของบริษัท ทรีนีตี � อินฟอร์เมชั่น จ�ากัด และให้ด�าเนินการเลิกและช�าระบัญชี

    บริษัท ทรีนีตี � อินฟอร์เมชัน่ จ�ากดั

 ปี 2554 - 2555  บริษัทย่อยได้ปิดสาขาไปจ�านวน 5 สาขา และเปิดสาขาใหม่จ�านวน 3 สาขา

     ณ สิ �นปี 2556  มีสาขาจ�านวนทั �งสิ �น 8 สาขา 

    บริษัทได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน 

    SET AWARDS 2011 และงาน SET AWARDS 2012 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

    แหง่ประเทศไทย และวารสาร การเงินการธนาคาร

 ปี 2554 - ปัจจุบนั บริษัทได้เพ่ิมธุรกิจการลงทุนในหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า เพ่ือลด

    ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์และ

    สญัญาซื �อขายล่วงหน้า ซึ่งท�าให้รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้ามีสดัส่วนลดลง

    จากร้อยละ 75 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2556 และก�าไรจากการซื �อขาย

    หลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้ามีสดัส่วนเพ่ิมขึ �นจากร้อยละ 4.84 ในปี

    2556 ร้อยละ 16 ในปี 2556 



TRINITY WATTHANA12

Åั¡É³Ð¡าร»รÐ¡Íบ¸Øร¡Ô¨             
โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ในปี 2554 – 2556

รายได้ ดาํเนินการโดย
สัดส่วน 
การถอื

หุ้น
(ร้อยละ)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้าน
บาท

ร้อยละ ล้าน
บาท

ร้อยละ ล้าน
บาท

ร้อยละ

รายได้คา่ท่ี
ปรึกษา

บจ.ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 
และบล. ทรีนีตี � จ�ากดั

99.99 11.86 1.85 17.99 2.64 19.21 2.26

รายได้จากธรุกิจ
หลกัทรัพย์

บล. ทรีนีตี � จ�ากดั 99.99 443.62 69.31 441.42 64.83 641.97 75.46

รายได้จากธรุกิจ
สญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า

บล. ทรีนีตี � จ�ากดั 99.99 72.35 11.30 46.35 6.81 42.52 5.00

ก�าไร(ขาดทนุ)
จากการซื �อขาย
หลกัทรัพย์/
สญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า

บล. ทรีนีตี � จ�ากดั และ
บมจ. ทรีนีตี � วฒันา 

99.99 102.73 16.05 159.50 23.42 138.40 16.27

รายได้อ่ืน บมจ.ทรีนีตี � วฒันา 
บล.ทรีนีตี � จ�ากดั และ

บจ.ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 

99.99 9.45 1.48 15.66 2.30 8.65 1.01

รวม 640.01 100.00 680.92 100.00 850.75 100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด ใน ปี 2554 - 2556

รายได้
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้าน
บาท

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

คา่นายหน้า 408.79 64.32 367.09 54.34 532.33 60.04

คา่ธรรมเนียมและบริการ 22.81 3.59 31.42 4.65 48.08 5.42

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการซื �อขายหลกัทรัพย์ (56.33) (8.86) 132.31 19.59 66.61 7.51

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการซื �อขาย
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

159.06 25.03 25.81 3.82 98.13 11.07

ดอกเบี �ยและเงินปันผล 44.17 6.95 38.62 5.72 49.84 5.62

ดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมหลกัทรัพย์ 48.78 7.67 65.26 9.66 82.69 9.33

รายได้อ่ืน 8.29 1.30 14.97 2.22 8.88 1.01

รวม 635.57 100.00 675.48 100.00 886.56 100.00
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Åั¡É³ÐบรÔ¡าร
1) บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนินธรุกิจในด้านการลงทนุ โดยบริษัทได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย 2 บริษัท

โดยตรง คือ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะ

เป็นผู้ก�าหนดนโยบายเพ่ือให้บริษัทยอ่ยน�าไปปฏิบตัโิดยผา่นคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 นอกจากการลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่ว บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ 

จ�ากดั โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.95  บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั มีวตัถปุระสงค์การจดั

ตั �งหลกัเพ่ือด�าเนินธุรกิจในการลงทนุในบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทอ่ืน 

(Securitization)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทนุเพ่ือค้าในหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาดจ�านวน 360.81 

ล้านบาท  

นโยบายการลงทนุของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายการลงทนุทั �งระยะสั �นในหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีสภาพคลอ่ง และระยะปานกลางในหลกัทรัพย์

จดทะเบียนท่ีมีพื �นฐานและผลการด�าเนินงานท่ีดี มีบทวิเคราะห์สนบัสนนุ และมีการลงทนุระยะยาวในบริษัทนอกตลาด

ท่ีมีแนวโน้มการเตบิโตสงู หรือธรุกิจอ่ืนท่ีสนบัสนนุการด�าเนินธรุกิจของบริษัทในกลุม่ เพ่ือกระจายความเสี่ยงของแหลง่

รายได้   และลดผลกระทบจากความผนัผวนของภาวะการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์  โดยรับรู้สว่นแบง่ก�าไรตลอดชว่ง

ระยะเวลาการถือครองหุ้น นอกจากนี �บริษัทหลกัทรัพย์ยงัมีการลงทนุระยะสั �นในหลกัทรัพย์จดทะเบียนและสญัญาซื �อ

ขายลว่งหน้าเพ่ือค้า ตราสารหนี �เพ่ือค้าและเผ่ือขายอนัเป็นทางเลือกของการบริหารเงิน 

นโยบายการควบคุมดแูลการลงทนุ

 การลงทนุในหลักทรัพย์จดทะเบยีนและสัญญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อค้าและเผื�อขาย
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาอนุมตัิวงเงินลงทุนและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ทั �งของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในขณะท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทนุท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายในการคดัเลอืกกลุม่หลกัทรัพย์ส�าหรับลงทนุและก�าหนดมาตรการตา่งๆ ใน

การบริหารความเสี่ยงตามแตล่ะประเภทของหลกัทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบญัชีเงินลงทนุของบริษัท เช่น การ

จดัสรรวงเงินลงทนุ การจ�ากดัจ�านวนผลขาดทนุท่ีจะเกิดขึ �น การรายงานผลการลงทนุ และก�าหนดอ�านาจการด�าเนินการ

ตามจ�านวนผลขาดทนุท่ีเกิดขึ �น นอกจากนั �นคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุมีหน้าท่ีประเมินรวมทั �งตดิตามผลการลงทนุ 

เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยมีฝ่ายบริหารความเสีย่งและข้อมลูการจดัการ  ท�าหน้าท่ีรายงานและตดิตามการ

ปฏิบตังิานให้อยูใ่นกรอบนโยบายท่ีก�าหนดไว้  และควบคมุแก้ไขกรณีท่ีการลงทนุไมอ่ยูใ่นกรอบท่ีได้รับการอนมุตั ิ

 การจาํกัดผลขาดทนุจากการลงทนุ
 การจ�ากดัผลขาดทนุส�าหรับบญัชีเงินลงทนุแตล่ะประเภทนั �น แตกตา่งกนัขึ �นกบัความเสีย่งของรูปแบบการลงทนุ

และหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ ตวัอยา่งการจ�ากดัผลขาดทนุ ได้แก่  

 ก�าหนดให้มีผลขาดทนุยงัไมเ่กิดขึ �นรายหลกัทรัพย์ เชน่ ไมเ่กิน 15% ของต้นทนุของหลกัทรัพย์แตล่ะรายการ

 ก�าหนดให้มีผลขาดทนุยงัไมเ่กิดขึ �นของพอร์ต เชน่ ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 15 ของมลูคา่เงินลงทนุรวมของพอร์ต

 ก�าหนดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึง่ เชน่ ไมเ่กินกวา่ 15 ล้านบาท 
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 การลงทนุในตราสารหนี �
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัวิงเงินลงทนุ และให้ความเหน็ชอบตอ่นโยบายการบริหารความเสีย่ง

เก่ียวกบัการลงทนุในตราสารหนี � ในขณะท่ีคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายในการคดัเลือก

หลกัทรัพย์ส�าหรับลงทนุ อนมุตัิลงทนุในตราสารหนี �ในอ�านาจท่ีได้รับมอบหมาย และก�าหนดมาตรการหรือระเบียบวิธี

ปฏิบตัติา่งๆ ในการบริหารความเสีย่ง เชน่การจ�ากดัจ�านวนผลขาดทนุท่ีจะเกิดขึ �น การรายงานผลการลงทนุ และก�าหนด

อ�านาจการด�าเนินการตามจ�านวนผลขาดทนุท่ีเกิดขึ �น นอกจากนั �นคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุมีหน้าท่ีประเมินรวม

ทั �งตดิตามผลการลงทนุ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

 การลงทนุในหลักทรัพย์อื�น
 การลงทนุในบริษัทใดๆ ซึง่ไมเ่ข้าเกณฑ์การลงทนุข้างต้นก�าหนดให้ผา่นการพิจารณาอนมุตัโิดยคณะกรรมการ

บริษัทท่ีเก่ียว ข้องในการลงทนุและให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

รวมทั �งก�าหนดเจ้าหน้าท่ีท่ีจะตดิตามประเมินผลการลงทนุเพ่ือราย  งานตอ่คณะกรรมการบริษัท

 การลงทนุในบริษัทร่วม
 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั มีวตัถปุระสงค์การจดัตั �งหลกัเพ่ือด�าเนินธรุกิจในการลงทนุในบริษัทท่ีท�า

หน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทอ่ืน (Securitization) ได้แก่ บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์

จากการแปลงสนิทรัพย์เพ่ือขายตอ่นกัลงทนุ และบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจดัการ (รายละเอียดเงินลงทนุตามหวัข้อเร่ือง

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม)   

 เน่ืองด้วยหลกัทรัพย์จากการแปลงสนิทรัพย์ได้ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั จงึ

ได้ด�าเนินการช�าระบญัชีบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ซึง่เสร็จสิ �นในปี 2555 ได้แก่ บริษัทออสเปรย์ ซีรีส์ ท ูจ�ากดั ปัจจบุนัคง

เหลือบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจดัการเป็นบริษัทยอ่ยเพียงบริษัทเดียว  

นโยบายการตั �งสาํรองค่าเผื�อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ
 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จะแสดงมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขายตามมลูค่า

ยตุธิรรม ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์เพ่ือค้าจะบนัทกึเป็นรายการก�าไรหรือขาดทนุในงบการเงิน สว่น

การเปลี่ยนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เผ่ือขายจะบนัทกึเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของผู้ ถือหุ้น ยกเว้นหากหลกั

ทรัพย์เผ่ือขายนั �นเกิดการด้อยคา่อยา่งถาวร บริษัทจงึบนัทกึการด้อยคา่นั �นในงบก�าไรขาดทนุทนัที

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ด�าเนินธรุกิจหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธรุกิจดงันี �

 1. การเป็นนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 22 ตั �งแต่เดือนมีนาคม 2545

ให้บริการด้านนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ โดยมีสว่นแบง่ตลาดมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ทั �งใน SET และ MAI ในปี 2554 – 2556 ดงันี �

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื �อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื �อขายหลักทรัพย์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท) 7,191,471 7,914,567 12,330,669

บริษัท (ล้านบาท) 159,514 159,256 312,489

สว่นแบง่ตลาดของบริษัท (ร้อยละ) 1.28 1.16 1.45

ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
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 บริษัทให้บริการด้านนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้าทั �งท่ีเป็นบคุคลธรรมดา นิติบคุคล และลกูค้าสถาบนั 

จ�านวนลกูค้า ณ สิ �นปี 2556 เป็น 16,478 ราย ทั �งนี �บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการรับลกูค้า การอนมุตัแิละการปรับวงเงิน

ซื �อขายหลกัทรัพย์ให้ลกูค้า รวมถงึนโยบายในการควบคมุและตดิตามการซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ของลกูค้าดงันี � 

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัตวิงเงนิให้ลูกค้า  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีนโยบายในการคดัเลือกลกูค้าท่ีมีคณุภาพและมีประวตักิารเงินดี ทั �งนี � บริษัท

มีนโยบายในการรับลกูค้าและก�าหนดขอบเขตและอ�านาจอนมุตัวิงเงินซื �อหลกั ทรัพย์ให้ลกูค้าตามเกณฑ์ ดงันี �

 บุคคลธรรมดา   พิจารณาจากความมัน่คงของหน้าท่ีการงาน รายได้ตา่งๆ ท่ีเพียง พอรวม

     ทั �งความสามารถในการช�าระเงินในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัไิด้ โดยต้องมีเอกสาร

     ประกอบการพิจารณาได้แก่ ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรือส�าเนา

     หนงัสือเดินทาง ส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาสมดุคู่ฝากบญัชีออมทรัพย์ 

     หรือ  Bank Statement หรือข้อมลูแสดงฐานะการเงินอ่ืน

 นิตบุิคคล/ ลูกค้าสถาบนัการเงนิ พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุม่ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและตลอดจนความมัน่คง

     และผลประกอบการท่ีดีของธุรกิจโดยต้องมีเอกสารประกอบการ

     พิจารณา ได้แก่ ส�าเนาบตัรประชาชนหรือส�าเนาหนัง สือเดินทางของ

     ผู้ มีอ�านาจกระท�าการแทน ส�าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน

     ของบริษัท งบการเงินย้อนหลงั หรือ  Bank Statement

 เม่ือเจ้าหน้าท่ีการตลาดได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า

แล้วรวมทั �งประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของลกูค้าและพิจารณาเห็นสมควรอนมุติัให้มีวงเงินซื �อขายกบับริษัทได้

ก็จะเสนอความเห็นพร้อมกบัวงเงินต่อผู้บงัคบับญัชาและจดัสง่ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการท่ีดแูลงานพิจารณาเครดิต

เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบญัชี ตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือการประเมินความเส่ียงด้านการฟอก

เงินและให้ความเห็นตอ่วงเงินท่ีขออนมุตัิก่อนน�าเสนอขออนมุตัิจากผู้ มีอ�านาจอนมุตัิตามล�าดบัชั �น(โปรดดรูายละเอียด

ในข้อคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ) 

 นอกจากนั �น บริษัทจะด�าเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัอย่างน้อยปีละครั �ง

และทบทวนข้อมลูลกูค้าเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นประจ�าตามระดบัความเสี่ยงของลกูค้า ในระหวา่ง

ปีหากลกูค้าต้องการปรับวงเงิน เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาประวตัิการช�าระเงิน ปริมาณการซื �อขาย และรวบรวมข้อมลูเพ่ือ

การพิจารณาวงเงินเพ่ิมเตมิเพ่ือน�าเสนอตามขั �นตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและตดิตามการซื �อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีมาตรการควบคมุดแูลการซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าของ

ลกูค้าอยา่งรัดกมุ เพ่ือให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดอนพุนัธ์ และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ การจดัให้มีการควบคมุผู้ใช้ระบบซื �อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื �อ

ขายลว่งหน้า การก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคมุดแูลเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต ผู้แนะน�าผู้ลงทนุ และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

การก�าหนดวงเงินให้ลกูค้าอยา่งเหมาะสม การก�าหนดอ�านาจอนมุติัการซื �อขายบนระบบซื �อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื �อ

ขายลว่งหน้า การสอบทานธรุกรรมของลกูค้าเพ่ือป้องกนัการฟอกเงิน การจดัระบบงานและชอ่งทางให้ลกูค้าสามารถร้อง

เรียนในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัไิมเ่หมาะสม รวมถงึการดแูลกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดในการท�ารายการให้ลกูค้าและแก้ไขให้

เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนั �นบริษัทฯ ยงัมีระเบียบปฏิบตัภิายในตา่งๆ   เพ่ือควบคมุดแูลการซื �อขายและ
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การช�าระราคาของลกูค้าเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสีย่งกบับริษัทฯได้แก่ การห้ามไมใ่ห้ลกูค้าซื �อเพ่ิมเม่ือเกิดการช�าระลา่ช้า การ

ตดิตามให้ลกูค้าน�าเงินมาวางเพ่ิมเม่ือเกิดผลขาดทนุถงึระดบัท่ีก�าหนดและเงินท่ีวางไว้ไมเ่พียงพอ รวมไปถงึการปรับลด

วงเงินและการปิดบญัชี หากลกูค้ามีปัญหาในการช�าระเงิน เป็นต้น

 นอกจากนั �น ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน จะด�าเนินการตรวจสอบการซื �อขายของลกูค้า และ

การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานตา่งๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถงึประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร กรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานท่ีก�าหนด 

 2. การให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลักทรัพย์ในระบบเครดติบาลานซ์ (Credit Balance) 
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบาย ขั �นตอนการด�าเนินการ และอ�านาจอนมุตัิให้รัดกมุและให้สอดคล้องกบัสภาวะการ

ลงทนุ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปได้ดงันี �

นโยบายการให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลักทรัพย์
  บริษัทก�าหนดวงเงินให้กู้ ยืมแก่ลกูค้าแตล่ะรายไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทนุของบริษัท และวงเงินรวมไม่

เกิน 5 เทา่ของเงินกองทนุ

 บริษัทได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับลกูค้าโดยวเิคราะห์ฐานะการเงินและความรู้ความเข้าใจของลกูค้า

ในเร่ืองความเสี่ยงและวิธีการในการกู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์  ส�าหรับหลกัทรัพย์ท่ีอนญุาตให้กู้ ยืม บริษัทได้แตง่ตั �งคณะ

กรรมการพิจารณาสนิเช่ือเพ่ือท�าหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัทรัพย์ท่ีอนญุาตให้กู้ ยืมเงินโดยมีนโยบายในการคดัเลอืกหลกั

ทรัพย์ท่ีจะอนญุาตให้กู้ ยืมจากการพิจารณาสภาพคลอ่งในการซื �อขายของหลกัทรัพย์ ความผนัผวนของราคาและปัจจยั

พื �นฐานของหลกัทรัพย์นั �นๆ รวมถงึการก�าหนดอตัรามาร์จิ �นของหลกัทรัพย์ท่ีอนญุาตให้ซื �อขายตามความเสี่ยงของหลกั

ทรัพย์เพ่ือให้บริษัทฯมีหลกัประกนัจากลกูค้าท่ีเพียงพอป้องกนัความเสี่ยงในการให้กู้ ยืมเงิน ในกรณีท่ีมีการซื �อขายหลกั

ทรัพย์ในลกัษณะกระจกุตวัในหลกัทรัพย์ใด โดยพิจารณาจากวงเงินสนิเช่ือรวมท่ีให้ลกูค้าทกุราย บริษัทจะพิจารณาเพ่ือ

ก�าหนดการห้ามซื �อหลกัทรัพย์นั �นเพ่ิม   

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมัตวิงเงนิซื �อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า 
 เม่ือลกูค้าแสดงความจ�านงท่ีจะขอวงเงินระบบเครดติบาลานซ์ ผู้แนะน�าผู้ลงทนุต้องจดัให้มีข้อมลูของลกูค้าตาม

ท่ีบริษัทก�าหนด และต้องท�าความเข้าใจกบัลกูค้าเก่ียวกบัการลงทนุ ประวตักิารลงทนุ และประวตักิารกู้ ยืมเงินเพ่ือซื �อหลกั

ทรัพย์ ความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบตัติามกฎ ระเบียบเก่ียวกบัการกู้ ยืมเงินเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ โดยให้ลกูค้าลง

นามในแบบข้อชี �แจงส�าหรับการเปิดบญัชีซื �อขายระบบเครดิตบาลานซ์ ก่อนด�าเนินการและน�าเสนอเพ่ือขออนมุตัวิงเงิน

ตามขั �นตอนการเปิดบญัชี ทั �งนี �การพิจารณาวงเงินให้ลกูค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทกุประเภท ส�าหรับบญัชีท่ีมีกบับริษัท

นโยบายการควบคุมและตดิตามการวางหลักประกันและการชาํระหนี �ของลูกค้า
 บริษัทก�าหนดนโยบายการควบคมุและติดตามการซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า และเพ่ิมเติมขั �นตอนปฏิบติัใน

เร่ืองตอ่ไปนี �

 1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกันและการบงัคับชาํระหนี �
 บริษัทรับเฉพาะเงินสดและหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลกัประกนัเทา่นั �น และก�าหนดให้ผู้แนะน�าผู้ลงทนุและ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการสอบทานความเพียงพอของหลกัประกนัของลกูค้าทกุวนัโดยใช้ราคาหุ้นท่ีซื �อขายลา่สดุ หาก

ต้องมีการบงัคบัช�าระหนี � บริษัทได้ให้อ�านาจฝ่ายปฏิบติัการด�าเนินการบงัคบัขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าได้หากผู้แนะน�า

ผู้ลงทนุไมไ่ด้บงัคบัขายตามข้อก�าหนดของบริษัท
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 2.การดแูลหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
 บริษัทแยกหลกัประกันของลกูค้าจากบญัชีของบริษัทและปฏิบตัิต่อทรัพย์สินของลกูค้าตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

นโยบายการจดัชั �นสินทรัพย์และนโยบายการตั �งสาํรองค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากัด  ถือปฎิบัติตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการจดัท�าบญัชีเก่ียวกบัลกูหนี �ด้อยคณุภาพของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่บริษัทมีการตั �งส�ารองคา่เผ่ือ

หนี �สงสยัจะสญูจากการประเมินฐานะของลกูหนี �แตล่ะรายโดยพิจารณาจากความเส่ียงในการเรียกช�าระและมลูคา่ของ

หลกัทรัพย์ท่ีใช้ค� �าประกนั และตั �งคา่เผ่ือหนี �สงสยัจะสญูเม่ือหนี �นั �นมีหลกัประกนัไมเ่พียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีได้รับช�าระ

คืนไมค่รบ 

นโยบายการระงบัการรับรู้รายได้
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สทิธิส�าหรับเงิน

ให้กู้ ยืมบางรายท่ีเข้าเง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เร่ืองการจดัท�าบญัชีเก่ียวกบัลกูหนี �ด้อยคณุภาพ

 3.การค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 บริษัทมีการลงทนุในตราสารหนี �ทั �งตราสารหนี �ระยะสั �นอายไุมเ่กิน 90 วนั และตราสารหนี �ระยะยาว เชน่ พนัธบตัร 

หุ้นกู้   รวมถงึการลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนเพ่ือค้า และลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 

 ส�าหรับปี 2556 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารทนุ สญัญาซื �อขายลว่งหน้าและตราสารหนี �ทั �ง

สิ �น 189.47 ล้านบาท ซึง่รวมทั �งก�าไรขาดทนุจากการซื �อขายและรายได้ดอกเบี �ยและเงินปันผลจากการลงทนุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทนุในตราสารหนี �เพ่ือค้าและเผ่ือขายจ�านวน 306.13 ล้านบาท เงินลงทนุในตราสารทนุ

จ�านวน 44.28 ล้านบาท เงินลงทนุในกองทนุรวมจ�านวน 4.80 ล้านบาท และมลูคา่ยตุธิรรมนอกงบดลุของสญัญาซื �อขาย

ลว่งหน้าท่ีเป็นสถานะซื �อจ�านวน 48 ล้านบาทและสถานะขายจ�านวน 44 ล้านบาท รวมทั �งมีมลูคา่ของสญัญาขายอตัรา

แลกเปลี่ยนลว่งหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

นโยบายการลงทนุของบริษัท
 การลงทนุและการค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าของบริษัทสามารถแบง่ตามประเภทของตราสารได้ดงันี �

 1. เงินฝาก ตั�วเงินท่ีสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ตั�วเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจท่ีมีอายกุารไถ่ถอนไม่

เกิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีลงทนุ

 2. ตราสารหนี �ภาคเอกชน หรือหนว่ยลงทนุ

 3. หลกัทรัพย์ประเภทพนัธบตัรรัฐบาล   พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสทิธิในหนี �ท่ีรัฐบาลค� �าประกนั 

ท่ีมีอายไุถ่ถอนเกิน 3 ปีนบัแตว่นัท่ีลงทนุ

 4. หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ / สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

 5. หลกัทรัพย์มิใชห่ลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

 6. หลกัทรัพย์ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากข้างต้น

 บริษัทมีนโยบายการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีมีสภาพคลอ่งสงู โดยบริษัทจะท�าการ

ศกึษาและคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีมีพื �นฐานและผลการด�าเนินงานท่ีดี และ/หรือได้รับผลตอบแทนท่ีดีตามสภาพของตลาด  

โดยลกัษณะการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าจะขึ �นกบัสภาวะตลาด ส�าหรับการลงทนุในสญัญา

ซื �อขายลว่งหน้า บริษัทได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) ของตลาดอนพุนัธ์ นอกเหนือจากการลงทนุ

เพ่ือบริษัท
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นโยบายการควบคุมดแูลการลงทนุ
 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จะเป็นผู้อนมุตัวิงเงินลงทนุของบริษัทและบริษัทในกลุม่ รวม

ทั �งอนมุตัิระเบียบวิธีปฏิบตัิและการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุ นอกจากนั �นได้แตง่ตั �งคณะกรรมการพิจารณา

การลงทนุ เพ่ือควบคมุดแูลการลงทนุให้เป็นไปตามระเบียบ และขั �น ตอนปฏิบติัท่ีได้รับอนมุติั และควบคมุก�ากบัดแูล

ความเสี่ยงในการลงทนุให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิกรอบการลงทนุของผู้ดแูลบญัชีเงินลงทนุของบริษัท

 (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ) และจดัให้มีฝ่ายบริหารความเสีย่งและข้อมลูการจดัการ

ซึง่ท�าหน้าท่ีตดิ ตามควบคมุให้มีการรายงานและแก้ไขกรณีท่ีการลงทนุไมอ่ยูใ่นกรอบท่ีได้รับการอนมุตั ิ

นโยบายการตั �งสาํรองค่าเผื�อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีนโยบายการบนัทกึเงินลงทนุและการตั �งส�ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าตามหลกั

เกณฑ์ของส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเกณฑ์ของ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)

 4.การเป็นที�ปรึกษาการลงทนุ
 บริษัทให้บริการด้านท่ีปรึกษาการลงทนุควบคูก่บัการให้บริการนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ โดยจะท�าหน้าท่ีใน

การให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการลงทนุซื �อขายหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้า ปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่การคดิคา่ธรรมเนียมในการให้ค�า

ปรึกษาการลงทนุแตอ่ยา่งใด บริษัทได้รับความเหน็ชอบระบบงานท่ีปรึกษาการลงทนุแล้วตั �งแตเ่ม่ือวนัท่ี 5  พฤศจิกายน  

2546 ดงันั �น บริษัทสามารถให้ค�าแนะน�าผา่นสื่อตา่งๆ ได้ ในฐานะท่ีปรึกษาการลงทนุ

 5.การจดัจาํหน่ายหลักทรัพย์ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีการให้ บริการด้านการจดัจ�าหน่ายและรับประกนัการจดัจ�าหน่ายหลกัทรัพย์

แก่บริษัทตา่งๆ ท่ีประสงค์จะเสนอขายหลกัทรัพย์ทั �งตราสารหนี �และตราสารทนุ  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการทดสอบความ

รู้ของการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของส�านกังานก�ากบัหลกั ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และมีคณุสมบติัเป็นผู้ควบคมุ

การปฏิบตังิาน ก่อนท่ีบริษัทจะรับเป็นผู้จดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์รายใด จะต้องผา่นการพิจารณาและวเิคราะห์รายละเอียด

เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้องการของลกูค้าและผู้ลงทนุ จากนั �นจงึน�าเสนอผู้ มี

อ�านาจอนมุตัติามล�าดบัชั �น เชน่ ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการจดัการการรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย

 6.การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยมี

ขอบเขตจ�ากดัเฉพาะการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เพ่ือสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรเกินจ�านวนในการจดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์

 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ให้สามารถด�าเนินธรุกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์เตม็รูปแบบ โดยสามารถเป็นตวัแทนของผู้ ยืม

และผู้ให้ยืม หรือเป็นคูส่ญัญาในการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์กบัลกูค้าได้ 

 บริษัทได้เปิดให้บริการกบัลกูค้าในเดือนมกราคม 2552 ก่อนการด�าเนินการเพ่ือให้บริการยืมและให้ยืมหลกั

ทรัพย์ บริษัทจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคูส่ญัญาให้แนใ่จวา่ในการยืมและให้ยืมดงักลา่ว คูส่ญัญาสามารถสง่มอบหลกั

ทรัพย์ให้บริษัทได้ และบริษัทจะต้องด�ารงหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาท่ียืมตามท่ีส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด รวมทั �งจดัเตรียมหลกัทรัพย์เพ่ือคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามก�าหนดเวลาอยา่งครบถ้วน 

 ณ สิ �นปี 2556 มีลกูค้าเปิดบญัชีเพ่ือธรุกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์จ�านวน 249 ราย  

 7.การเป็นที�ปรึกษาทางการเงนิ 
 ปัจจบุนับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้รับความเห็นชอบให้ด�าเนินธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตาม

ขอบเขตท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ �นสดุในวนั
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ท่ี 7 สงิหาคม 2560 ปัจจบุนับริษัทมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงานด้านวาณิชธนกิจจ�านวน 

12 คน ซึง่ในจ�านวนนี �มีคณุสมบตัเิป็นผู้ควบคมุการปฏิบตังิานจ�านวน 3 คน

 นอกจากนี � บริษัทยงัได้จดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาประเภท ก กบัศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลงั เพ่ือให้

บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ ทั �งภาครัฐและเอกชน รายละเอียดของบริการท่ีปรึกษาทางการ

เงินสามารถดไูด้จากหวัข้อ 3) บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั

 8.การจดัการกองทนุส่วนบุคคล 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลในเดือนสงิหาคม 2548 

และเร่ิมประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจดัให้มีระบบงานท่ีมีความพร้อม มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ระหวา่งผู้จดัการกองทนุ และฝ่ายปฏิบตัิการท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยฝ่ายปฏิบตัิการจะเป็นผู้ดแูลและติดตอ่กบัผู้ รับ

ฝากทรัพย์สนิ รวมทั �งตรวจสอบรายการ จดัท�าราย งาน และกระทบยอดทรัพย์สนิกบัผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ในการควบคมุ

ดแูลการลงทนุ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจดัการกองทนุสว่นบคุคลเป็นผู้ดแูลและก�าหนดกรอบ

การลงทนุท่ีเหมาะสม รวมทั �งประเมินผลการลงทนุในภาพรวมเพ่ือให้ค�าแนะน�าการลงทนุท่ีเหมาะสม (โปรดดรูายละเอียด

ในหวัข้อคณะกรรมการจดัการกองทนุ)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีลกูค้าท่ีใช้บริการการจดัการกองทนุสว่นบคุคลจ�านวน 64ราย โดยมีมลูคา่

สนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึ �นจาก 1,374  ล้านบาทเม่ือสิ �นปี 2555  เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ �นปี 2556

 9.การเป็นตวัแทนขายและรับซื �อหน่วยลงทนุ
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดัเป็นตวัแทนขายและรับซื �อหน่วยลงทนุให้กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

(บลจ.) 6 แหง่ ได้แก่ บลจ. กสกิรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ.ทิสโก้ บลจ. วรรณ และบลจ. ยโูอบี  คาดวา่ในปี 

2557 นี �จะเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยกองทนุของบลจ. เพ่ิมขึ �นอีก 4 ราย เพ่ือเพ่ิมสนิค้าให้มีความหลากหลายมากขึ �น

 หน่วยงานนี �ถือเป็นบริการเสริมท่ีบริษัทจดัไว้บริการลกูค้า การเป็นตวัแทนขายและรับซื �อหน่วยลงทนุช่วยให้

บริษัทมีบริการท่ีหลากหลาย สามารถจดัสรรการลงทนุให้ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และกระจายความเสีย่งได้ดีย่ิงขึ �น 

นอกจากนี �เป็นชอ่งทางท่ีลกูค้าสามารถเลือกลงทนุในสนิทรัพย์ประ เภทตา่งๆ ได้งา่ยและสะดวกย่ิงขึ �น แม้จะเป็นบริการ

เสริมในปัจจบุนัแตก็่ได้รับความสนใจจากลกูค้ามากขึ �น ท�าให้มีรายได้คา่ธรรมเนียมจากการเป็นตวัแทนจ�าหนา่ยเพ่ิมสงู

ขึ �นทกุปี  จงึมีศกัยภาพท่ีจะเป็นหนว่ยงานหารายได้ได้ในอนาคต

 10.การเป็นตวัแทนซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจการเป็นตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 และเร่ิมด�าเนินธรุกิจ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551

 บริษัทมีสว่นแบง่ตลาดมลูคา่การซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าในปี 2554 – 2556 ดงันี �
ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื �อขาย(สัญญา) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ตลาดอนพุนัธ์ 10,027,116 10,457,928 16,664,126

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 1,033,224 874,757 1,267,757

สว่นแบง่ตลาดของบริษัท (ร้อยละ) 5.15 4.18 3.80

ท่ีมา : บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
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ตารางแสดงปริมาณการซื �อขายของตลาดอนุพนัธ์ แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์

ปริมาณการซื �อขาย(สัญญา)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จาํนวน
สัญญา

ร้อยละ
จาํนวน
สัญญา

 ร้อยละ
จาํนวน
สัญญา

ร้อยละ

ฟิวเจอร์ส
- น� �ามนั
- ทองค�า
- เงิน
- อตัราดอกเบี �ย
- USD
- Single Stock
- SET50 Index

9,919,123
3,320

3,989,278
31,567

429
-

1,578,092
 4,316,437

98.92
0.03

39.78
0.31
0.00

-
15.74
43.05

10,403,871
147,823

   3,642,605 
14,590

27
      396,138 

2,168,037
4,034,460

99.48
1.41

34.83
0.14
0.00
3.79

20.73
38.58

16,598,717
46,496

2,207,268
1,237

-
239,345

8,415,967
5,688,404

99361
0.28

13.25
0.01

-
1.44

50.50
34.14

ออปชั�น
- SET50 Index
- Call
- Put

107,993
107,993
52,562
55,431

1.08
1.08
0.52
0.55

54,057
54,057
24,317
29,740

0.52
0.52
0.23
0.28

65,409
65,409
39,039
26,373

0.39
0.39
0.23
0.16

รวม (สญัญา) 10,027,116 100.00 10,457,928 100.00 16,664,126 100.00

 ในปี 2556 สว่นแบง่การตลาดของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 4.18 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.80 โดยเป็นอนัดบั 

8 ของปริมาณการซื �อขายรวมของตลาดอนพุนัธ์ ทั �งนี �การเพ่ิมขึ �นของปริมาณการซื �อขายของตลาดอนพุนัธ์ โดยหลกัเกิด

จากความนิยมในการลงทนุสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงหุ้นรายตวั (Single Stock Futures) และสญัญาซื �อขายลว่ง

หน้าอ้างอิง SET50 Index (SET50 Index Futures) ท่ีเพ่ิมขึ �นอยา่งมาก ขณะท่ีการลงทนุสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิง

น� �ามนั (Oil Futures) และท่ีอ้างอิงทองค�า (Gold Futures) มีปริมาณซื �อขายน้อยลง

 บริษัทให้บริการด้านตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้ากบัลกูค้า โดยเน้นกลุม่ลกูค้าบคุคลธรรมดาเป็นหลกั 

ทั �งนี � บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการรับลกูค้า การอนมุตัแิละการปรับวงเงินซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าให้ลกูค้า รวม

ถงึนโยบายในการควบคมุและตดิตามการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าของลกูค้าเชน่เดียวกบัการเป็นนายหน้าซื �อขาย

หลกัทรัพย์ แตโ่ดยท่ีการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้ามีความเสีย่งท่ีสงูกวา่ บริษัทจงึจดัให้มีแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้แนะน�า

ผู้ลงทนุใช้ในการพิจารณาและประเมินความรู้ความเข้าใจของลกูค้าเพ่ิมเติม รวมทั �งให้ลกูค้าลงนามในข้อชี �แจงส�าหรับ

การเปิดบญัชีซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าก่อนด�าเนินการและน�าเสนอเพ่ือขออนมุติัวงเงินตามขั �นตอนการเปิดบญัชี 

ทั �งนี �การพิจารณาวงเงินให้ลกูค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทกุประเภท ส�าหรับบญัชีท่ีมีกบับริษัท

 11.การให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ให้บริการเก่ียวกบัด้านการเงินและบญัชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากร

บคุคล รวมทั �งงานด้านธรุการอ่ืนๆ รวมทั �งการตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในให้กบับริษัทในกลุม่ทั �งหมด โดย

บริษัทได้มีการท�าสญัญาระหวา่งกนัดงันี �
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สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด กับ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี�  2001 จาํกัด

คู่สัญญา : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด : ผู้ให้บริการ
บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี�  2001 จาํกัด : ผู้รับบริการ

สญัญาจ้างบริการ

สญัญาเชา่ 

ขอบเขตการให้บริการ
- ให้บริการเก่ียวกบัการเงินและการบญัชี
- ให้บริการเก่ียวกบัการตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน
- ให้บริการเก่ียวกบังานด้านทรัพยากรบคุคล และด้านธรุการ
- ให้บริการเก่ียวกบังานคอมพิวเตอร์
อายสุญัญา 1 ปี และมีผลตอ่เน่ืองไปอีกคราวละ 1 ปี 
หากไมมี่การบอกเลกิสญัญาคา่ธรรมเนียมปี 2556 จ�านวน 600,000 บาท
คา่เชา่ตอ่ปีจ�านวน 288,000 บาท

สัญญา ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด กับ บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)

คู่สัญญา : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด : ผู้ให้บริการ
บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) : ผู้รับบริการ

สญัญาจ้างบริการ : ขอบเขตการให้บริการ
- ให้บริการเก่ียวกบัการเงินและการบญัชี
- ให้บริการเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ และงานธรุการ
- ให้บริการเก่ียวกบังานคอมพิวเตอร์
อายสุญัญา 1 ปี และมีผลตอ่เน่ืองไปอีกคราวละ 1 ปี หากไมมี่การบอกเลกิสญัญา
คา่ธรรมเนียมปี 2556 จ�านวน 600,000 บาท

3) บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี�  2001 จาํกัด 
 บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั ด�าเนินธรุกิจด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน และงานด้านวาณิชธนกิจ โดยบริษัท

ได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินตามขอบเขตท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะสิ �น

สดุความเหน็ชอบในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2559   ปัจจบุนั บริษัทมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ

ในงานด้านวาณิชธนกิจจ�านวน 1 คน และมีคณุสมบตัเิป็นผู้ควบคมุการปฏิบตังิานจ�านวน 1 คน ในการให้บริการ บริษัท

จะปฏิบตังิานร่วมกบัทีมงานวานิชธนกิจท่ีสงักดับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั โดยมีการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ การน�าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีปรึกษาในการซื �อหรือควบกิจการ (Merger & Acquisitions) ท่ีปรึกษาและตวักลางใน

การจดัหาผู้ ร่วมทนุ ท่ีปรึกษาทางการเงินในโครงการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษัท

และจดัหาแหลง่เงินทนุ ท่ีปรึกษาในการประเมินมลูคา่หุ้น รวมทั �งเป็นท่ีปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าด้านตา่งๆท่ีเก่ียวกบั

ตลาดเงิน ตลาดทนุและภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง
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 ทั �งนี � ในการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินจะมุง่เน้นท่ีจะให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ และเสนอรูปแบบการบริการ

ท่ีเอื �อประโยชน์สงูสดุให้กบัลกูค้า รวมทั �งการสร้างโอกาสในการเสนอบริการท่ีตอ่ เน่ืองให้กบัลกูค้าเพ่ือเป็นการรักษาฐาน

ลกูค้าให้กลบัมาใช้บริการของบริษัทอีกในอนาคต

 นอกจากนี � บริษัทยงัได้จดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาประเภท ก กบัศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลงั เพ่ือ

ให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ ทั �งภาครัฐและเอกชน  

¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกจิหลักทรัพย์
 ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลงัในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าของประเทศส�าคญั เชน่ ญ่ีปุ่ น 

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยโุรป ประกอบกบัเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยงัคงเติบโต 

เป็นสว่นส�าคญัท่ีท�าให้ตลาดทนุไทยได้รับความสนใจเพ่ิมขึ �นและมีสภาพคลอ่งการซื �อขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นมากในชว่ง

ไตรมาสท่ี 1 ตอ่ต้นไตรมาสท่ี 2 โดยมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 เฉลี่ยตอ่วนั

กวา่ 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามล�าดบั คดิเป็นการเตบิโตจากชว่งเดียวกนัในปีก่อนกวา่ร้อยละ 105.61 และร้อย

ละ 100.24 ตามล�าดบั

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 การเร่ิมฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการท่ีธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาสง่สญัญาณวา่จะยกเลกิมาตรการ QE ประกอบกบัไทยมีความไมแ่นน่อนในนโยบายการเงินและการคลงั จงึ

มีสว่นท�าให้นกัลงทนุปรับนโยบายการลงทนุให้มีความระมดัระวงัมากขึ �น สง่ผลให้เร่ิมกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศ 

จนท�าให้ระดบัดชันีมีการปรับตวัลงสอดคล้องกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนในภมิูภาค

 เข้าสูใ่นชว่งไตรมาสท่ี 4 ปัจจยัการเมืองในประเทศเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ �น ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ท่ีขยายตวัต�า่กวา่คาดการณ์เน่ืองจากการสง่ออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตวั สง่ผลให้กระแสเงินทนุตา่งชาติ

ยงัคงไหลออกจากประเทศอยา่งตอ่เน่ือง ทั �งปี 2556 นกัลงทนุตา่งชาตมีิการขายหุ้นไทยสทุธิกวา่ 193,911 ล้านบาท ซึง่

เป็นยอดท่ีสงูกวา่ปีพ.ศ. 2551 ท่ีเกิดวิกฤตกิารเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก ท�าให้มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของ SET และ 

MAI ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เฉลี่ยตอ่วนัลดลงจากไตรมาสท่ี 1 และ 2 อยา่งตอ่เน่ืองโดยมีมลูคา่ 44,139 และ 34,590 

ล้านบาทตามล�าดบั อย่างไรก็ตามด้วยมลูค่าการซื �อขายในคร่ึงปีแรกท่ีอยู่ในระดบัสงู จึงท�าให้มลูค่าการซื �อขายเฉลี่ย

ตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 50,329 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึ �นอตัราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการ

สร้างสถิตมิลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลีย่สงูสดุตั �งแตก่่อตั �งตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครั �ง โดย ณ วนัท�าการ

สดุท้ายของปี SET Index อยูท่ี่ระดบั 1,298.71 จดุ ลดลงจากระดบั 1,391.93 จดุ ณ วนัท�าการสดุท้ายของปี 2555 อยู่

ร้อยละ 6.70
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Set Index และมูลค่าการซื �อขายของตลาดหุ้นไทย (รวม  SET และ MAI) เฉลี�ยต่อวัน - รายปี

 ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 เม่ือพิจารณามลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนกัลงทนุ พบวา่ ในปี 2556 

นกัลงทนุทกุกลุม่ตา่งมีบทบาทท่ีมากขึ �น โดยเฉพาะนกัลงทนุประเภทสถาบนัและรายย่อยในประเทศมีบทบาทเพ่ิมขึ �น

มากท่ีสดุ  รองลงมาคือบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์และนกัลงทนุตา่งประ เทศ ซึง่มีมลูคา่การซื �อขายเพ่ิมขึ �นจากปี 2555 ร้อย

ละ 70.96, 61.82, 51.19 และ 39.73 ตามล�าดบั สง่ผลให้สดัสว่นมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของประเภทนกัลงทนุเม่ือ

เทียบกบัปี 2555 เป็นดงักราฟด้านลา่ง

สัดส่วนมูลค่าการซื �อขายหลักทรัพย์ของนักลงทนุแต่ละประเภท

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
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 ทั �งนี �ภาพรวมตลอดปี 2556 นกัลงทนุตา่งประเทศและบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ขายสทุธิ 194,702 

ล้านบาท และ 1,743 ล้านบาท ตามล�าดบั ขณะท่ีนกัลงทนุรายยอ่ยและสถาบนัในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ ซื �อสทุธิ 88,843 

ล้านบาท และ 107,602 ล้านบาท ตามล�าดบั  

มูลค่าซื �อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทนุแต่ละประเภท

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

2554 2555 2556

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (จดุ)   1,025.32 1,391.93  1,298.71 

มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)      8,485,006 11,964,465 11,674,130

มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์รวม (ล้านบาท)      7,191,481 7,914,567 12,330,669

มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยตอ่วนั (ล้านบาท)           29,473 32,304 50,329

อตัราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)  3.72  2.98 3.24 

อตัราสว่นราคาปิดตอ่ก�าไรตอ่หุ้น (เทา่)  12.07 18.25 14.60 

จ�านวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)   544  558 584 

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนใหม ่(IPO) (บริษัท) *                 12                 18                 28

มลูคา่บริษัทจดทะเบียนใหม ่ณ ราคา IPO (ล้านบาท)           26,703 68,205          193,968          

* จ�านวนและมลูคา่ของบริษัทจดทะเบียนใหม ่ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ MAI 
ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย



รายงานประจาํปี 2556 25

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชกิ

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 ในปี 2556 มีบริษัทสมาชิกท่ีได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ 32 แหง่ โดยการเพ่ิมขึ �นของสดัสว่น

มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนัและรายยอ่ยในประเทศ ท�าให้บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีฐานลกูค้าสว่นใหญ่

เป็นลกูค้านกัลงทนุสถาบนัและรายยอ่ยในประเทศอาทิ CIMBS, SCBS และ PST มีสว่นแบง่การตลาดปรับตวัเพ่ิมขึ �น

อยา่งเหน็ได้ชดั ส�าหรับ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ซึง่มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นลกูค้ารายยอ่ยซึง่เป็นบคุคลธรรมดา

และนิตบิคุคลทัว่ไป ในปี 2556 มีสว่นแบง่ตลาดเพ่ิมขึ �นจากร้อยละ 1.16 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 1.45 โดยกลุม่ลกูค้าดงั

กลา่วมีมลูคา่การซื �อขายเพ่ิมขึ �นจากปี 2555 คดิเป็นร้อยละ 102.39 ในขณะท่ีลกูค้าตา่งประเทศของบริษัทมีการซื �อขาย

เพ่ิมขึ �นร้อยละ 31.86 โดยลกูค้าของบริษัทจะซื �อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสดคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.89 และซื �อขายด้วย

บญัชีเครดิตบาลานซ์ในสดัสว่นร้อยละ 12.66 ส�าหรับการซื �อขายหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีอินเทอร์เน็ต ก็มีสดัสว่นร้อยละ 

14.45 ทั �งนี � ในชว่งท่ีผา่นมาบริษัทไมมี่การพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่เกิน 10% ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าซื �อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า
                                                                         หนว่ย : ล้านบาท

ประเภทลูกค้า
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ

รายยอ่ยในประเทศ 132,651.14 83.66 126,144.26 79.2 255,300.56 81.70

สถาบนัในประเทศ 24,348.83 14.83 26,008.73 16.34 47,897.18 15.33

ลกูค้าตา่งประเทศ 2,410.12 1.51 7,046.82 4.43 9,291.38 2.97

รวม 159,410.09 100.00 159,199.81 100.00 312,489.12 100.00
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ตารางแสดงมูลค่าซื �อขายของลูกค้าแยกตามประเภทบญัชี
             หนว่ย : ล้านบาท

ประเภทบญัชี
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ มูลค่าซื �อขาย ร้อยละ

บญัชีเงินสด 108,722.33 68.20 101,639.01 63.84 227,780.04 72.89

บญัชีเครดติบาลานซ์ 28,656.97 17.98 28,972.08 18.20 39,561.07 12.66

บญัชีอินเทอร์เน็ต 22,030.80 13.82 28,588.72 17.96 45,148.01 14.45

รวม 159,410.09 100.00 159,199.81 100.00 312,489.12 100.00

 

 ผลงานท่ีส�าคญัด้านการจดัจ�าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ในปี 2555 และปี  2556 สรุปได้ดงันี �

 ในปี 2555  บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครั �งแรก (IPO) จ�านวน 3 บริษัท

ได้แก่ บมจ.เอเซีย เอวิชัน่ บมจ.ดบับลวิเอช เอ คอร์ปอเรชัน่ และ บมจ.ที เอส ฟลาวมิลล์ 

 ในปี 2556  บริษัทเข้าร่วมเป็นผู้จ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครั �งแรก (IPO) จ�านวน 6 บริษัท

ได้แก่ บมจ. โรงพยาบาลจฬุารัตน์ บมจ.พีทีจี เอน็เนอยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เอม็เค เรสโต

รองต์ กรุ๊ป และ บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี

 ด้านธรุกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล ส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกใบอนญุาตส�าหรับ

การจดัการกองทนุสว่นบคุคลทั �งหมด 52 ใบอนญุาต  ธรุกิจนี �กลบัมาเป็นท่ีสนใจของผู้ประกอบการอีกครั �งหนึง่ นบัแตมี่

สถาบนัประกนัเงินฝาก ด้วยเลง็เหน็วา่จะเป็นธรุกิจท่ีเสนอทางเลือกให้ประชาชนท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุแทนการออม

เงินในเงินฝากธนาคารเพียงอยา่งเดียว ประกอบกบัการมีผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  ผู้ลงทนุมีความรู้ความเข้าใจในการ

ลงทนุมากขึ �น  จงึมีความต้องการบริการนี �มากขึ �น  อยา่งไรก็ตาม ฐานลกูค้าสว่นใหญ่จะกระจกุตวัอยูท่ี่ธนาคารใหญ่เพียง

ไมก่ี่แหง่  ดงันั �น ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ท่ีเข้ามาในธรุกิจนี �มกัจะมีฐานลกูค้าของตวัเองอยูแ่ล้ว ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการ

ท่ีเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ 11 ราย

1.แนวโน้มธุรกจิหลักทรัพย์ในปี 2557 ในธุรกจิหลักทรัพย์
 ในปี 2557 ในชว่งไตรมาสท่ี 1 คาดการณ์วา่ตลาดหุ้นไทยยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัการเมืองในประเทศ 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนท่ีชะลอตวัลง ซึง่น่าจะยงัสง่ผลให้ภาวะอปุสงค์

ภายในประเทศยงัคงเปราะบาง อย่างไรก็ตามภาคการสง่ออกน่าจะปรับตวัดีขึ �นตามการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลกตาม

ล�าดบั

 อยา่งไรก็ตามจากการท่ี SET Index ปรับตวัลงมาแรงในชว่งปลายปีพ.ศ. 2556 ท�าให้ระดบั Valuation ของ SET 

Index เร่ิมอยูใ่นระดบัท่ีนา่สนใจ ด้วยเหตนีุ �หากในชว่งถดัไปตลาดหุ้นในฝ่ังประเทศพฒันาแล้วมีการปรับตวัขึ �นตอ่ไปอีก 

ก็จะย่ิงท�าให้ระดบั Valuation ของตลาดหุ้นไทยมีความนา่สนใจเชิงเปรียบเทียบสงูขึ �นอีกด้วย 

 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะเร่ิมกลบัมาฟื�นตวัได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัจากภาวะหนี �ครัวเรือนท่ีปรับตวัดีขึ �น ปัญหา

การเมืองท่ีคาดว่าจะมีบทสรุป ซึ่งน่าจะส่งผลต่อให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตวัดีขึ �น ย่ิงไปกว่านั �น

กระแสเงินทนุตา่งชาตท่ีิไหลออกชว่งท่ีผา่นมาจากปัจจยัการลดวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯนา่จะเร่ิมยตุใินชว่ง

คร่ึงปีหลงัเชน่กนั ดงันั �นในชว่งคร่ึงปีแรกมลูคา่การซื �อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์อาจจะอยูใ่นระดบัทรงตวัก่อนมีทิศทาง

ท่ีดีขึ �นในชว่งคร่ึงปีหลงั 
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         อัตราการเตบิโตของกาํไรสุทธิต่อห้นุของตลาดหุ้นไทย                     (ล้านบาท) 
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ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั

 ทั �งนี � บริษัทประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2557 อยูท่ี่ระดบั 1500 - 1600 จดุ โดยนา่จะเร่ิมมีทิศทางปรับตวั

ท่ีดีในชว่งคร่ึงปีหลงั อิงสมมตฐิานท่ีวา่ปัจจยัการเมืองจะมีบทสรุปได้ภายในคร่ึงปีแรกของปีนี � ในขณะเดียวกนัตลาดหุ้น

ยงัคงมีความนา่สนใจในการลงทนุในภาวะดอกเบี �ยต�่า โดยคาดการณ์วา่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีมตปิรับลด

อตัราดอกเบี �ยอยา่งน้อย 0.25% ภายในปีพ.ศ. 2557 นี �เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่

 แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 
 แม้ตั �งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 ธรุกิจหลกัทรัพย์ต้องปรับโครงสร้างการคดิคา่นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์มาเป็น

แบบขั �นบนัได ซึง่นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของภาวะการแขง่ขนัจนท�าให้อตัราคา่คอมเฉลีย่ของกลุม่ฯ (ไมร่วมการซื �อขายของบญัชี

บริษัทหลกัทรัพย์) ลดลงเหลือร้อยละ 0.17 จากร้อยละ0.23 ในปี 2552 อีกทั �งตั �งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 ยงัเป็นการเร่ิม

เปิดเสรีคา่นายหน้าเตม็รูปแบบเป็นครั �งแรก แตจ่ากการท่ีบริษัทหลกัทรัพย์สว่นใหญ่ยงัคงหลกีเลีย่งการแขง่ขนัด้านราคา 

จงึท�าให้อตัราคา่คอมเฉลี่ยของกลุม่ฯ (ไมร่วมการซื �อขายของบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) ปี 2555  และปี 2556 ลดลงไมม่าก

โดยอยูท่ี่ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.14 ตามล�าดบั อยา่งไรก็ดี ด้วยภาวะการแขง่ขนัในธรุกิจหลกัทรัพย์ท่ียงัคงมีแนวโน้ม

รุนแรงเพ่ิมมากขึ �นตามล�าดบั จงึท�าให้บริษัทหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่ต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลกูค้าเดมิและ

เพ่ิมลกูค้าใหม่ๆ  ด้วยการมุง่เน้นคณุภาพการให้บริการ ทั �งด้านการให้ค�าแนะน�าการลงทนุ การให้บริการบทวเิคราะห์หลกั

ทรัพย์ท่ีมีคณุภาพ ตลอดจนขยายสนิค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ  ท่ีลกูค้านา่จะสนใจในการลงทนุให้กว้างขึ �น เพ่ือเพ่ิม

โอกาสและความหลากหลายในการลงทนุ รวมทั �งเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทนุให้แก่ลกูค้า 

 นอกจากนี � เพ่ือลดความเสีย่งจากการพึง่พารายได้จากธรุกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์แตล่ะ

แหง่ ยงัต้องเร่งกระจายหรือเพ่ิมรายได้ไปยงัธรุกิจด้านอ่ืนๆ มากขึ �น เชน่ ธรุกิจวาณิชธนกิจ และธรุกิจจดัการกองทนุสว่น

บคุคล โดยเฉพาะธรุกิจวาณิชธนกิจซึง่ได้รับประโยชน์จากการท่ีมีบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งปี 2556 

มีจ�านวนถงึ 28 ราย คดิเป็นมลูคา่ระดมทนุกวา่ 39,062 ล้านบาท เตบิโตจากปีก่อนถงึเกือบ 2 เทา่ตวั 
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มูลค่าระดมทนุจากบริษัทเข้าจดทะเบยีนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์             (ล้านบาท) 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 ในสว่นของธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล  ผลตอบแทนจากการลงทนุของปีท่ีแล้วมีผลอยา่งย่ิงในการตดัสิน

ใจใช้บริการของผู้ลงทนุ หากผลตอบแทนสงู ผู้สนใจลงทนุก็จะไมล่งัเลท่ีจะเข้ามาใช้บริการนี � เหน็ได้ชดัจากเม่ือปี 2555 

วา่เม่ืออตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์โดยวดัจาก SET Index ให้ผลตอบแทนสงูถงึร้อยละ 37 จงึเป็นแรง

กระตุ้นให้ผู้ลงทนุเข้ามาใช้บริการนี �กนัตั �งแตต้่นปี 2556 แตจ่ากการท่ีในปี 2556 SET Index ผนัผวนอยา่งมาก แม้เพียงท่ี

จะประคองให้อตัราผลตอบแทนไมข่าดทนุยงัเป็นไปได้ยาก เหตกุารณ์ชมุนมุของกปปส. วกิฤตกิารณ์ทางการเมืองท่ีลาก

ยาวตั �งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556  และยงัยืดเยื �อตอ่ไป  เป็นเหตกุารณ์ท่ีไมเ่อื �ออ�านวยตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์  

จะท�าให้ผู้สนใจลงทนุชะลอการตดัสนิใจออกไปเพ่ือรอดสูถานการณ์ นอกจากปัจจยัในประเทศแล้ว ยงัมีปัจจยัจากตา่ง

ประเทศ เช่น เร่ืองการปรับลดขนาดของมาตรการ QE ก็จะมีผลท�าให้ตลาดฯ มีความผนัผวน และกระทบถงึอตัราผล

ตอบแทนจากการลงทนุอยา่งมีนยัส�าคญั ดงันั �น จงึอาจประเมินได้วา่ปี 2557 นี � ยงัไมใ่ชปี่ท่ีธรุกิจกองทนุสว่นบคุคลจะ

เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดดงัเช่นปีท่ีผ่านมา  แตจ่ะเป็นปีท่ีจะต้องพิสจูน์ฝีมือผู้บริหารกองทนุตา่งๆ ท่ีจะต้องสร้างผล

ตอบแทนจากการลงทนุ หรือประคบัประคองเงินทนุของลกูค้าไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นส�าคญั ส�าหรับบริษัทได้เร่ิม

ธรุกิจนี � ตั �งแต ่8 ปีท่ีแล้ว และมีขนาดกองทนุท่ีเตบิโตขึ �นอยา่งก้าวกระโดด จงึเป็นท่ีมัน่ใจ และพิสจูน์ได้วา่กองทนุท่ีบริหาร

จดัการโดยบล.ทรีนีตี � สามารถให้อตัราผลตอบแทนเป็นท่ีพอใจของผู้ลงทนุได้เป็นอยา่งดี

 กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิหลักทรัพย์
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากัด มีนโยบายท่ีจะท�าธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์โดยก�าหนดกลยุทธ์การ

แข่งขนัเพ่ือเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดให้มากขึ �นในสว่นของลกูค้ารายย่อยในประเทศ และขยายฐานลกูค้าในสว่นของนกั

ลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุตา่งประเทศให้มากขึ �น โดยมุ่งเน้นพฒันาในด้านการจดัให้มีระบบงานและให้บริการข้อมลู

ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉบัไว โดยให้บริการหรือข้อมลูกบัลกูค้าท่ีสมคัรใช้บริการ Trinity Member ผา่น www.

trinityquicktrade.com การฝากถอนเงินประกนั รายการช�าระราคา 3 วนัท�าการ รายการยืนยนัการซื �อขาย  การพฒันา

บคุลากรด้านการตลาดให้มีความเช่ียวชาญและมีคณุภาพในการน�าเสนอทางเลอืกการลงทนุในสนิทรัพย์หลายประเภท 
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ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสารหนี � กองทนุรวม อนพุนัธ์ เชน่ Stock Futures, Gold Futures รวมถงึการให้บริการท่ีสนบัสนนุ

ธุรกิจตวัแทนนายหน้า เช่น การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) การให้มีจดุขายใน

รูปแบบสาขาในกรุงเทพฯ และเขตภมิูภาครวม 8 สาขา ครอบคลมุใน 5 จงัหวดั  การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การจดั

จ�าหนา่ยและรับประกนัการจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์  ในปี 2557 บริษัทยงัคงเน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว โดยพฒันาระบบให้

ลกูค้าสามารถสง่ค�าสัง่ฝากถอนหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต

 นอกจากนี � บริษัทมุง่การบริหารกองทนุสว่นบคุคลให้มีผลตอบแทนท่ีดีอยา่งสม�่าเสมอ มีการบริหารเงินลงทนุ

แบบอนรัุกษ์นิยม ไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรสงูสดุ แต่เน้นความปลอดภยัและความสามารถในการท�าก�าไรอย่างต่อเน่ือง

สม�่าเสมอเป็นหลกั ไมว่า่การลงทนุจะอยูใ่นภาวะใด เพ่ือให้สามารถสง่มอบอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นบวกให้แก่ผู้ลงทนุ

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิที�ปรึกษาทางการเงนิ
 ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทนุในตลาดแรก (IPO) จ�านวน 29 บริษัท (แบง่เป็นจดทะเบียนใน SET 

13 แหง่ และ MAI 16 แหง่) สงูกวา่เม่ือเทียบกบัปี 2555  ซึง่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทนุในตลาดแรกจ�านวน 18 บริษัท 

(แบง่เป็นจดทะเบียนใน SET 8 แหง่ และ MAI 10 แหง่)  

 มลูคา่การระดมทนุในตลาดแรก พบวา่ ในปี 2556 เป็นการเสนอขายหุ้นในตลาดแรก (IPO) จ�านวน 46,603 

ล้านบาท โดยเป็นการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ (SET) จ�านวน 36,472 ล้านบาท และผา่น MAI จ�านวน 10,131 

ล้านบาท ทั �งนี � บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เป็นบริษัทท่ีมีมลูคา่การระดมทนุ IPO สงูสดุในปี 2556 คือสงูถงึ 9,107 

ล้านบาท ขณะท่ีมลูคา่การระดมทนุผา่นกองทนุอสงัหาริมทรัพย์มีมลูคา่เทา่กบั 24,810 ล้านบาท และการระดมทนุผา่น

กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานมีมลูคา่เทา่กบั 126,943 ล้านบาท (ผา่นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานระบบขนสง่มวลชน

ทางราง บีทีเอสโกรท และ กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท เป็นหลกั)

 สว่นการระดมทนุในตลาดรองมีมลูคา่ 3,962 ล้านบาทเป็นการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไป (PO) ทั �งจ�านวน 

 ส�าหรับแนวโน้มปี 2557 คาดวา่จะยงัเป็นท่ีดีส�าหรับหุ้น IPO  จากปัจจบุนัมีบริษัทท่ีย่ืนขออนญุาต IPO 32 บริษัท 

 ผลงานด้านที�ปรึกษาทางการเงนิ 
 ในปี 2555 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้ด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้

กบับริษัทตา่งๆ โดยเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเหน็ตอ่ความเหมาะสมของการท�าค�าเสนอซื �อหลกัทรัพย์

เพ่ือครอบง�ากิจการของ บริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พริ �นท์ จ�ากดั (มหาชน)  ความเหมาะสมของการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียว

โยงกนัของบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) ความเหมาะสมของรายการการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

และ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท วีนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ความเหมาะสมในการความเหมาะสมของการท�าค�าเสนอ

ซื �อหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการและเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทหลกัทรัพย์ซิกโก้ 

จ�ากดั นอกจากนี �ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัท�าโครงการเสนอขายหุ้นให้แก่พนกังานของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ด

วานซ์ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)  ท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทท่ีด�าเนินธรุกิจวสัดกุ่อสร้างในการศกึษาเพ่ือเข้าซื �อ

กิจการท่ีสนใจลงทนุ ทั �งนี �ยงัเป็นท่ีปรึกษาในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ MAI ซึง่อยูร่ะหวา่งการ

ด�าเนินการ 4 บริษัท

 ในปี 2556 บริษัทและฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ได้ด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

ให้กบับริษัทตา่งๆ ดงันี � ท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบั บริษัทบริหารสนิทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากดั (BAM) ในการศกึษา

ความเป็นไปได้และแผนกลยทุธ์ในการน�าหุ้นของของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การเป็น

ท่ีปรึกษาทางการเงินในการประเมินมลูคา่กิจการ และการซื �อกิจการของบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และ บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นตอ่ความเหมาะสมของการท�า
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ค�าเสนอซื �อหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการของ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี � นอกจากนั �นฝ่ายวาณิชธนกิจก�าลงัเป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครั �งแรก (IPO) ให้กบัลกูค้าอีก

จ�านวนหนึง่

 แนวโน้มการแข่งขันธุรกจิที�ปรึกษาทางการเงนิ 
 ส�าหรับแนวโน้มภาวะการแขง่ขนัของธรุกิจด้านการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ปัจจบุนัมีผู้ประ กอบธรุกิจท่ีปรึกษา

ทางการเงินกวา่ 70 ราย ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานก�ากีบหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกลุม่ท่ีรับงานอิสระ

อีกจ�านวนหนึง่  ท�าให้ภาวะการแขง่ขนัสงูมาก บริษัทจงึคงมุง่เน้นคณุภาพของงานประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ

ทีมงาน เครือขา่ยความสมัพนัธ์ ความคดิริเร่ิมในการน�าเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ    

 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกจิที�ปรึกษาทางการเงนิ
 บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีนโยบายเน้นการ

ดแูลลกูค้าแบบครบวงจร โดยการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในลกัษณะ Corporate Client โดยดแูลติดตามและให้

บริการท่ีปรึกษาอย่างต่อเน่ืองในทกุด้าน ให้บริการท่ีปรึกษาด้านการระดมทนุทั �งตราสารหนี �และตราสารทนุ การออก

ตราสารจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ รวมถงึการเป็นท่ีปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนั �น บริษัทมีนโย

บายในการศกึษาและวิจยั สนิค้า บริการใหมเ่พ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน เชน่ ตราสารอนพุนัธ์ ในแนวทางเพ่ือการลด

ความเสี่ยงของการบริหารต้นทนุของกิจการ บริษัทเช่ือวา่ด้วยทีมงานท่ีมีคณุภาพ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญใน

ธรุกิจ บริษัทสามารถแขง่ขนัและให้บริการท่ีดีกบัลกูค้าได้

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกจิตวัแทนซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 นบัตั �งแต่เปิดด�าเนินการซื �อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื �อขายในตลาดอนุพนัธ์ (TFEX) มีแนว

โน้มเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง และเติบโตอยา่งมากในปี 2556 มีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 16,664,126 สญัญา หรือเฉล่ีย 

68,017 สญัญาตอ่วนั เพ่ิมขึ �นอตัราร้อยละ 59.34 จากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 10,457,928 สญัญา หรือ

เฉลี่ย 43,823 สญัญาตอ่วนั และเพ่ิมขึ �นกวา่ 1.66 เทา่ จากปี 2554 ท่ีมีปริมาณการซื �อขายทั �งสิ �น 10,027,116 สญัญา 

หรือเฉลี่ย 41,145 สญัญาตอ่วนั หรือกลา่วได้วา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา ปริมาณการซื �อขายมีอตัราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR) เทา่กบัร้อยละ 28.91 โดยในปี 2556 Single Stock Futures ได้รับความ

นิยมสงูสดุด้วยปริมาณการซื �อขายร้อยละ 50.5 ของจ�านวนสญัญาทั �งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures และ 

Gold Futures ด้วยสดัสว่นประมาณร้อยละ 34.14 และ 13.25 ตามล�าดบั เพ่ิมขึ �นจากปี 2552 ซึง่เป็นปีแรกท่ีเร่ิมท�าการ

ซื �อขาย Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Gold Futures มีสดัสว่นร้อยละ 4.74 ร้อยละ 82.02 และ

ร้อยละ 10.13 ตามล�าดบั ขณะท่ีการซื �อขาย Options ยงัคงไมไ่ด้รับความนิยมจากนกัลงทนุเชน่เดมิ โดยมีสดัสว่นการ

ซื �อขายเพียงร้อยละ 0.39 ลดลงจากปี 2555 ท่ีมีสดัสว่นการซื �อขายร้อยละ 0.52 เชน่เดียวกนักบั Interest Rate Futures 

ซึง่แม้จะเร่ิมด�าเนินการซื �อขายมาตั �งแตปี่ 2553 แตย่งัไมไ่ด้รับความนิยมมากนกั โดยปี 2556 ไมมี่ปริมาณการซื �อขาย ลด

ลงจาก 27 สญัญาในปี 2555 ขณะท่ีผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ อาทิ Silver Futures และ Brent Crude 

Oil Futures ได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีสดัสว่นการซื �อขายเพียงร้อยละ 0.01 และ 0.28 ลด

ลงจากปี 2555 ท่ีมีสดัสว่นการซื �อขายร้อยละ 0.14 และ 1.41 ตามล�าดบั ส�าหรับ USD Futures ได้รับความนิยมน้อยลง

เช่นกนัเน่ืองจากคา่เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากนโยบายอดัฉีดทางด้านการเงิน โดยมีสดัสว่นการซื �อ

ขายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.44 จากปี 2555 ท่ีมีสดัสว่นการซื �อขายร้อยละ 3.79

 ทั �งนี � ในปี 2556 ตลาดอนพุนัธ์มีปริมาณการซื �อขายสงูขึ �น สืบเน่ืองมาจากความเข้าใจของนกัลงทนุในสว่นของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึ �น การเพ่ิมขึ �นบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading)  และความผนัผวนของภาวะตลาดหุ้น 



รายงานประจาํปี 2556 31

จงึท�าให้ได้รับความสนใจจากนกัลงทนุในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า อีกทั �งในปี 2556 ตลาดอนพุนัธ์ยงัมีการ

ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั Stock Futures ให้สะท้อนกบัราคาของหุ้นอ้างอิงได้ดีขึ �น โดยปรับจ�านวนสญัญาท่ีสามารถ

ถือครองได้สงูสดุ (Position Limit) ให้เพ่ิมขึ �นส�าหรับหุ้นอ้างอิงขนาดเลก็ และปรับลดจ�านวนสญัญาขั �นต�่าท่ีสามารถซื �อ

ขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ อีกทั �งยงัได้เพ่ิมจ�านวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลมุมาก

ขึ �น ท�าให้ผู้ลงทนุสามารถใช้ Stock Futures บริหารพอร์ตลงทนุได้มีประสทิธิภาพมากขึ �น

 โดยกลุม่นกัลงทนุหลกัยงัคงเป็นนกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศ โดยในปี 2556 สดัสว่นมลูคา่การซื �อขายของนกั

ลงทนุรายยอ่ยในประเทศ เทา่กบัร้อยละ 56.03 ในขณะท่ีนกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุตา่งประเทศมีสดัสว่นการมลูคา่

การซื �อขายอยูท่ี่ร้อยละ 35.92 และร้อยละ 8.05 ตามล�าดบั

 ในปี 2556 มีบริษัทท่ีเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนซื �อขาย

สญัญาซื �อขายลว่งหน้าจ�านวนทั �งสิ �น 42 บริษัท โดยมีสมาชิกท่ีเปิดให้บริการซื �อขายอนพุนัธ์ผา่นอินเทอร์เน็ต 37 บริษัท 

โดย บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดด้วยปริมาณการซื �อขายเป็นอนัดบั 8 ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.8 ของปริมาณการซื �อ

ขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า

ปริมาณการซื �อขาย (สญัญา)

สถานะคงค้าง (สญัญา)

จ�านวนรายการ (รายการ)

ปริมาณการซื �อขายเฉลี่ยตอ่วนั (สญัญา)

จ�านวนรายการเฉลี่ยตอ่วนั (รายการ)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

10,027,116

56,452

4,431,851

41,145

18,187

10,457,928

238,981

4,168,068

43,823

17,110

16,664,126

340,778

5,125,045

68,017

20,919
ท่ีมา: บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการซื �อขายของตลาดอนุพนัธ์แยกตามประเภทของนักลงทนุ
                                                    หนว่ย : สญัญา

ประเภทนักลงทนุ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จาํนวนสัญญา ร้อยละ จาํนวน
สัญญา

ร้อยละ จาํนวนสัญญา ร้อยละ

รายยอ่ยในประเทศ 2,585,717 57.21 6,018,895 60.03 9,336,375 56.03

สถาบนัในประเทศ 1,477,831 32.70 3,364,541 33.55 5,986,463 35.92
ตา่งประเทศ 455,888 10.09 643,681 6.42 1,341,289 8.05

รวม 4,519,436 100.00 10,027,117      100.00 16,664,126      100.00

ท่ีมา: บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
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ปริมาณการซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชกิในปี 2555 และปี 2556

ปี 2555 ปี 2556

บริษัท
ปริมาณการซื �อขาย

(สัญญา)
ส่วนแบ่งการตลาด 

(ร้อยละ)
บริษัท

ปริมาณการซื �อขาย
(สัญญา)

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ)

KGI 1,248,556 5.97 KGI 3,913,515 11.74
CIMBS 533,160 2.55 CIMBS 3,221,376 9.67
PHATR 1,420,221 6.79 PHATR 3,054,255 9.16
MBKET 1,427,961 6.83 MBKET 2,194,965 6.59

KTZ 1,205,627 5.76 KTZ 1,779,260 5.34
GBS 2,079,481 9.94 GBS 1,575,415 4.73
PST 1,326,290 6.34 PST 1,453,306 4.36

TNITY 874,757 4.18 TNITY 1,267,757 3.80
ASP 535,070 2.56 ASP 1,045,350 3.14
CGF 764,415 3.65 CGF 1,004,364 3.01
FSS 879,906 4.21 FSS 963,491 2.89
BLS 736,149 3.52 BLS 954,703 2.86
CGS 656,541 3.14 CGS 886,432 2.66
KS 545,337 2.61 KS 818,546 2.46

JPM 479,377 2.29 JPM 798,321 2.40
TNS 499,842 2.39 TNS 732,012 2.20

RHBOS 97,436 0.47 RHBOS 682,227 2.05
HGF 300,871 1.44 HGF 668,177 2.00

SCBS 306,124 1.46 SCBS 667,633 2.00
UOBKH 396,050 1.89 UOBKH 667,090 2.00
MTSGF 954,458 4.56 MTSGF 644,666 1.93
 KKTRD 315,874 1.51 KKTRD 629,998 1.89

CS 228,771 1.09 CS 570,971 1.71
YLG 766,384 3.66 YLG 507,800 1.52
CNS 312,883 1.50 CNS 448,695 1.35
AFC 476,306 2.28 AFC 399,233 1.20
KSS 142,268 0.68 KSS 351,783 1.06

GTWM 669,351 3.20 GTWM 286,652 0.86
KTBST 107,968 0.52 KTBST 280,563 0.84
AIRA 102,607 0.49 AIRA 216,376 0.65
DBSV 132,683 0.63 DBSV 199,674 0.60

UOBFT 63,518 0.30 UOBFT 132,577 0.40
TSC 117,942 0.56 TSC 125,043 0.38

CLSAT 50,889 0.24 CLSAT 89,415 0.27
UBS 84,510 0.40 UBS 91,554 0.27
IVG 2,201 0.01 IVG 2,904 0.01

 AEC - - AEC 2,153 0.01
CIMBI 74,701 0.35 CIMBI - -
APPLE - - APPLE - -

FSL - - FSL - -
MPSEC - - MPSEC - -

AWS - -

ท่ีมา: บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
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 แนวโน้มธุรกจิตวัแทนซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้าปี 2557 
 ในปี 2557 คาดปริมาณการซื �อขายในตลาดอนพุนัธ์ (TFEX) นา่จะเตบิโตตอ่เน่ือง โดยเพ่ิมขึ �นมากกวา่ 70,000 

สญัญาตอ่วนั จาก 68,017 สญัญาตอ่วนัในปี 2556 โดยคาด Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ยงัคง

เป็นสนิค้าท่ีได้รับความนิยมในระดบัต้นๆ หากเทียบกบัสนิค้าอ่ืน ภายใต้ภาวะตลาดโลกท่ียงัมีความผนัผวน 

 ตลาดอนพุนัธ์จะมุ่งเน้นการพฒันาสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้มีสภาพคล่องเพ่ิมสงูขึ �น โดยเฉพาะ

สนิค้าหลกั คือ SET50 Index Futures และ Options โดยปรับลดขนาด SET50 Index Futures รวมถงึการเพ่ิมบริการตอ่

เน่ืองเพ่ือให้ผู้ ซื �อขายสามารถเลอืกรับมอบสนิค้าอ้างอิงได้ อีกทั �งยงัคงจะร่วมมือกบัสมาชิกตลาดอนพุนัธ์และพนัธมิตรใน

ด้านการขยายฐานผู้ลงทนุ โดยจะเน้นเร่ืองของการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอนพุนัธ์และกลยทุธ์ในการซื �อขายแก่

ผู้ลงทนุและผู้สนใจตอ่เน่ืองตลอดปี อีกทั �งยงัมีแผนจะร่วมมือกบัองค์กรของผู้ประกอบการด้านการสง่ออกและน�าเข้าใน

การน�าเสนอเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น โดยปัจจบุนัระบบงานซื �อขายและช�าระ

ราคาอนพุนัธ์ใหมอ่ยูร่ะหวา่งการด�าเนินงานนั �นคาดวา่จะพร้อมใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคมนี �

 ภาวะการแขง่ขนัในปี 2557 น่าจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ �น จากการการเปิดรับสมาชิกตลาดอนพุนัธ์เพ่ิม 

 กลยุทธ์การแข่งขันธุรกจิตวัแทนซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะรุกธรุกิจตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าโดยก�าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในด้านการจดั

ให้มีระบบการซื �อขายท่ีมีประสทิธิภาพ การพฒันาเคร่ืองมือรวมทั �งให้บริการข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และฉบัไว 

เพ่ือให้ลกูค้าของบริษัทฯได้รับข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ และเพ่ิมประสทิธิภาพบคุลากรเพ่ือให้บริการและ

อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ได้อยา่งทัว่ถงึ โดยบริษัทฯ จะจดัอบรมให้เจ้าหน้าท่ีและลกูค้าเพ่ือให้มีความ

รู้ ความเข้าใจในการลงทนุในตราสารประเภทใหม่ๆ  

¡ÒÃ¨Ñ´ËÒáËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹
แหล่งที�มาของเงนิทนุ
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  มีเงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ ยืม

คดิเป็นร้อยละ 42.93 และร้อยละ 38.27 ของหนี �สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตามล�าดบั ทั �งนี � วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนั

การเงินบริษัทมีไว้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและแหลง่เงินทนุส�ารองเพ่ิม เตมิส�าหรับนโยบายการจดัหาเงินทนุในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายในการจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบักิจกรรมและวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน 

การจดัหาเงนิทนุหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที�เกี�ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  มีเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการด�าเนินงานแก่บริษัทในกลุม่เทา่นั �น ซึง่อตัรากู้ ยืม

ระหวา่งกนัเป็นอตัราตลาด บริษัทไมมี่การให้กู้ ยืมแก่ หรือกู้ ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

การดาํรงเงนิกองทนุสภาพคล่องสุทธิ
 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ด�ารงเงินกองทนุสภาพคลอ่ง

ให้เป็นไปตามนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดระยะเวลา

 ปี 2554 - 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิระหวา่ง ร้อยละ 41- 320  

ร้อยละ  47- 257 และร้อยละ 31- 84 ตามล�าดบั

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิร้อยละ 37.71 

ทั �งนี � ตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดให้มีอตัราสว่นเงิน กองทนุ

สภาพคลอ่งสทุธิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 7 ของหนี �สนิทัว่ไป และมีเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิไมน้่อยกวา่ 25 ล้านบาท 
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1. มูลค่าสินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 1) สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์

 ทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทย่อยซึง่มีมลูค่าตาม

บญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รวมทั �งสิ �น 34.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี �

รายการ มูลค่าตามบญัชี (พนับาท)

เคร่ืองตกแตง่ส�านกังาน    7,347

เคร่ืองใช้ส�านกังาน  18,889

ยานพาหนะ    8,368

รวม  34,604

นโยบายการตั �งสาํรองเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์สาํหรับสินทรัพย์ถาวร 
 เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรท่ีเป็นอปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส�านกังาน

เทา่นั �น ซึง่มีการหกัคา่เสือ่มราคาในแตล่ะปีประมาณร้อยละ 20 ของราคาทนุ ตลอดอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิประมาณ 

5 ปี ส�าหรับซอฟท์แวร์ มีการหกัคา่เสือ่มราคาประมาณ 5 - 10 ปี ดงันั �นบริษัทและบริษัทยอ่ยจงึไมมี่การตั �งส�ารองเผ่ือการ

ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ถาวร

 2) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ วนั

ท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 10.47 ล้านบาท สรุปได้ดงันี �

รายการ อายุการให้ประโยชน์ มูลค่าตามบญัชี (พนับาท)

ซอฟท์แวร์ และอ่ืนๆ

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์และตวัแทนซื �อขาย

สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

สทิธิการเชา่

3-10 ปี

ไมจ่�ากดั

7,429

1,820

1,225

รวม 10,474

นโยบายการตั �งสาํรองเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
 ทกุวนัท่ีในงบดลุ บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษัท

และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี �ว่าสินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยค่า  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเม่ือ

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต�่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั �น ทั �งนี � มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ

คืนหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่ ใน

การประเมินมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์ บริษัทและบริษัทยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะได้

รับจากสนิทรัพย์และค�านวณคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถงึการประเมินความเสีย่งใน

สภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ท่ีก�าลงัพิจารณาอยู ่ใน

การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย   บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้แบบจ�าลองการประเมินมลูคา่ท่ีดีท่ีสดุซึง่เหมาะ

สมกบัสนิทรัพย์ ซึง่สะท้อนถงึจ�านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหนา่ยสนิทรัพย์หกัด้วยต้นทนุใน
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การจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั �นผู้ ซื �อกบัผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอ่รองราคากนั

ได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนั

 จากการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมจ่�าเป็นต้องตั �ง

ส�ารองเผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 3) สญัญาเชา่

 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยได้ท�าสญัญาเชา่ระยะยาวส�าหรับการเชา่อาคารทั �งส�านกังาน

ใหญ่และสาขา โดยมีภาระผกูพนัดงัตอ่ไปนี �

สถานที�เช่า
พื �นที�

(ต.ร.ม.)
ลักษณะ

กรรมสิทธิ�

ค่าเช่าและค่า
บริการ

(บาท/เดอืน)
ภาระผูกพนั

ส�านกังานใหญ่

สาขาหาดใหญ่ ถนนนิพทัธอทิุศ

สาขาเชียงใหม่

สาขาสรุาษฎร์ธานี

สาขาอยธุยา

สาขาพระราม2

สาขาลพบรีุ

สาขาศนูย์วิจยั

สาขาประชานิเวศน์

3,081

100

1 คหูา

2 คหูา

3 คหูา

2 คหูา

95

155

72

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

เชา่

1,972,307

10,000

18,000

31,600

32,065

1,600

27,000

27,000

25,200

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 9 เดือน 

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 4 เดือน

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 1 เดือน 

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 1 ปี  

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 1 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 7 ปี 7 เดือน 

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 1 ปี 11 เดือน 

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 3 เดือน

ระยะเวลาเชา่ท่ีเหลือ 2 ปี 

2. นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 เน่ืองด้วยบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  ด�าเนินธรุกิจในลกัษณะของ Holding Company ซึง่ปัจจบุนัถือ

หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุคดิเป็นมลูคา่สทุธิรวม 1,174 ล้าน

บาท ทั �งนี � บริษัทมีนโยบายคงสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยทั �งสองบริษัท ร้อยละ 99.99 และมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมคดิ

เป็นมลูคา่ 3.52 ล้านบาท โดยลงทนุในอตัราร้อยละ 49.95 ซึง่บริษัทร่วมมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีรับจ้างบริหารจดัการ

นิตบิคุคลเฉพาะกิจโดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 สดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทั �งหมดคดิเป็นร้อย

ละ 62.18 ของสนิทรัพย์รวม

3. ข้อพพิาททางกฎหมาย
 บริษัทและบริษัทยอ่ย ไมมี่คดีท่ีจะมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท่ีมีจ�านวนสงูกวา่

ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และไมมี่คดีใดท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส�าคญั
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4. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น

(1) ข้อมูลทั�วไป 
 บริษัท    บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 

 ประเภทธรุกิจ    ลงทนุและถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding company)

 ทนุเรียกช�าระแล้ว   175,552,000 หุ้น มลูคา่ 877,760,000 บาท (หุ้นสามญั)

 ท่ีตั �งส�านกังานใหญ่  179/111 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 26 ถนนสาทรใต้ 

     แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 เลขทะเบียนบริษัท  0107545000195 

 Home Page   www.trinitythai.com

 โทรศพัท์    0-2343-9500

 โทรสาร    0-2343-9686 

 E-mail address    ir@trinitythai.com

 ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์  0-2343-9555

(2) รายละเอียดบริษัทในกลุ่ม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 (ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ �นไป)
 1. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 

     เลขทะเบียนบริษัท   0105542027091          

    Home page    www.trinitythai.com 

  ประเภทธรุกิจ   ธรุกิจหลกัทรัพย์

  จ�านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน 120,000,000

  ท่ีตั �งส�านกังานใหญ่  เลขท่ี  179  อาคารบางกอกซตีิ �ทาวเวอร์  ชั �น  25 – 26,29  

      ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศพัท์    0-2801-9100, 0-2343-9500

  โทรสาร    0-2343-9686

 2. บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั

  เลขทะเบียนบริษัท   0105544010471              

    ประเภทธรุกิจ   ธรุกิจท่ีปรึกษาการเงิน

  จ�านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน 1,000,000

  ท่ีตั �งส�านกังานใหญ่  เลขท่ี  179/108   อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น  26 

      ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศพัท์    0-2343-9500

  โทรสาร    0-2343-9683
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 3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั

    เลขทะเบียนบริษัท   10454501332                

    ประเภทธรุกิจ   ลงทนุในบริษัทตา่งๆ

  จ�านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน 10,000 

  ท่ีตั �งส�านกังานใหญ่  เลขท่ี  195 / 13   อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพลก็ซ์   

      อาคาร 2 ชั �น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

      กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์    0-2661-9576

  โทรสาร    0-2661-9579

 4. บริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ�ากดั

  เลขทะเบียนบริษัท  10854501241           

  ประเภทธรุกิจ   ธรุกิจให้บริการ

  จ�านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน 50,000 

  ท่ีตั �งส�านกังานใหญ่  เลขท่ี  195 / 13   อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพลก็ซ์   

      อาคาร 2 ชั �น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

      กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์    0-2661-9576

  โทรสาร    0-2661-9579

(3) บุคคลอ้างองิ
 นายทะเบียนหลกัทรัพย์

  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศพัท์ 0-2359-1200-1  โทรสาร  0-2359-1262-3

 ผู้สอบบญัชี

  บริษัท ส�านกังาน เอิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั

  ชั �น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ 

  เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศพัท์  0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร  0-2264-0789-90

   โดย นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3516  หรือ

          นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือ

          นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4521

(4) ข้อมูลสาํคัญอื�นๆ 
 ไมมี่ข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส�าคญั
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1. ความเสี�ยงจากธุรกจิหลักทรัพย์

 1)   ความเสี�ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีรายได้หลกัจากรายได้คา่ธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ 

ตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รายได้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสารอนพุนัธ์ และรายได้จากดอกเบี �ยเงินให้

กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ หรือคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 61.27 ร้อยละ 19.05 และร้อยละ 9.71 ของรายได้รวมจาก

โครงสร้างรายได้ดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่บริษัทมีความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์และตลาดอนพุนัธ์ รวม

ถงึภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและตา่งประเทศ หากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลลบตอ่ความเช่ือมัน่ปริมาณการ

ซื �อขายหลกัทรัพย์ และตราสารอนพุนัธ์จะมีมลูคา่ลดลงและสง่ผลกระทบให้รายได้จากคา่ธรรมเนียมนายหน้าในการซื �อ

ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ลดลงด้วย  

 เพ่ือรองรับความผนัผวนดงักลา่วข้างต้นบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จงึมีนโยบายเพ่ิมการลงทนุใน

หลกัทรัพย์ทั �งในและนอกตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนเพ่ิมแหลง่รายได้จากการบริหารจดัการกองทนุสว่นบคุคล  การให้

บริการซื �อขายตราสารหนี � และหนว่ยลงทนุ   เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการพึง่พารายได้คา่ธรรมเนียมนายหน้าในการ

ซื �อขายหลกัทรัพย์ รวมทั �งเป็นการเพ่ิมประเภทการให้บริการแก่ลกูค้าเดมิและท�าการตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้าใหม ่

 2) ความเสี�ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกจิด้านนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ และ

ตวัแทนซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 การแขง่ขนัในธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าคาดวา่จะรุนแรงจากจ�านวนบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีมาก

ถึง 33 บริษัทและตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าจ�านวน 42 บริษัท โดยท่ีบริษัทหลกัทรัพย์และตวัแทนซื �อขาย

สญัญาสว่นใหญ่จะเน้นนกัลงทนุรายยอ่ย และเร่ิมตั �งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555  มีการเปิดเสรีอตัราคา่ธรรมเนียมซื �อขาย

หลกัทรัพย์ ซึง่ปัจจบุนัสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ก�าหนดคา่ธรรมเนียมผนัแปรตามปริมาณการซื �อขาย (Sliding scale) เป็น

อตัราอ้างอิง

 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการแขง่ขนั บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดัจงึได้ก�าหนดนโยบายท่ีจะรุกสร้างและ

ขยายฐานลกูค้าทั �งลกูค้าบคุคลธรรมดา นิตบิคุคล และลกูค้าสถาบนั รวมทั �งเน้นความส�าคญักบังานวเิคราะห์หลกัทรัพย์

เพ่ือให้มีการให้บริการข้อมลูการวเิคราะห์ วจิยัเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีคณุภาพและทนัตอ่เวลาแก่ลกูค้า  และ

น�าเสนอการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์เป็นทางเลือกในการลงทนุให้แก่ลกูค้าในภาวะการณ์ท่ีเหมาะ

สม  และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ลกูค้าได้ในอีกทางหนึง่ นอกจากนั �นยงัมีนโยบายเพ่ิมคณุภาพการให้บริการโดยการ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีการตลาดถงึผลติภณัฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงทนุ เชน่ 

Currency  Futures, Oil Futures, Sector Futures เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารในการรวบรวมขา่วสารท่ีเป็น

ประโยชน์ให้ลกูค้าได้ทราบโดยเร็ว 

 3) ความเสี�ยงจากการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหลักทรัพย์
 การจดัจ�าหนา่ยและรับประกนัการจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ จะเกิดความเสีย่งจากกรณีท่ีไมส่ามารถกระจายหรือเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ได้เตม็จ�านวนตามท่ีรับประกนัไว้ บริษัทจะต้องเก็บหลกัทรัพย์เหลา่นั �นเข้าบญัชีเงินลงทนุซึง่ท�าให้สภาพ

คลอ่งลดลง และอาจเกิดผลก�าไรหรือขาดทนุจากการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วออกไป ในปี 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนี

ตี � จ�ากดั ร่วมรับจดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ตราสารทนุ จ�านวน 6 บริษัทิ โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่
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ประชาชนครั �งแรก (IPO) ซึง่ไมมี่หลกัทรัพย์คงเหลือท่ีบริษัทฯต้องรับจากการจดัจ�าหนา่ยและรับประกนัการจ�าหนา่ยเข้า

บญัชีเงินลงทนุของบริษัท 

 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือลดความเสีย่งดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึ �นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกนัการจ�าหนา่ย

หลกัทรัพย์ โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และ

ทดสอบความต้องการของลกูค้าและผู้ลงทนุ รวมทั �งต้องมีการน�าเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการกองทนุ เพ่ือพิจารณา

ก่อนการรับเป็นผู้จดัจ�าหนา่ยและรับประกนัการจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ทกุราย

 4) ความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระเงนิของลูกค้า
 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระเงินของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพ

ตลาดหลกัทรัพย์ แนวโน้มการเก็งก�าไร โดยเฉพาะการซื �อขายหุ้นแบบหกักลบลบหนี �ภายในวนัเดียวในชว่งท่ีตลาดมีแนว

โน้มของราคาหุ้นท่ีลดลง  ซึง่บริษัทได้ลดความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่วโดยให้ความส�าคญัในการพิจารณาคดัเลือกลกูค้า

เพ่ือให้ได้ลกูค้าท่ีมีคณุภาพ และมีการก�าหนดวงเงินซื �อขายหลกัทรัพย์ให้เหมาะสมกบัฐานะการเงินของลกูค้า หรือหลกั

ประกนั ก�าหนดเกณฑ์ท่ีเข้มงวดในการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ท่ีให้กู้ ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลกัประกนัเพ่ิมและ

บงัคบัขายท่ีเข้มงวด ตลอดจนมีขั �นตอนในการตดิตามและด�าเนินการในกรณีท่ีลกูค้าผิดนดัช�าระเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มียอดหนี �เกินกวา่มลูคา่หลกัประกนัท่ีตั �งส�ารองเผ่ือ

หนี �สงสยัจะสญูจ�านวน 69 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.81 ของเงินกองทนุ  ซึง่บริษัทได้มีการตั �งส�ารองเผ่ือหนี �สงสยัจะสญู

ตามจ�านวนหนี �หลงัหกัมลูคา่หลกัทรัพย์ค� �าประกนัไว้เตม็จ�านวนแล้ว 

 5) ความเสี�ยงจากการลงทนุอันเกดิจากการเปลี�ยนแปลงของราคาอัตราดอกเบี �ยและอัตราแลก

เปลี�ยน
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั �งระยะสั �นและระยะยาวท่ีเป็นทั �งหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และเผ่ือขาย

รวมทั �งมีการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์โดยบริษัทจะแสดงมลูคา่หลกั ทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่ง

หน้าดงักลา่วตามมลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ทั �งนี �  บริษัทจะค�านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเผ่ือขาย

ดงักลา่วจากราคาเสนอซื �อลา่สดุ ณ สิ �นวนัท�าการสดุท้ายของปีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูคา่ยตุธิรรมของ

หนว่ยลงทนุค�านวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) ของกองทนุ ณ วนัสิ �นปี จากวิธีการค�านวณมลูคา่ของ

หลกัทรัพย์ดงักลา่ว อาจสง่ผลให้เกิดมลูคา่เงินลงทนุเปลี่ยนแปลงตามราคาหลกัทรัพย์และอตัราดอกเบี �ย ณ วนัท�าการ

สดุท้ายของปีดงักลา่ว นอกจากนี � บริษัทมีเงินลงทนุเป็นเงินตราต่างประเทศซึง่บริษัทจะค�านวณมลูค่าตามอตัราแลก

เปลี่ยน ณ สิ �นวนัท�าการสดุท้ายของปีตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศหรืออตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซื �อขาย

ลว่งหน้าหากบริษัทได้มีการเข้าท�าสญัญาเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

 ส�าหรับงบการเงินสิ �นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั �งสิ �นจ�านวน 727.17 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 21.77 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2555 ซึง่มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ�านวน 775.41 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 24.20 ของสนิทรัพย์รวม  โดยเป็นการลดลงในเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

จาก 463.97 ล้านบาท เป็น 405.09 ล้านบาท ในขณะท่ีเงินลงทนุในตราสารหนี � (Fixed Income) มีจ�านวน 306.13 ล้าน

บาท ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2555 ซึง่มีจ�านวน 291.36 ล้านบาท ซึง่ลงทนุในตั�วสญัญาใช้เงิน ตั�วเงินท่ีมีธนาคารรับรองหรืออาวลั

และหุ้นกู้   ส�าหรับสว่นท่ีเหลือเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนและกองทนุรวมจ�านวน 15.94 ล้านบาท นอกจากนี � ณ วนั

ท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์คงเหลือนอกงบดลุท่ีเป็นสถานะซื �อจ�านวน 48 ล้านบาท และ

สถานะขายจ�านวน 44 ล้านบาท รวมทั �งมีมลูคา่ของสญัญาขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ในปี 2556 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทนุทั �งสิ �น 162.7 ล้านบาท ซึง่เป็นก�าไรจากการซื �อขายหลกัทรัพย์

จ�านวน 40.27 ล้านบาท ก�าไรจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 98.13 ล้านบาท ดอกเบี �ยและเงินปันผลของหลกั

ทรัพย์ทั �งเพ่ือค้าและเผ่ือขายจ�านวน 23.79 ล้านบาท และขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึ �นท่ีแสดงในสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 0.20 

ล้านบาท รวมทั �งได้รับรู้ก�าไรตามวิธีสว่นได้เสียจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ�านวน 0.75 ล้านบาท 

 จากการลงทนุในหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ทั �งระยะสั �นและระยะยาวท่ีบริษัทต้องแสดงมลูคา่หลกัทรัพย์

ตามมลูคา่ยตุิธรรม (Fair Value) อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อตัราแลกเปลี่ยนและอตัรา

ดอกเบี �ยในการลงทนุแตล่ะประเภท บริษัทมีนโยบายการควบคมุความเสีย่งและจ�ากดัผลขาดทนุรายหลกัทรัพย์และราย

บญัชี รวมทั �งมีการรายงานกลยทุธ์การลงทนุและความเสีย่งโดยผู้ดแูลบญัชีเงินลงทนุและฝ่ายบริหารความเสีย่งและข้อมลู

การจดัการตอ่คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุเป็นประจ�า  เพ่ือดแูลการลงทนุให้อยูใ่นระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

 6) ความเสี�ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร
 บริษัทมีรายได้หลกัมาจากรายได้จากธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า โดยในปี 2555 และในปี 2556 

บริษัทมีรายได้จากธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 71.64 และ 80.38 ของ

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามล�าดบั ทั �งนี � การด�าเนินธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึง่เป็นธรุกิจ

ด้านบริการ บคุลากรถือวา่มีความส�าคญัตอ่ความสามารถในการด�าเนินธรุกิจและการขยายงานมาก 

 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือลดความเสีย่งด้านนี �บริษัทจงึมีนโยบายท่ีจะพฒันาและเพ่ิมพนูความรู้ของพนกั งานทกุระดบั

ในกลุม่อย่างตอ่เน่ืองสม�่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัพนกังาน และสร้างความผกูพนักบัองค์กร นอกจากนี �บริษัทมี

ระบบการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกบัสภาพตลาดและการแขง่ขนั

 7) ความเสี�ยงจากการขัดข้องของระบบซื �อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 ระบบซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลกัท่ีส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจของ

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ซึง่หมายรวมถงึระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดอนพุนัธ์ และศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ในการท�าค�าสัง่ซื �อขาย การให้บริการซื �อขายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และการช�าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์

ด้วย ซึง่การขดัข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกบัลกูค้า และการด�าเนินงานและความนา่เช่ือถือ

ของบริษัท 

 ปัจจบุนับริษัทได้จดัให้มีการบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์ และบคุลากรด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอแก่การสนบัสนนุการประกอบธรุกิจ โดยก�าหนดนโยบายและวธีิปฏิบตัใินการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่ผา่นการพิจารณาอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจดัให้มีศนูย์ส�ารองท่ีสาขาพระราม 2 เพ่ือรองรับ

กรณีระบบซื �อขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีส�านกังานใหญ่ขดัข้อง การควบคมุไมใ่ห้บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง

เข้าถึงหรือลว่งรู้ข้อมลูท่ีส�าคญั การจดัให้มีการส�ารองข้อมลู และมีการทดสอบการน�าข้อมลูส�ารองกลบัมาใช้งาน รวม

ถงึการจดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของศนูย์คอมพิวเตอร์ท่ีส�านกังานใหญ่    

 8) ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และประกาศที�เข้มงวด

ของหน่วยงานที�กาํกับดแูล 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทประกอบ

ธรุกิจหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึง่อยูภ่าย ใต้การควบคมุและก�ากบัของ

ส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน)  ภายใต้การควบคมุดงักลา่ว บริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศท่ีได้

ประกาศใช้ในปัจจบุนั และท่ีจะประกาศใช้ในอนาคตของหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด การด�าเนินงานของบริษัทยอ่ย
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ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดดงั กลา่วอาจท�าให้เกิดข้อจ�ากดัตอ่การก�าหนดนโยบาย เป้าหมายในการด�าเนินธรุกิจ ลกัษณะ

ของบริการ รวม ถงึกลยทุธ์ด้านการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทและผลการด�าเนินงานในอนาคต  

 นอกจากข้อจ�ากดัและการด�าเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดดงักลา่ว อาจท�าให้บริษัทมีความรับผิดชอบท่ี

เกิดขึ �นจากความผิดพลาดจากการปฏิบตังิานของพนกังาน เชน่ ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบตักิารเก่ียวกบัการซื �อขาย

หลกัทรัพย์  การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ�าหนา่ย  รวมถงึการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่อาจท�าให้บริษัทต้องรับผิด

ชอบคา่ปรับ  หรือการลงโทษในลกัษณะตา่งๆ เช่น การตกัเตือน การตดัคะแนน การสัง่พกัใบอนญุาต หรือยกเลิกใบ

อนญุาต  ซึง่อาจสง่ผลกระทบด้านลบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีระบบควบคมุการ

ด�าเนินธรุกิจของบริษัทอยา่งใกล้ชิด  ประกอบกบับริษัทควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของพนกังาน โดยจดัให้มีคูมื่อพนกังาน 

และมีระบบตรวจสอบการปฏิบตังิานของพนกังานอยา่งใกล้ชิด รวมถงึมีระบบการบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพ ดงั

นั �นบริษัทเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหายท่ีมีนยัส�าคญัตอ่ธรุกิจหลกัทรัพย์จากความเสีย่งดงักลา่วมีน้อยมาก ทั �งนี � ท่ี

ผา่นมาบริษัทไมมี่ปัญหาหรือไมเ่คยถกูกลา่วโทษจนถกูสัง่พกั หรือยกเลกิใบอนญุาต   

2. ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิที�ปรึกษาทางการเงนิ
 นอกจากรายได้ของบริษัทสว่นใหญ่มาจากบริษัทหลกัทรัพย์แล้ว  บริษัทยงัมีรายได้จากการด�าเนินธรุกิจด้านท่ี

ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั โดยมีสดัสว่นของรายได้

ประมาณร้อยละ 2.26 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ทั �งนี � การด�าเนินธรุกิจด้านท่ีปรึกษาทางการเงินมีความ

เสี่ยงในกรณีท่ีต้องมีความรับผิดชอบร่วมกบัลกูค้าในการเปิด เผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตอ่สาธารณชน  

ซึง่บริษัทลดความเสีย่งดงักลา่วโดยการให้ความส�าคญัอยา่งมากตอ่คณุภาพของบริการ  บคุลากรจะต้องมีความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ในธรุกิจเพ่ือสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพรวมถงึยงัให้ความ

ส�าคญัในการ ศกึษาข้อมลูเบื �องต้นของลกูค้า เพ่ือท�าการประเมินก่อนท่ีจะรับงาน

3. ความเสี�ยงต่อผู้ลงทนุของผู้ถือหลักทรัพย์
 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 หุ้นของบริษัทจ�านวน  66,792,500 หุ้นหรือร้อยละ 38.05 ถือโดยผู้ ถือหุ้นกลุม่ Stra-

tegic Partner และเป็นการถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ�านวน 108,759,500 หรือร้อยละ 61.95 แตด้่วยปริมาณการซื �อขาย

หุ้นกลุม่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุให้ความสนใจน้อยกวา่กลุม่อ่ืน ดงันั �นผู้ ถือหุ้นอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมส่ามารถขาย

หุ้นได้ทนัทีในราคาท่ีต้องการ
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1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

 บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทนุเรียกช�าระแล้ว 877,760,000 

บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 175,552,000 หุ้   น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาทซึง่หุ้นสามญัของบริษัทมีสทิธิในการลงคะแนน

เสียงเทา่กนั และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี �  จาํกัด  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ�านวน 120,000,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุเรียกช�าระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมลูคา่ 1,200 ล้านบาท 

2. ผู้ถอืหุ้น
 บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ตามรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีปิดสมดุทะเบียน

ลา่สดุ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2557 เป็นดงันี �

ลาํดบัที� ชื�อบุคคล/ชื�อนิตบุิคคล จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)   34,125,000 19.44

2 บริษัท คอม-ลงิค์ จ�ากดั1 24,915,000 14.19

3 กลุม่โกวิทวฒันพงศ์2 8,485,000 4.83

4 นายอมรวฒัน์ ถิรกฤตพร 6,780,000 3.86

5 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 5,890,000 3.36

6 นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ 4,765,500 2.71

7 นางสาวพชัรี โกวิทจินดาชยั 3,703,300 2.11

8 นางพชัรา จิรรัตน์สถิต 2,850,000 1.62

9 นายชาญศกัดิ� เฟ่ืองฟู 2,697,900 1.54

10 นายจเรศกัดิ� ทรงวฒิุวิชยั 2,327,100 1.33

รวม 103,064,600 58.71

 หมายเหต:ุ  1.  บริษัท คอม-ลงิค์ จ�ากดั ประกอบกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีถือในสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 10 ได้แก่ นายศริิธชั
และนางสพิุน โรจนพฤกษ์ (18.63%) นางสาวจตุพิร สขุศรีวงศ์ (14.45%) บริษัท สนัตบิรีุ จ�ากดั (10%) และผู้ ถือหุ้นอ่ืน (56.93%)  
2. กลุม่โกวิทวฒันพงศ์ ประกอบด้วยนายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ นางสาว ภาณิภคั โกวิทวฒันพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิท
วฒันพงศ์

  

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹            
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹             บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด
 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นดงันี �

ลาํดบัที� ชื�อบุคคล/ชื�อนิตบุิคคล จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 119,999,996 99.99

2 นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 1 0.00

3 นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 1 0.00

4 นายสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน 1 0.00

5 นายณิยะดา จา่งตระกลู 1 0.00

รวม 120,000,000 100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื�น
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทไมมี่การออกหลกัทรัพย์ประเภทอ่ืนแตอ่ยา่งใด

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี �

 1. บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิใน

แตล่ะปีและต้องไมเ่กินกวา่ก�าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท   

 2. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก�าไรสทุธิในแตล่ะปี

 3. บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธิในแตล่ะปี

    ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2553 2554 2555

อตัราก�าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.22 0.67 0.66

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 0.22 0.35 0.57

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก�าไรสทุธิ (%) 99.42 52.49 86.37
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1. คณะกรรมการบริษัท
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคณะกรรมการตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย

หุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ

ก. บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการ มีจ�านวน 11 ทา่น ประกอบด้วย

 1. นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ

     และประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายปัญจะ  เสนาดสิยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

     และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 3. นายไพโรจน์  วโรภาษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 4. นายอภิชาต ิ อาภาภิรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 5. นายสรุชยั  สขุศรีวงศ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 6. นายตะวนั  พนัธาวงศ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 7. นายภาณพ  เศวตรุนทร์ กรรมการ

 8. นางขนิษฐา  สรรพอาษา กรรมการ

 9. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการ

 10. นายชาญชยั  กงทองลกัษณ์ กรรมการ

 11. นายวิศิษฐ์  องค์พิพฒันกลุ กรรมการ

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 กรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัทประกอบด้วย  นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์  

นายอภิชาติ อาภาภิรม นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ และนายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการสอง

ในหกคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

 คณะกรรมการของบริษัท จะท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายโดยรวม เพ่ือให้บริษัทในกลุม่แตล่ะบริษัทน�าไป

ปฏิบตั ิคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ ซึง่หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั และบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 

จ�ากดั จะต้องรายงานผลการปฏิบตังิานโดยตรงกบัคณะกรรมการของบริษัท

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
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ขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 1. ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เหน็ชอบด้วยกฎหมาย

 2. ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท และควบคมุตดิตามการด�าเนินงานของกลุม่บริษัทให้ถกูต้อง

ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ทกุฝ่าย และให้มีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส รวมทั �งให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น

 3. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง  นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุม่บริษัท ควบคมุก�ากบัดแูลการบริหาร 

การจดัการของคณะกรรมการบริษัทในกลุม่ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแตเ่ร่ืองดงัตอ่ไปนี �ซึง่กรรมการ

ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด�าเนินงาน ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น เชน่ การเพ่ิมทนุ ลดทนุ การซื �อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 

การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัการจา่ยคา่ตอบแทนและบ�าเหน็จกรรมการ เป็นต้น

 4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการจ�านวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการยอ่ยท่ีดแูล

กิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และก�าหนด

คา่ตอบแทน เป็นต้น

 5. พิจารณาแตง่ตั �งผู้บริหารในระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการอ�านวยการ กรรมการผู้จดัการของบริษัท

ในกลุม่

 6. พิจารณาแต่งตั �งคณะกรรมการปฏิบตัิการ (Operational Committee) ในชดุต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ คณะกรรมการจดัการกองทนุ คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ พร้อมทั �งก�าหนดหน้าท่ีความรับผิด

ชอบและอ�านาจอนมุตัิ

 7. พิจารณาอนมุตกิารน�าสนิทรัพย์หรือทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกนั หรือเข้าค� �าประกนั

ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนั

 8. พิจารณาอนมุตัิการเข้าท�าสญัญาใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนัตอ่บริษัทในกลุม่ท่ีวงเงินเกินกวา่ท่ีได้รับมอบ

หมายให้คณะกรรม การปฏิบตักิาร หรือผู้ รับมอบอ�านาจ

 9. อนมุตักิารลงทนุในการขยายธรุกิจตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ

 ทั �งนี � การมอบอ�านาจดงักลา่วข้างต้นจะไมร่วมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิ

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท 

รวมทั �งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
 1. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และดแูลการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ รวมทั �งเอกสารตา่งๆ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอ และทนัเวลา

 2. เป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

 3. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัท

 4. เป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และตามระเบียบวาระท่ี

ก�าหนดไว้

 5. ดแูลให้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

 6. ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ
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 ในปี 2556 บริษัทมีการจดัประชมุและจ�านวนครั �งท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในแตล่ะคณะสรุปได้ดงันี �

รายชื�อกรรมการ

จาํนวนที�เข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทั �งหมด (ครั�ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน

การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น

นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ 7/7 7/7 1/1

นายปัญจะ เสนาดสิยั 6/7 6/7 2/3 1/1

นายไพโรจน์ วโรภาษ 5/7 6/7 1/1

นายอภิชาติ อาภาภิรม 7/7 7/7 1/1

นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 6/7 3/3 1/1

นายภาณพ เศวตรุนทร์ 6/7 1/1

นายตะวนั พนัธาวงศ์ 6/7 3/3 1/1

นางขนิษฐา สรรพอาษา 5/7 1/1

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 7/7 1/1

นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 7/7 1/1

นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ 7/7 1/1

รวมจ�านวนครั �งท่ีจดัประชมุ 7 7 3 1

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด
คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย

  1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการ

  2. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  3. นายไพโรจน์  วโรภาษ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  4. นายอภิชาต ิ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  5. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการ

  6. นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน กรรมการ

  7. นางณิยะดา  จา่งตระกลู กรรมการ

  8. นายวิศษิฐ์  องค์พิพฒันกลุ กรรมการ

  9. นางสาวสธุางค์ คนศลิป  กรรมการ

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ   ประกอบด้วย  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์   นายวศิษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ

นางสาวสธุางค์ คนศลิป  นางสาวสวุรรณี    ลมิปนวงศ์แสน  และ นางณิยะดา จา่งตระกลู  กรรมการสองในห้าคนลง

ลายมือช่ือร่วมกนั

ขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม
 1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย
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 2. กลัน่กรองและน�าเสนอแผนงานและงบประมาณประจ�าปีให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือน�าเสนอคณะ

กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  พิจารณาอนมุตัแิละตดิตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

 3. พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีระหว่างท่ีไม่มีการประชมุคณะ

กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  และให้น�าเสนอบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือทราบในท่ี

ประชมุคราวถดัไป

 4. ก�าหนด ประเมิน และทบทวนกลยทุธ์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนงาน

 5. พิจารณาอนมุตักิารมอบอ�านาจภายในบริษัท โดยสามารถแตง่ตั �งผู้ รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทนได้

 6. อนมุตันิโยบายการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัท และควบคมุดแูลการบริหารจดัการความเสีย่งให้เป็น

ไปตามนโยบาย

 7. ประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรและพนกังาน

 ทั �งนี �การมอบอ�านาจดงักลา่วข้างต้นจะไมร่วมถงึการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ สามารถ

อนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั

บริษัท รวมทั �งก�าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไป

ซึง่สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

การมอบอาํนาจโดยคณะกรรมการบริษัท
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2547 ได้พิจารณาอนมุตักิารมอบอ�านาจ

ให้กรรมการผู้ มีอ�านาจ 2 ทา่น เป็นผู้ มีอ�านาจกระท�าการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้ รับมอบอ�านาจดงักลา่ว สามารถ

มอบอ�านาจชว่งให้พนกังานของหน่วยงานตา่งๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุม่ เป็นผู้ มีอ�านาจกระท�าการแทนหรือใน

นามบริษัทฯได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคล

  ในปี 2556 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีการจดัประชมุและจ�านวนครั �งท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุ

ในแตล่ะคณะสรุปได้ดงันี �

รายชื�อกรรมการ
จาํนวนที�เข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทั �งหมด (ครั�ง)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 7/7

นายปัญจะ เสนาดสิยั 6/7 5/6

นายไพโรจน์ วโรภาษ 5/7 5/6

นายอภิชาติ อาภาภิรม 7/7 6/6

นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 7/7

นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน 7/7

นางณิยะดา จา่งตระกลู 6/7

นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ 7/7

นางสาวสธุางค์ คนศลิป 7/7

รวมจ�านวนครั �งท่ีจดัประชมุ 7 6
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ค. บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี�  2001 จาํกัด 

คณะกรรมการ
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย

   1. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการ

   2. นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์  กรรมการ

   3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ้งแจม่จิตต์ กรรมการ

   4. นางสาวสธุางค์ คนศลิป  กรรมการ

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม
 กรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คือ นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์   นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์      นางสาว

พิมพ์วิอร แจ้งแจม่จิตต์ นางสาวสธุางค์ คนศลิป กรรมการสองในสี่คนนี �ลงลายมือช่ือร่วมกนั

ขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในกลุม่ (โปรดดรูายละเอียดในเร่ือง ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุม่)

 ในปี 2556 บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดัมีการจดัประชมุและจ�านวนครั �งท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วม

ประชมุในแตล่ะคณะสรุปได้ดงันี �

รายชื�อกรรมการ จาํนวนที�เข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทั �งหมด (ครั�ง)
คณะกรรมการบริษัท

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 1/1

นางสาวสธุางค์ คนศลิป 1/1

นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์ 1/1

นางสาวพิมพ์วิอร แจ้งแจม่จิตต์ 1/1
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2. ผู้บริหาร
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ก. บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตั �งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนฝ่ายบริหารท�าหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารได้แก่ นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานและตดิตามการด�าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้เป็นไป

ตามนโยบายของคณะกรรม การบริษัท 

 บริษัทไมมี่ทีมผู้บริหาร เน่ืองจากบริษัทด�าเนินธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และมีการ

ลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุและกรรมการอ�านวยการบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � 

จ�ากดั ก�ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง จงึไมมี่การด�าเนินงานโดยตรง 

ขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
 1. กลัน่กรองและน�าเสนอแผนงาน งบประมาณประจ�าปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนมุตัแิละตดิตาม

ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

 2. เป็นผู้ก�าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานภายในบริษัทซึง่รวมถงึการเงิน การตลาด การบริหารงาน

บคุคล และด้านการปฏิบตักิารอ่ืน ๆ

 3. ตดัสนิใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด�าเนินงานของบริษัท

 4. พิจารณาแตง่ตั �งมอบหมายพนกังานเพ่ือท�าหน้าท่ีกรรมการในคณะกรรมการปฏิบตักิาร (Operational Com-

mittee) ในชดุตา่งๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ คณะกรรมการจดัการกองทนุ คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ 

พร้อมทั �งมอบหมายก�าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ�านาจอนมุตัติามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 5. จดัสรรเงินบ�าเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนแล้วแก่ ผู้บริหาร พนกังาน

หรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระท�ากิจการให้บริษัท

 6. น�าเสนอเพ่ือการแตง่ตั �งโยกย้ายและเลกิจ้างกรรมการอ�านวยการ กรรมการผู้จดัการตอ่คณะกรรมการบริษัท

 7. อนมุตัิการจ้าง การแตง่ตั �ง การโยกย้าย และเลกิจ้างพนกังาน ก�าหนดคา่จ้างและคา่ตอบแทนพนกังานในทกุ

ระดบั โดยสามารถแตง่ตั �งผู้ รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทนได้

 ทั �งนี � การมอบอ�านาจดงักลา่วข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถ

อนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั

บริษัท รวมทั �งก�าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไป

ซึง่สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด
  เจ้าหน้าท่ีบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
  2. นายชาญชยั  กงทองลกัษณ์  กรรมการอ�านวยการ
  3. นายวิศษิฐ์  องค์พิพฒันกลุ  กรรมการผู้จดัการ
  4. นางสาวสธุางค์ คนศลิป   กรรมการผู้จดัการ สายงานวาณิชธนกิจ 
  5. นางณิยะดา  จา่งตระกลู  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานสื่อสารองค์กร
  6. นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุ
  7. นายสงิขรณ์  ฉลาดกิจศิริกลุ  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุและสาขา
  8. นายวรวิทย์  สนิอยู ่   รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ
  9. นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์   รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
  10. นางแก้วกมล ตนัตเิฉลมิ  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธนบดีธนกิจ
           11. นายธีรชยั  โรจนราธา  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายตราสารหนี �
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ขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการอาํนวยการ
 1. น�าเสนอแผนงาน งบประมาณประจ�าปีให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุม่พิจารณา

 2. ติดตาม และด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายท่ีก�าหนด

 3. บริหารงานภายในบริษัท ซึง่รวมถงึการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และด้านการปฏิบตักิารอ่ืนๆ 

 4. ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการตดัสนิใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด�าเนินงานของบริษัท

 5. ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการพิจารณาจดัสรรเงินบ�าเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระท�ากิจการให้บริษัท

 6. บริหารจดัการความเสี่ยงในการด�าเนินธรุกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ

 7. อนมุตักิารใช้จา่ยในวงเงินหรืองบประมาณรายจา่ยประจ�าปีท่ีผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท

 ทั �งนี �การมอบอ�านาจดงักลา่วข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้กรรมการอ�านวยการ สามารถอนมุตัิ

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท 

รวมทั �งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

การกาํหนดอาํนาจอนุมัตเิจ้าหน้าที�บริหาร
 บริษัทมีการมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าท่ีบริหารอนมุตัริายจา่ย รวมถงึการตดัจ�าหนา่ยสนิทรัพย์ และการท�ารายการ

ผิดพลาดภายในวงเงินตา่งๆท่ีได้รับมอบหมายอ�านาจอนมุตัติามล�าดบัชั �น ดงันี �

ประเภทรายการ วงเงนิ (บาท) ผู้มีอาํนาจ

1. การตดัจ�าหนา่ยผลขาดทนุจากการ
จ�าหนา่ยหรือลดมลูคา่ทรัพย์สนิ*

ไมจ่�ากดัวงเงิน กรรมการอ�านวยการ หรือ กรรมการผู้จดัการ 
หรือ กรรมการ ร่วมกนั 2 ทา่น

2. กรณีเกิดคา่ใช้จา่ยผิดพลาดอนั
เน่ืองจากการสง่ค�าสัง่ซื �อขายผิดพลาด

จ�านวนเงินเกิน 50,000 กรรมการอ�านวยการ หรือ กรรมการผู้จดัการ 
หรือ กรรมการ 1 ทา่น

จ�านวนเงินไมเ่กิน  50,000 รองกรรมการผู้จดัการหรือผู้อ�านวยการอาวโุส 
ขึ �นไป 1 ทา่น 

จ�านวนเงินไมเ่กิน  20,000 รองกรรมการผู้จดัการหรือหรือผู้อ�านวยการ
อาวโุส หรือผู้จดัการเขตขึ �นไป 1 ทา่น 

จ�านวนเงินไมเ่กิน 10,000 หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีการตลาดหรือผู้จดัการสาขา
ขึ �นไป 1 ทา่น

จ�านวนเงินไมเ่กิน  5,000 ผู้ชว่ยผู้จดัการสาขา 1 ทา่น

 * การตดัจ�าหนา่ยผลขาดทนุจากการจ�าหนา่ยหรือลดมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัท ได้แก่ ลกูหนี � หรือเงิน

ลงทนุ ผู้บริหารจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนด�าเนินการ

 กรณีรายจา่ยฝ่ายทนุ จะต้องจดัท�างบประมาณรายจา่ยฝ่ายทนุประจ�าปีเพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) เว้นแตก่รณีฉกุเฉินและไมมี่งบประมาณซึง่จ�านวนเงินไมเ่กินร้อยละ 20 ของงบประมาณ

รายจา่ยฝ่ายทนุประจ�าปี จะต้องได้รับอนมุตัจิากกรรมการของบริษัทสองทา่น  
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ค. บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี�  2001 จาํกัด 
 เจ้าหน้าท่ีบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย

 1. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการ

 2. นางสาวสธุางค์ คนศลิป  กรรมการผู้จดัการ

 3. นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์  รองกรรมการผู้จดัการ

 4. นางสาวพิมพ์วิอร แจ้งแจม่จิตต์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

3. เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการจงึได้แตง่ตั �งนางสาวสวุรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการซึง่ดแูลรับผิดชอบสายงาน

สนบัสนนุ ปฏิบตัหิน้าท่ีเลขานกุารบริษัท รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีคณุสมบตั ิและหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ 1

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)

 1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

 กรรมการ
 ในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัท 11 ทา่นได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบี �ยประชมุจ�านวนเงิน 4,800,000 บาท และ

ได้รับคา่บ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2555 จ�านวนเงิน 4,000,000 บาท  ส�าหรับคา่บ�าเหน็จกรรมการปี 2556 บริษัทได้

ส�ารองไว้ 5,500,000 บาท ตามมตคิณะกรรมการบริษัทครั �งท่ี 2/2557  ดงันั �น คา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลท่ีจา่ยใน

ปี 2556 และปี 2555 มีดงันี �
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1. ค่าเบี �ยประชุม

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
กาํหนดค่า
ตอบแทน

รวม
 ปี 2556

นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

720,000 600,000 - 1,320,000

นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการ กรรมการตรวจ
สอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่
ตอบแทน

240,000 300,000 60,000 600,000

นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

240,000 300,000 - 540,000

นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

240,000 300,000 - 540,000

นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ กรรมการและกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่
ตอบแทน

240,000 - 60,000 300,000

นายตะวนั พนัธาวงศ์ กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่
ตอบแทน

240,000 - 60,000 300,000

นายภาณพ  เศวตรุนทร์ กรรมการ 240,000 - - 240,000

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการ 240,000 - - 240,000

นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ 240,000 - - 240,000

นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการ 240,000 - - 240,000

นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการ 240,000 - - 240,000

รวม 3,120,000 1,500,000 180,000 4,800,000
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2. เงนิบาํเหน็จกรรมการ

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง  ปี 2556

นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 750,000

นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

500,000

นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 500,000

นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 500,000

นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

250,000

นายตะวนั พนัธาวงศ์ กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

250,000

นายภาณพ เศวตรุนทร์ กรรมการ 250,000

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการ 250,000

นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ 250,000

นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการ 250,000

นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการ 250,000

รวม 4,000,000

 ผู้บริหาร
 -ไมมี่-

 2. ค่าตอบแทนอื�นๆ

      กรรมการ
 ในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้ท�าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (Directors and Officers 

Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั �งได้จดัสวสัดกิารให้แก่กรรมการ ในเร่ืองคา่

รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  และความคุ้มครองในเร่ืองการประกนัชีวติ และอบุตัเิหต ุ

ในวงเงินตอ่ราย  900,000บาท และ 3,600,000 บาท ตามล�าดบั
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ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด

 1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

  กรรมการ
  -ไมมี่-

  ผู้บริหาร 
 

ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2556 ปี 2555

จาํนวนผู้
บริหาร

จาํนวนเงนิ จาํนวนผู้
บริหาร

จาํนวนเงนิ

เงินเดือนและโบนสั 12 60,674,140 12 73,982,793

เงินสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลี �ยงชีพ 
เบี �ยประกนัชีวิตและอบุตัเิหต ุและอ่ืนๆ

12 7,462,109 12 10,190,496

     2. ค่าตอบแทนอื�นๆ 

  กรรมการและผู้บริหาร
  ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้ท�าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (Directors and 

Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· ·ÃÕ¹ÕµÕé ÇÑ²¹Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ชื�อ – สกุล : นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ  : 67 ปี 
ตาํแหน่ง  : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
    (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท บริหารธรุกิจบณัฑิต Stanford University
การอบรม : ไมมี่ 
การถอืหุ้นบริษัท  : 5,000 หุ้น 0.003%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิตรสนิดว่น จ�ากดั
2539 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท ดบัเบิ �บเอ (1991) จ�ากดั (มหาชน)
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ลอ็กซ์เลย์่ จ�ากดั (มหาชน)
2549 - 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ปตท. ส�ารวจ และผลติ ปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน)
2550 - 2553 กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ปตท. ส�ารวจ และผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน)

ชื�อ – สกุล : นายปัญจะ เสนาดสิยั  
อายุ  : 66 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโทบริหารธรุกิจ Suffolk University
การอบรม
 ประกาศนียบตัร (DCP) รุ่นท่ี 20/2002 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร (ACP) ปี 2004
 ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee Program รุ่นท่ี 2/2007
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก�ากบัดแูลกิจการส�าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู
ของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 2 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ
 ประกาศณียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุนท่ี4
การถอืหุ้นบริษัท  : 75,000 หุ้น 0.04%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากดั (มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่
  ผลตอบแทน บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท  รสา พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ�ากดั (มหาชน)
2547 -  2554 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
  บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี � จ�ากดั (มหาชน)
2551 - 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  ธนาคารออมสนิ
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ชื�อ – สกุล  : นายไพโรจน์ วโรภาษ
อายุ  : 63 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา   : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University,  U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบตัร (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท : 12,500 หุ้น 0.007%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี � วฒันาจ�ากดั (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั 
2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่, บมจ. สามารถเทลคอม   
2546 - 2555 กรรมการ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่

ชื�อ – สกุล : นายอภิชาต ิอาภาภิรม  
อายุ  : 68 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม : เนตบิณัฑิต ส�านกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑิตยสภา
การถอืหุ้นในบริษัท  : ไมมี่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2547 - ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
พ.ค. 2548 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    
      บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
ก.ค 2556 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ วศิวการ จ�ากดั (มหาชน)
2543  -  ปัจจุบนั    ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย
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ชื�อ – สกุล : นายสรุชยั  สขุศรีวงศ์ 
อายุ  : 48 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม) 
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท (นิตศิาสตร์) International Trade and Banking  
    The American University
การอบรม : ไมมี่
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อีเทนเนิล เอนเนอยี จ�ากดั (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สขุศรีวงศ์ จ�ากดั
2555 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ดเวิร์ค จ�ากดั
2537 - ปัจจุบนั ประธานท่ีปรึกษา บริษัท องครักษ์ธานี จ�ากดั 
  บริษัท เอก็ฮิบชิัน่ แอนด์คอน เฟอร์เร้นซ์ จ�ากดั
2536 - 2555 ประธานท่ีปรึกษา บริษัท ภนู� �าฟ้า จ�ากดั
2535 - 2555 ประธานท่ีปรึกษา บริษัท นานา โทรคมนาคม จ�ากดั, บริษัท เขาค้อธานี จ�ากดั
   บริษัท หินร่องกล้าธานี จ�ากดั

ชื�อ – สกุล  : นายตะวนั พนัธาวงศ์  
อายุ      : 59 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม : ประกาศนียบตัร (DCP) รุ่นท่ี 157/2555
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  บริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พค. 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่บริหารเงิน และตลาดการเงิน   
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2547 - 2552 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บริหารกลุม่บริหารเงิน และตลาดการเงิน
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ชื�อ – สกุล : นายภาณพ เศวตรุนทร์
อายุ  : 51 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ 
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์
การอบรม : ไมมี่
การถอืหุ้นในบริษัท :  0 หุ้น 0 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่ บริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บริหารกลุม่บริหารเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2553 - 2554 ผู้อ�านวยการฝ่าย อาวโุส ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2551 - 2553 ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื�อ – สกุล : นางขนิษฐา สรรพอาษา
อายุ   : 59 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม) 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน  Wharton School,
     University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม  
 ประกาศนียบตัร (DCP) – สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 6) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท  : 1,150,000 หุ้น 0.66 %
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอสเอสยทีู จ�ากดั
2544 - 2554 กรรมการอ�านวยการ และ กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั  
  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2548 - 2553 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จ�ากดั 
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ชื�อ – สกุล  : นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 
อายุ   : 65 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท บริหารธรุกิจสาขาการเงิน 
     Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344)                               
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 5) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 5,610,000 หุ้น 3.20 %
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2544 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั(มหาชน )
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั
 2551 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
 2552 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
   กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยทุธ์ บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ�ากดั (มหาชน)
 2554 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
   กรรมการ สมาคมตราสารหนี �ไทย
 2543 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการ ด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
   ส�านกังานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั
 2542 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 2541 - ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
 2548 - 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์
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ชื�อ – สกุล  : นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 
อายุ   : 54 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม) 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แผนกบญัชี
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP)  ปี 2545 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 2) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 900,000 หุ้น 0.51 %
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการอ�านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย)
   กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
 

ชื�อ – สกุล  : นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ  
อายุ   : 50 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ Asian Institute of Technology (AIT) 
การอบรม  : ไมมี่ 
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มค. 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2551 – 2553  กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากดั
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ชื�อ – สกุล  : นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 
อายุ   : 65 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท บริหารธรุกิจสาขาการเงิน 
     Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344)                               
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 5) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2544 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั(มหาชน )
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั
 2551 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
 2552 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
   กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยทุธ์ บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ�ากดั (มหาชน)
 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
   กรรมการ สมาคมตราสารหนี �ไทย
 2543 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการ ด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
   ส�านกังานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั
 2542 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 2541 - ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
 2548 - 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์
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ชื�อ – สกุล : นายปัญจะ เสนาดสิยั  
อายุ  : 66 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโทบริหารธรุกิจ Suffolk University
การอบรม
 ประกาศนียบตัร (DCP) รุ่นท่ี 20/2002 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร (ACP) ปี 2004
 ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee Program รุ่นท่ี 2/2007
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก�ากบัดแูลกิจการส�าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 2 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ
 ประกาศณียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCoT) รุนท่ี4
การถอืหุ้นบริษัท  : 0 หุ้น 0 %
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากดั (มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่
  ผลตอบแทน บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท  รสา พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ�ากดั (มหาชน)
2547 -  2554 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
  บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี � จ�ากดั (มหาชน)
2551 -2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ธนาคารออมสิน



TRINITY WATTHANA64

ชื�อ – สกุล  : นายไพโรจน์ วโรภาษ
อายุ  : 63 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา   : ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University,  U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบตัร (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี � วฒันาจ�ากดั (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั 
2546 - 2556 กรรมการ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่, บมจ. สามารถเทลคอม   
2546 - 2555 กรรมการ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่

ชื�อ – สกุล : นายอภิชาต ิอาภาภิรม  
อายุ  : 68 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม : เนตบิณัฑิต ส�านกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑิตยสภา
การถอืหุ้นในบริษัท  :  0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
พ.ค. 2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    
  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
ก.ค 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ วิศวการ จ�ากดั (มหาชน)
2543 - ปัจจุบนั ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย
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ชื�อ – สกุล : นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน  
อายุ   : 49 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม  : ประกาศนียบตัร (DAP) - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท  : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551 – ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท / กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั  (มหาชน)
  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลีคลัเลอร์ จ�ากดั (มหาชน)

ชื�อ – สกุล  : นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 
อายุ   : 54 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม) 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แผนกบญัชี
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP)  ปี 2545 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 2) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอ�านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย)
  กรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย



TRINITY WATTHANA66

ชื�อ – สกุล  : นางณิยะดา จา่งตระกลู  
อายุ   : 54 ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสมัพนัธ์ 
     West Virginia University, U.S.A
การถอืหุ้นในบริษัท  : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2550 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั

ชื�อ – สกุล  : นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ  
อายุ   : 50 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ Asian Institute of Technology (AIT) 
การอบรม  : ไมมี่ 
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มค. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2551 - 2553  กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากดั
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ชื�อ – สกุล  : นางสาวสธุางค์ คนศิลป 
อายุ  : 50  ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การอบรม : ประกาศนียบตัร (DCP) - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท  : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั
2554 - 2555 กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั
2551 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั  
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¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ·
ชื�อ – สกุล  : นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 
อายุ   : 65 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท บริหารธรุกิจสาขาการเงิน 
     Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP รุ่น 58/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344)                               
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 5) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2544 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั(มหาชน )
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 
   กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั
 2551 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 2553 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
   กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยทุธ์ บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ�ากดั (มหาชน)
 2554 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
   กรรมการ สมาคมตราสารหนี �ไทย
 2543 – ปัจจุบนั คณะกรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการ ด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
   ส�านกังานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั
 2542 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 2541 – ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
 2548 – 2553 กรรมการ บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์
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ชื�อ – สกุล  : นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 
อายุ   : 54 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม) 
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แผนกบญัชี
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร (DCP)  ปี 2545 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 2) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การถอืหุ้นในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการอ�านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย)
   กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ชื�อ – สกุล  : นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ  
อายุ   : 50 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา  : ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ Asian Institute of Technology (AIT) 
การอบรม  : ไมมี่ 
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มค. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2551 – 2553  กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากดั
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ชื�อ – สกุล : นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน  
อายุ   : 49 ปี
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม  : ประกาศนียบตัร (DAP) - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท  : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551 – ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท / กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั  (มหาชน)
  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลีคลัเลอร์ จ�ากดั (มหาชน)

ชื�อ – สกุล  : นางณิยะดา จา่งตระกลู  
อายุ   : 54 ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาแรงงานสมัพนัธ์ 
     West Virginia University, U.S.A
การถอืหุน้ในบริษัท : 1 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
2550 – 2553 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
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ชื�อ – สกุล  : นายสงิขรณ์  ฉลาดกิจศริิกลุ  
อายุ   : 59  ปี  
ตาํแหน่ง  : รองกรรมการผู้จดัการ    
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 – ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัทหลกัทรัพย์  ทรีนีตี � จ�ากดั

ชื�อ – สกุล  : นางสาวสธุางค์ คนศิลป 
อายุ  : 50  ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม)
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การอบรม : ประกาศนียบตัร (DCP) - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
การถอืหุ้นในบริษัท  : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั
2554-2555 กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
  กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั
2551 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั  
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ชื�อ – สกุล  : นายวรวิทย์ สนิอยู ่ 
อายุ   : 50  ปี 
ตาํแหน่ง  : รองกรรมการผู้จดัการ  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยักรุงเทพ
การถอืหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั

ชื�อ – สกุล  : นางแก้วกมล ตนัติเฉลมิ  
อายุ   : 52  ปี
ตาํแหน่ง  : รองกรรมการผู้จดัการ  
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์
               แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การถอืหุ้นในบริษัท  : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2548 – ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
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ชื�อ – สกุล  : นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์    
อายุ  : 45 ปี
ตาํแหน่ง  : รองกรรมการผู้จดัการ 
วุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน University of  Pittsburg
การถอืหุ้นในบริษัท  : 0 หุ้น 0%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551 – ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั

2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั
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 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการในการสง่เสริมและให้ความส�าคญัตอ่การก�ากบัดแูลให้บริษัทมีการด�าเนินงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการ

แขง่ขนั ซึง่จะน�าไปสูค่วามเจริญเติบโตและเพ่ิมคณุคา่และมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านงึถงึผู้ มีสว่นได้เสีย  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และได้ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ ซึง่ได้มีการประกาศให้พนกังานได้รับทราบและ ถือปฏิบตั ิ โดยนโยบาย

นี � คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัภาวการณ์ในแต่ละขณะ  

ทั �งนี �นอกจากการวางระบบงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้แล้ว บริษัทยงัให้ความส�าคญัตอ่ การบริหาร

ความเสี่ยง เป็นอยา่งย่ิง  โดยได้แบง่ประเภทความเสี่ยงในด้านตา่งๆ และได้จดัระบบงาน และรายงานท่ีกรรมการ และ

ผู้บริหาร จะสามารถเข้าถงึข้อมลู ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอยา่งสม�่าเสมอ สามารถตรวจสอบ และตดิตาม

ได้ มีระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ท่ีก�าหนด  และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตดัสนิใจในการรองรับหาก

เกิดความเสี่ยงท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

 นอกจากนี � บริษัทได้ถ่ายทอด และสง่ตอ่แนวทางปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปยงัพนกังาน โดยแสดงออก

ในคา่นิยมขององค์กร ซึง่พนกังานจะถกูปลกูฝัง และรับทราบความส�าคญัในการมีจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบตังิาน ตั �งแต่

วนัท่ีเร่ิมงาน หรือ วนัปฐมนิเทศ  นอกจากนี � เพ่ือให้พนกังานตระหนกัและให้ความส�าคญัในเร่ืองนี � อยา่งจริงจงั บริษัทได้

ก�าหนด เร่ืองของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบตัติาม และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหวัข้อ

หนึง่ในการประเมินผลการปฏิบตังิานพนกังานประจ�าปี และในการประเมินงานเชิงคณุภาพของเจ้าหน้าท่ีการตลาด 

 จากการให้ความส�าคญั ของการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งย่ิงยวด  ในปี 2556 บริษัทได้รับการยกยอ่ง และได้รับ

การจดัอนัดบั ประเภท ดีเลศิ (Excellent) ส�าหรับรายงานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รวมทั �งบริษัทได้รับการประเมินผลการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย

ในระดบั “ดีเย่ียมและสมควรเป็นตวัอยา่ง” ตั �งแตปี่ 2553 เป็นต้นมา

1. นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 
 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน

นโยบายในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท และมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายการก�ากบัดแูลข้อ 3 และข้อ 7 โดยเพ่ิมเตมิ

ให้ความส�าคญัตอ่การท�ารายการระหวา่งกนัและการก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถด�ารงต�าแหนง่

ได้  ดงันั �น นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการหลงัการปรับปรุงเป็นดงันี �

 1.  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดทิศทางการด�าเนินธรุกิจ และควบคมุดแูลให้กิจการของบริษัทเจริญเตบิโตอยา่ง

ยัง่ยืน และให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นรวมถงึผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ในระยะยาว รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการดแูล

สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยดึกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องทั �งของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดตราสารหนี � และตลาดอนพุนัธ์ และปฏิบตัติาม

กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่ง

เคร่งครัด รวมทั �งได้ก�าหนดจรรยาบรรณปฏิบตัขิองบริษัท พนกังานและกรรมการ เสริมเพ่ิมเตมิ โดยจดัให้มีการทบทวน

อยูเ่สมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทราบและถือปฏิบตัิ
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 3. การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมถงึการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจดัการจะเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทั �งควบคมุดแูลการท�า

รายการระหวา่งกนัท่ีส�าคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยรายการท่ีอาจก่อให้

เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของบริษัทและหนว่ยงานท่ีก�ากบั

ดแูล รวมทั �งให้การสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริต และห้ามจา่ยสนิบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจ

 4. บริษัทจะดแูล ปกป้องและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่ครอบคลมุทั �งสทิธิพื �นฐานตามกฎหมาย 

และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบับริษัทอย่างเพียงพอเพ่ือการพิจารณาในการประชมุ 

และให้มีโอกาสแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ท่ี 

 5. บริษัทจะดแูลสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆอย่างเหมาะสม และให้มีความเท่าเทียมรวมทั �งไม่ให้มีการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชนและทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ� ผู้ มีสว่นได้เสยีของบริษัท  ได้แก่  กลุม่ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี � รวมถงึ

กลุม่พนกังาน ซึง่เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีส�าคญัของบริษัท นอกจากนั �นบริษัทจะชว่ยเหลอืเกื �อกลูสงัคมตามความเหมาะสม

 6. บริษัทจะด�าเนินงานและบริหารธรุกิจด้วยความระมดัระวงัรอบคอบโดยค�านงึถงึผลประโยชน์และความเสีย่ง

อยูเ่สมอ โดยจดัให้มีการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และจดัให้มีเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงตา่งๆอยา่ง

เหมาะสม และครอบคลมุในหลายๆ ด้าน 

 7. บริษัทจะดแูลให้มีการถ่วงดลุของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

และกรรมการของบริษัทต้องออกจากต�าแหนง่เป็นจ�านวนหนึง่ในสามเป็นประจ�าทกุปี โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นวาระนาน

ท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และมีสดัสว่นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในอตัราสว่นท่ีเหมาะ

สม โดยให้สะท้อนกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธรุกิจในสงัคม รวมถงึการจ�ากดัจ�านวนบริษัทจดทะเบียน

ท่ีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจะด�ารงต�าแหนง่กรรมการได้ไมเ่กิน 5 แหง่  และจ�านวนบริษัทอ่ืนทั �งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

และไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการไมเ่กิน 5 แหง่ เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ี

กรรมการของบริษัทมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ทราบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตั �งคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือชว่ยพิจารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านท่ีส�าคญั รวมทั �งจดัตั �งคณะกรรมการปฏิบตักิาร

อ่ืนๆ เพ่ือดแูลสายงานในแตล่ะด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าท่ีแตล่ะคณะมีดงันี �

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ทา่นได้แก่

  1. นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน

  2. นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน

  3. นายไพโรจน์ วโรภาษ  กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน

  4. นายอภิชาต ิอาภาภิรม  กรรมการตรวจสอบ

 ทั �งนี � มี นายชิตชยั แจม่โกมยั (บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั) เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
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อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุม่มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  

 2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุม่มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม

และมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน ตลอดจนให้ความเหน็

ชอบในการแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน

 3. สอบทานการปฏิบตัขิองบริษัทและบริษัทในกลุม่ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

 4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในกลุม่ รวมถงึพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน

ของผู้สอบบญัชี โดยค�านงึถงึความเป็นอิสระ ความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบคุลากร

ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทั �งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ

ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

 6. จดัท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึง่รายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

 7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย

 2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย

  1. นายปัญจะ เสนาดสิยั  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  2. นายตะวนั พนัธาวงศ์  กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  3. นายสรุชยั สขุศรีวงศ์  กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 ทั �งนี � มีนางณิยะดา จา่งตระกลู (บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั)เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คา่ตอบแทน

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ยและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน�า

เสนอขออนมุตัติอ่ผู้ ถือหุ้น

 2. พิจารณาและอนมุตังิบคา่ตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย

 3. สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการอ�านวยการ   

 4. กรรมการผู้จดัการ ของบริษัทในกลุม่ เม่ือครบวาระหรือมีต�าแหนง่วา่งลง และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี

 5. พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ

 6. พิจารณาหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม

 7. พิจารณาสวสัดกิาร และผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเหมาะสม ส�าหรับ กรรมการ และผู้บริหาร พนกังานของบริษัท
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ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด
 คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตั �งคณะกรรมการยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี � 

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่นซึง่เป็นกรรมการตรวจ

สอบของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) เชน่กนั รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี �

  1. นายอภิชาต ิอาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบญัชีการเงิน)

  3. นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบญัชีการเงิน)

 ทั �งนี � มี นายชิตชยั แจม่โกมยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และในสว่นของคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเชน่

เดียวกบัของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั(มหาชน) 

ค) คณะกรรมการปฏบิตักิารอื�นๆ 
 คณะกรรมการปฏิบตักิารอ่ืนๆ ดแูลสายงานในแตล่ะด้านของทั �งบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี �

 1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

      สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

  กรรมการอ�านวยการ

  กรรมการผู้จดัการ

                   สมาชิกสมทบ

  ผู้บริหารฝ่าย

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร
 1. ปฏิบตัิตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถงึการอนมุตัิงบประมาณแผน

งานตลอดจนการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทอนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ

ของบริษัทและบริษัทในกลุม่

 2. ก�าหนดแนวนโยบายและกลยทุธ์ ในเร่ืองตอ่ไปนี �

   2.1  การบริหารสนิทรัพย์ (Asset Allocation)  หมายถึงวงเงินการลงทนุในแตล่ะธรุกรรม หรือการให้ 

                      บริการประเภทตา่งๆ  ของบริษัทและบริหารหนี �สนิ

  2.2  การก�าหนดราคาของแตล่ะธรุกรรมและการให้บริการ

  2.3  การลงทนุ

  2.4  นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit  รวมของบริษัท

  2.5  นโยบายและวธีิปฏิบตัใินด้านการป้องกนัการฟอกเงิน รวมทั �งก�าหนดแนวทางการรายงานเหตอุนั

                              ควรสงสยั

 3. ตดัสนิใจการลงทนุในโครงการตามแผนงานท่ีอนมุตัไิว้ในข้อ 1  รวมถงึการลงทนุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร
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 4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน  งบประมาณ  นโยบาย และโครงการตามข้อ 1 ถงึ 3

 5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอ�านาจอนมุตัใินการด�าเนินการตา่งๆ 

 2) คณะกรรมการจดัการกองทนุ (Investment Committee)

  สมาชิกคณะกรรมการจดัการกองทนุมี 2 ชดุ ดงันี �

  2.1) คณะกรรมการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

          สมาชิกคณะกรรมการ

     นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์

     นายชาญชยั กงทองลกัษณ์

     นางแก้วกมล ตนัตเิฉลมิ

     นายฉตัรพงศ์ ตลบันาค

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการจดัการกองทุนส่วนบุคคล

 1. คดัเลือกและก�าหนดตราสารท่ีลงทนุได้ (Securities Universe)

 2. ให้ความเหน็กลยทุธ์การลงทนุและแนวโน้มการลงทนุ

 3. ดแูลผลการด�าเนินงานของกองทนุโดยรวม และก�าหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทนุไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย

  2.2) คณะกรรมการจดัการการรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย

          สมาชิกคณะกรรมการ

     นายชาญชยั กงทองลกัษณ์

     นางสาวสธุางค์ คนศลิป

       นางสาวอนงค์ ยวุะหงษ์

     นายสงิขรณ์  ฉลาดกิจศริิกลุ 

     นายวรวิทย์  สนิอยู ่

         สมาชิกสมทบ

          ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ 

          ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี �

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการจดัการการรับประกันการจดัจาํหน่าย

 1. พิจารณาอนมุตักิารรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย (Underwriting) หลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ 

 2. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงและควบคมุความเสี่ยงท่ีเกิดขึ �น

 3. อนมุตัิหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัสรรหลกัทรัพย์ และตราสารท่ีรับจดัจ�าหนา่ยให้กบัลกูค้า หรือนกั ลงทนุกลุม่

เป้าหมาย

การกาํหนดอาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการจดัการการรับประกันการจดัจาํหน่าย

 คณะกรรมการจดัการการรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย มีอ�านาจอนมุตัหิลกัทรัพย์และวงเงินการจดัจ�าหนา่ยแบบ

ไมรั่บประกนัการจดัจ�าหนา่ย (Best effort deal) และแบบรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย (Firm underwritten) ในวงเงินท่ีได้

รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก�าหนดอ�านาจอนมุตักิารจดัจ�าหนา่ยหลกัทรัพย์ ดงันี �
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การจดัจาํหน่ายแบบไม่รับประกันการจดัจาํหน่าย (Best Effort Deal)

วงเงนิ ประเภทหลักทรัพย์ เงื�อนไขการลงนามของผู้รับมอบอาํนาจ

วงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 300 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

คณะกรรมการบริษัท  

วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 200 ล้านบาท
วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 300 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

สมาชิกทกุทา่นของคณะกรรมการจดัการการ
รับประกนัการจดัจ�าหนา่ย

วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 100 ล้านบาท
วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 200 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

2 ใน 3 ขององค์ประชมุคณะกรรมการจดัการ
การรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย

การจดัจาํหน่ายแบบรับประกันการจดัจาํหน่าย( Firm Underwritten)

วงเงนิ ประเภทหลักทรัพย์ เงื�อนไขการลงนามของผู้รับมอบอาํนาจ

วงเงินมากกวา่ 75 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท 

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

คณะกรรมการบริษัท  

วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 75 ล้านบาท
วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 100 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

สมาชิกทกุทา่นของคณะกรรมการจดัการการรับ
ประกนัการจดัจ�าหนา่ย *

วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 30 ล้านบาท
วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 50 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �

2 ใน 3 ขององค์ประชมุคณะกรรมการจดัการ
การรับประกนัการจดัจ�าหนา่ย *

วงเงินน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 5 ล้านบาท ตราสารทนุ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการจดัการการรับประกนั
การจดัจ�าหนา่ย **

หมายเหต ุ:  *    ให้นบัรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้ มีอ�านาจอนมุตัิ
  **  ไมร่วมสมาชิกสมทบเป็นผู้ มีอ�านาจอนมุตัิ

 3) คณะกรรมการพจิารณาสินเชื�อ (Credit Committee)
  สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ ประกอบด้วย

  กลุม่ ก นายชาญชยั กงทองลกัษณ์

   นางสาวสวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน

   นางกลุนดา รุจจนเวท

  กลุม่ ข นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ

   นายสงิขรณ์ ฉลาดกิจศริิกลุ 

   นายวรวิทย์  สนิอยู ่

   นายธีรชยั โรจนราธา

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการพจิารณาสินเชื�อ
 1. ก�าหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลกูค้า (Credit Scoring)

 2. อนมุตัเิกณฑ์การประเมินวงเงินของลกูค้า (Credit Lines)

 3. อนมุตัวิงเงินซื �อขายหุ้นทนุ  ตราสารหนี �  อนพุนัธ์  และการกู้ ยืมเพ่ือซื �อขายหลกัทรัพย์

 4. อนมุตัหิลกัทรัพย์ท่ีให้กู้ ยืมพร้อมอตัราดอกเบี �ยใน Credit Balance และ ธรุกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

 5. อนมุตัปิระเภทหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีก�าหนดให้ลกูค้าวางเป็นประกนัในบญัชี รวมทั �งอตัราดอกเบี �ยส�าหรับ

การวางเงินประกนั

 6. อนมุตัคิา่นายหน้าและคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บลกูค้า
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 7. ติดตามหนี �ค้างช�าระ และหนี �มีปัญหา

 8. ควบคมุความเสี่ยงตามเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด

การกาํหนดอาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการพจิารณาสินเชื�อ
 คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือมีอ�านาจอนมุตัวิงเงินให้ลกูค้าทั �งบคุคลธรรมดา นิตบิคุคล และลกูค้าสถาบนั ใน

วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก�าหนดอ�านาจอนมุติัการเปิดบญัชีและปรับวงเงินในการซื �อขาย

ตราสารทนุและตราสารหนี � และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ดงันี �

วงเงนิ ประเภทหลักทรัพย์ เงื�อนไขการลงนามของ
ผู้รับมอบอาํนาจ

1.ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล

วงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่  30 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

คณะกรรมการบริษัท 

วงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 10 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 30 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

สมาชิกทกุทา่นของคณะกรรมการ
พิจารณาสนิเช่ือ

วงเงินมากกวา่ 50  ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 100 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 5 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท

ตราสารทนุ
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ผู้มีอ�านาจในคณะกรรมการพิจารณาสนิ
เช่ือกลุม่ ก  1 คน ร่วมกบักลุม่ ข  2 คน

วงเงินมากกวา่ 30 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 100 ล้านบาท ตราสารหนี � กรรมการ หรือกรรมการอ�านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จดัการ หรือผู้
ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายตราสาร
หนี � 1 คน ร่วมกบัผู้ มีอ�านาจในคณะ
กรรมการพิจารณาสนิเช่ือกลุม่ ก 1 คน

วงเงินมากกวา่ 3 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 50 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 1 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 5 ล้านบาท 

ตราสารทนุ

สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ผู้ มีอ�านาจในคณะกรรมการพิจารณา
สนิเช่ือ หรือ ผู้จดัการเขต 1 คน 

วงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท ตราสารหนี � ผู้อ�านวยการฝ่ายตราสารหนี � 1 คน 

วงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท
วงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท

ตราสารทนุ
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีการตลาด หรือผู้จดัการ
สาขา หรือผู้ชว่ยผู้จดัการสาขา 1 คน

 2. ลูกค้าสถาบนั

วงเงินมากกวา่ 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 500 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 50 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

คณะกรรมการบริษัท 

วงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 200 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 500 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 10 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน  50 ล้านบาท

ตราสารทนุ
ตราสารหนี �
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

สมาชิกทกุทา่นของคณะกรรมการ
พิจารณาสนิเช่ือ
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วงเงนิ ประเภทหลักทรัพย์ เงื�อนไขการลงนามของ
ผู้รับมอบอาํนาจ

วงเงินมากกวา่ 50 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 100 ล้านบาท
วงเงินมากกวา่ 5 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท

ตราสารทนุ
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ผู้ มีอ�านาจในคณะกรรม การพิจารณา
สนิเช่ือกลุม่ ก 1 คน ร่วมกบักลุม่ ข 2 คน 
(เฉพาะบญัชีกองทนุย่อยท่ีบริหารโดย
บริษัทจดัการกองทนุรวม ให้ผู้ มีอ�านาจ
ในคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือกลุม่ 
ก 1 คนมีอ�านาจอนมุตั)ิ

วงเงินมากกวา่ 50 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 100 ล้านบาท ตราสารหนี � กรรมการ หรือกรรมการอ�านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จดัการ หรือผู้ช่วย
กรรมการผู้ จัดการฝ่ายตราสารหนี � 1 
คน ร่วมกบัผู้ มีอ�านาจในคณะกรรมการ
พิจารณาสนิเช่ือกลุม่ ก 1 คน

วงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท
วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท

ตราสารทนุ
สญัญาซื �อขายลว่งหน้า

ผู้ มีอ�านาจในคณะกรรมการพิจารณา
สนิเช่ือ 1 คน

วงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท ตราสารหนี � ผู้อ�านวยการฝ่ายตราสารหนี � 1 คน 

3. ลูกค้ากองทนุส่วนบุคคล

ไมจ่�ากดัวงเงิน ทกุประเภท กรรมการ หรือกรรมการอ�านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัการ
กองทนุสว่นบคุคล 1 คน 

 4) คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ (Proprietary Committee)
  สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ  ประกอบด้วย

  สมาชิกถาวร

   นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์

   นายชาญชยั กงทองลกัษณ์

   นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน

  สมาชิกสมทบ

   ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ 

   ผู้ดแูลบญัชีเงินลงทนุ

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ
 1. ก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์ของการลงทนุของบญัชีเงินลงทนุของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตจุ�าเป็น

ท�าให้ต้องพิจารณาการลงทนุเป็นรายหลกัทรัพย์

 2. ก�าหนดและอนมุตั ิExposure Limit  ของการลงทนุในตราสาร/หลกัทรัพย์ แตล่ะประเภท ภายใต้วงเงินรวม

ท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท

 3. พิจารณาคดัเลือกตราสาร/หลกัทรัพย์ท่ีให้บริษัทลงทนุได้และตามกรอบการลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะ

กรรมการบริษัท
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 4. อนมุตัิ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit  ส�าหรับตราสาร/หลกัทรัพย์ท่ี

พิจารณาลงทนุในอ�านาจท่ีได้รับอนมุตั ิ

 5. พิจารณาคดัเลือกและอนมุตัิ ผู้จดัการการลงทนุต่างประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคาร

พาณิชย์ไทยหรือตา่งประเทศ 

 6. ก�าหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสีย่ง Risk Indicators (เชน่ foreign exchange risk, credit risk, 

market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit  ของความเสี่ยงแตล่ะประเภทของการลงทนุควบคมุดแูลกาบริหาร

ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

 7. ตดิตามผลการด�าเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และก�าหนดแนวทางแก้ไขหากไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

 8. พิจารณาการลงทนุประเภท Direct Investment ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

 5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ (Business Continuity Management Committee)
  สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง ประกอบด้วย

   นายชาญชยั  กงทองลกัษณ์

   นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ

   นางสาวสธุางค์  คนศลิป

   นายสงิขรณ์ ฉลาดกิจศริิกลุ

   นายวรวิทย์ สนิอยู่

   นางณิยะดา จา่งตระกลู

   นางสาวสวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ
 1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจเสนอตอ่คณะกรรมการบริษั

 2. ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิตามนโยบาย และจดัสรรทรัพยากรเพ่ือรองรับการด�าเนินการตามนโยบายอยา่ง

เพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ท่ีก�าหนด

 3.ให้ความเหน็ชอบแผนรองรับการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง และก�าหนดล�าดบัความส�าคญัของการด�าเนินการ

และทรัพยากรท่ีใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 4. แตง่ตั �งคณะท�างานเพ่ือดแูลการจดัท�าแผนรองรับการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง และดแูลการปฏิบตัิให้เป็น

ไปตามแผนเกิดเหต ุรวมทั �งทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละครั �ง

 5. ตดิตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทั �งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลมุ

และเหมาะสมกบัธรุกิจ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั �งต�าแหน่งผู้

บริหารระดบัสงู อนัได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการอ�านวยการ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทและบริษัทใน

กลุม่ ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และด�าเนินการสรรหา เม่ือต�าแหนง่

นั �นครบวาระหรือวา่งลง โดยมีขั �นตอนดงันี �

 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั �งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกบัองค์กร

และสอดคล้องกบัสภาพทางธรุกิจท่ีเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ และสามารถมีสว่นร่วมสนบัสนนุการด�าเนินธรุกิจของบริษัทให้มัน่คงและยัง่ยืน
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 2) พิจารณาทบทวนคณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะ ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดบัสงู

และ/หรือหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่คณุสมบตักิรรมการอิสระก�าหนดไว้ดงันี �

  (1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย

  (2) ไมเ่ป็น/เคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า 

หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

  (3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในลกัษณะท่ีเป็นบดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร หรือคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ�านาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

  (4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญานอยา่งอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั �งไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน โดยท่ีนิยามของความสมัพนัธ์ทางธรุกิจให้เป็นไปตามท่ีประกาศ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด

  (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส�านกังาน

บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

  (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่

ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั �นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

  (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือ

ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย

  (9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท

 3) ในกรณีต�าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูท่ีว่างลง หรือ เป็นต�าแหน่งท่ีจ�าเป็นต้องแตง่ตั �งเพ่ือดแูลกิจการให้มี

ประสทิธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหาจากพนกังานภายในองค์กรท่ีมีคณุสมบตั ิ

ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมก่อน เพ่ือเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่พนกังานภายในองค์กร
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 4) ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั �งกรรมการในต�าแหน่งท่ีว่างลงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโย

บายให้ด�าเนินการเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่งหน้าได้ 

ซึง่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยต้องมีคณุสมบตัิเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั  ในจ�านวนท่ีรวมแล้วไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 3 และไมเ่กินร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีบริษัทออกและจ�าหนา่ยแล้ว  ทั �งนี �โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดงักลา่วตอ่เน่ืองไม่

น้อยกวา่ 12 เดือน  และผู้ ถือหุ้นทั �งหมดยงัคงความเป็นผู้ ถือหุ้นจนถงึวนัปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบตัเิพ่ือเสนอวาระและช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ โดยแจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึคณุสมบตัขิองผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย หลกัเกณฑ์ วธีิการกระบวนการกลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ และรูป

แบบเอกสารท่ีเก่ียวข้องผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท และแจ้งขา่วผา่นชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้ระยะเวลา

ในการเสนออยา่งน้อย 1 เดือน 

 5)  เม่ือผา่นการพิจารณาสรรหาแล้ว  กรณีการเสนอแตง่ตั �งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตั ิโดยกรรมการแตล่ะรายต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวน

เสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

 กรณีผู้บริหารระดบัสงู ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตั ิ

4. การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 เน่ืองด้วยบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  ด�าเนินธรุกิจในลกัษณะของ Holding Company ซึง่ปัจจบุนัถือ

หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดัและบริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ�ากดั และมีเงินลงทนุในบริษัท

ร่วมได้แก่ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั โดยลงทนุในอตัราร้อยละ 49.95 และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั 

ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยคือบริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ�ากดั ซึง่รับจ้างบริหารจดัการนิตบิคุคลเฉพาะกิจ  

โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100

 ในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย บริษัทจะควบคมุดแูลโดยจะสง่กรรมการตวัแทนเข้าไปเป็นตวัแทนในบริษัท

ยอ่ยและหากบริษัทยอ่ยมีการด�าเนินธรุกิจท่ีกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส�าคญั บริษัทยอ่ยจะต้องขออนมุตัจิากท่ีประชมุ

คณะกรรมการของบริษัทก่อน เชน่ การลงทนุในหลกัทรัพย์ใดท่ีไมอ่ยูใ่นหลกัทรัพย์หรือกรอบท่ีอนมุตัใิห้ลงทนุ เป็นต้น รวม

ทั �งนโยบายหลกัท่ีบริษัทยอ่ยในกลุม่น�าไปปฏิบตัจิะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา 

จ�ากดั (มหาชน) 

 ส�าหรับบริษัทร่วม บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม เพ่ือร่วมก�าหนด

นโยบาย และดแูลการบริหารงานในบริษัทร่วม 

 กรณีท่ีมีการท�ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม กบับคุคลท่ีเก่ียวโยง เชน่ การได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่

ทรัพย์สนิท่ีส�าคญั หรือ กรณีท่ีต้องมีการลงมตหิรือใช้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองส�าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุตัจิาก

คณะกรรมการบริษัท ตวัแทนของบริษัทต้องน�าเสนอขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมลู

และจดัเก็บข้อมลู รวมถงึการบนัทกึบญัชีตามเกณฑ์การจดัท�างบการเงินรวมให้ทนัก�าหนดเวลา

5. การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจะต้องปฏิบตัติามข้อ

ก�าหนดในคูมื่อการปฏิบตังิาน (Compliance Manual) อยา่งเคร่งครัด ซึง่มีการก�าหนดระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ  ได้แก่ จรรยา

บรรณในการประกอบธรุกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน การซื �อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน นอกจากนั �น บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลบัของลกูค้าไว้ดงันี � 
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 1) ก�าหนดให้มีการแบง่แยกหนว่ยงานท่ีมีโอกาสรับรู้ข้อมลูภายในแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทั �งด้านงานการ

ตลาด (Front office) และ งานสนบัสนนุ (Back office) เชน่ ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลกั

ทรัพย์ ฝ่ายตลาดทนุ ฝ่ายตราสารหนี � ฝ่ายธนบดีธนกิจ หนว่ยงานดแูลเงินลงทนุ ฝ่ายปฏิบตักิาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายตรวจสอบ

และดแูลการปฏิบตัิงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 2) ในกรณีท่ีบริษัทรับเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษัทท่ีเป็นคูแ่ขง่กบัลกูค้า หรือบริษัทท่ีมีการท�าธรุกิจลกัษณะ

หรือใกล้เคียงกับลกูค้า ต้องแจ้งให้กับลกูค้ารับทราบว่าบริษัทรับงานของลกูค้าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ เพ่ือให้ลกูค้าทราบและใช้ประกอบการตดัสนิใจในการเลือกท่ีปรึกษาทางการเงิน

 3) ก่อนท่ีพนกังานจะรับงานใดๆ จากลกูค้า บริษัทถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานท่ีจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบวา่

พนกังานมีสว่นได้สว่นเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกบับริษัทฯ นั �นหรือไม่

 4) ห้ามพนกังานซื �อหรือขายหลกัทรัพย์บริษัทท่ีตนเองรับผิดชอบในการด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ

ด�าเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใดให้กบัลกูค้าของบริษัทเว้นแตไ่ด้หลกัทรัพย์นั �นมาก่อนและได้ผา่นการพิจารณาอนมุตัจิากผู้

บริหารก่อนการซื �อขาย

 5) ก�าหนดหลกัปฏิบตัใินการตดิตอ่ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนและบริษัทท่ีเก่ียวข้องอ่ืนนั �น คือ

  -     กรณีท่ีเป็นการตดิตอ่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเนื �องานจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บริหารของฝ่ายก่อนและ

ตดิตอ่กบัผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องเทา่นั �น

     -     กรณีท่ีไมเ่ก่ียวกบัเนื �องาน จะต้องค�านงึถงึจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานเป็นหลกั

 6) ก�าหนดให้มีการด�าเนินการในการขึ �นหรือเพิกถอนรายช่ือหลกัทรัพย์ใน Restricted List / Research List หรือ 

Watch List ทั �งของฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถงึการตรวจสอบการใช้ข้อมลูภายในของเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง

 7) ก�าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัของการเข้าถงึข้อมลูโดย

  -     ก�าหนดรหสัประจ�าตวัในการใช้ระบบงานส�าหรับผู้ใช้งานแยกตามแตล่ะบริษัทท่ีเป็นลกูค้าโดยแยก

ระดบัการใช้งาน ของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เชน่ ระดบัเจ้าหน้าท่ี ระดบัผู้ควบคมุ เป็นต้น

  -     รหสัประจ�าตวัในการดขู้อมลูในระบบงานให้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถดไูด้เฉพาะข้อมลูของตนเอง

  -             จดัให้มีขั �นตอนในการจดัสง่ข้อมลูและเอกสารของแตล่ะบริษัทให้กบัผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีรัดกมุเพ่ือให้แนใ่จวา่

ผู้ รับเป็นผู้ ท่ี ควรได้ข้อมลูและเอกสารนั �นจริง

 8) การซื �อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

  8.1 ข้อก�าหนดในการเปิดบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน

  - พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของตนเองกบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ทรีนีตี � จ�ากดั เทา่นั �น โดยจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บริหารฝ่าย

  - หากพนกังานมีบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์บริษัทอ่ืนก่อนวนัท่ีระเบียบนี �ใช้บงัคบัหรือก่อนมาปฎิบตังิาน

กบับริษัทและบริษัทยอ่ย พนกังานจะต้องหยดุการใช้บญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์รายนั �นนบัแตว่นัท่ีระเบียบนี �ใช้บงัคบั โดย

พนกังานสามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีคงค้างได้เทา่นั �น จนกระทัง่ไมมี่หลกัทรัพย์คงเหลือ จงึให้ปิดบญัชีนั �นทนัที

  - ห้ามพนกังานเปิดบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองโดยใช้ช่ือของบดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง ญาติ

สนิท หรือ เพ่ือนเป็นผู้ เปิดบญัชีแทน เป็นต้น

  8.2 ข้อพงึปฏิบตัใินการซื �อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  ก�าหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั หรือกบับริษัท

หลกัทรัพย์อ่ืน รวมถึงบญัชีของคูส่มรสและบตุรยงัไม่บรรลนิุติภาวะ รวมทั �งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมลูเพ่ือการ

ตรวจสอบได้เป็นแตล่ะกรณีไป เชน่ กรณีท่ีบริษัทรับจดัจ�าหนา่ยหุ้นเพ่ิมทนุของหลกัทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น
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  ผู้บริหารของบริษัทท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัข้อมลูทางบญัชีและงบการเงินท่ียงัไมเ่ผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

จะไมส่ามารถสัง่ซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทตั �งแตว่นัท่ี 15 ของเดือนถดัจากวนัสิ �นไตรมาสหรือวนัสิ �นงวด จนถงึวนั

ท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

  ส�าหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทยอ่ย จะไมส่ามารถสัง่ซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทตั �งแตว่นั

ท่ีได้รับเอกสารการประชมุคณะกรรมการเพ่ือรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถงึวนัท่ีประกาศงบการเงิน 

ทั �งนี �เว้นแตก่รณีจ�าเป็นและเป็นการซื �อขายท่ีไมไ่ด้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่กรรมการจะต้องท�าบนัทกึให้ Compliance 

Officer เพ่ือเป็นข้อมลูหรือหลกัฐานประกอบการก�ากบัดแูลของบริษัท

                8.3 แนวทางการปฏิบตังิานของฝ่ายบญัชีและการเงิน

  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินต้องรักษาความลบัของข้อมลูทางบญัชี รวมถงึงบการเงินของบริษัทไว้

อยา่งเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือด�าเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใดให้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูนั �น ต้องมีการรักษา

ความลบัระหวา่งฝ่ายงาน  ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีรับทราบจากการปฏิบตังิานในการซื �อหรือขายเพ่ือตนเองหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีฯ จะไม่สามารถสัง่ซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทตั �งแตว่นัสิ �นไตรมาสหรือวนัสิ �นงวด จนถึงวนัท่ี

บริษัทเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน กรณีท่ีจ�าเป็นและเป็นการซื �อขายท่ีไมไ่ด้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท จะต้อง

ท�าบนัทกึขออนมุตัิจากผู้บริหารฝ่าย และสง่ส�าเนาให้ Compliance Officer เพ่ือเป็นข้อมลูหรือหลกัฐานประกอบการ

ก�ากบัดแูลของบริษัท

 9) ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในตรวจสอบและก�ากบัเพ่ือป้องการใช้ข้อมลูภายใน และ

รายงานผลการตรวจสอบ หากพบประเดน็ตอ่กรรมการตรวจสอบโดยตรง เพ่ือพิจารณาด�าเนินการลงโทษตามระเบียบ

ปฏิบตัขิองบริษัท 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
 1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)

 บริษัทและบริษัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส�านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชี

ท่ีผา่นมามีจ�านวนเงินรวม 1,150,000 บาท

 2) คา่บริการอ่ืน (Non - Audit Fee)

 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดให้แก่ผู้สอบบญัชีหรือส�านกังานสอบบญัชี

ท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัรวมทั �งไมมี่การตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

7. การปฏบิตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�นๆ

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิและไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นพงึได้รับ

อยา่งเป็นธรรมตามกฎหมายก�าหนด รวมถงึจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

 ในปี 2556 บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครั �ง ซึง่บริษัทได้ด�าเนินการเพ่ือสทิธิและความเทา่เทียมของผู้

ถือหุ้น ดงันี �

 - จดักระบวนการประชมุท่ีสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุโดยสะดวก ไมใ่ช้วิธีการท่ียุง่ยาก รวมทั �ง

จดัให้สถานท่ีประชมุสะดวกตอ่การเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 

 - เผยแพร่ข้อมลูทั �งหมดเก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ีประชมุ วาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่งๆ และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

กบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจแก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัซึง่ในปี 2556 

บริษัทได้น�าข้อมลูขึ �นเวบ็ไซต์เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยเป็นข้อมลูท่ีเหมือนกบัข้อมลูท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ
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เอกสารซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556

 - เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค�าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าได้ โดยจดัสง่ทาง Email : ir@trinitythai.com

เร่ิมตั �งแตว่นัท่ีเผยแพร่เอกสารการประชมุเวบ็ไซต์จนถงึวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั

 - ก�าหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไมต่�่ากวา่ 1 ชัว่โมง) ส�าหรับการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

 - ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุถงึกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ ขั �นตอน

การออกเสียงลงมต ิซึง่ได้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ

 - จดัให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูท่ีเพียงพอในการเข้าร่วมประชมุในระยะเวลาอนัสมควรซึง่มากกวา่ท่ีกฎหมายก�าหนด 

โดยบริษัทได้ก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน และในแตล่ะวาระจะมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบ พร้อมทั �งให้ลงมตเิป็นแตล่ะวาระ โดยระบเุกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีส�าคญัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

 - จดัเตรียมก�าหนดเวลาในการประชมุเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามและแสดงความคดิเหน็อยา่ง

เตม็ท่ี และไมมี่การเพ่ิมวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด

 - มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุเพ่ือชี �แจงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (รายช่ือ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 8.1) 

 - เปิดเผยมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงไมเ่กินวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่ผา่น

ชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ 

 - จัดท�าและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์พร้อมทั �งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในก�าหนด 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รายงานการประชมุได้มี

การบนัทกึมตท่ีิประชมุไว้อยา่งชดัเจนพร้อมทั �งคะแนนเสยีงท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีงในทกุวาระท่ีมีการลง

คะแนนเสียง  

หมวดที� 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน
 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเทา่เทียม นอกเหนือจากการปกป้องสทิธิตามหลกัการในหมวดท่ี  1 แล้ว บริษัท

ได้ด�าเนินการเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมและเหมาะสม ดงันี �

2.1 การจดักระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที�สนับสนุนให้มีการปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นทกุรายเท่าเทยีมกัน
 (1) การให้โอกาสผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหนง่

กรรมการลว่งหน้า

 ตามท่ี คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ด�าเนินการเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุ

และช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการลว่งหน้าตั �งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา ซึง่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยต้องมีคณุสมบตัเิป็น

ผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั  ในจ�านวนท่ีรวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 และไมเ่กินร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีบริษัท

ออกและจ�าหนา่ยแล้ว  ทั �งนี �โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดงักลา่วตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  และผู้ ถือหุ้นทั �งหมดยงั

คงความเป็นผู้ ถือหุ้นจนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทได้ก�าหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิเพ่ือเสนอวาระและช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึคณุสมบตัิของผู้ ถือ

หุ้นสว่นน้อย หลกัเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารท่ีเก่ียวข้องผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษัท และแจ้งขา่วผา่นชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออยา่งน้อย 1 เดือน 

 ส�าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทได้แจ้งผา่นชอ่งทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ และ

เว็บไซต์ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ก�าหนดให้ผู้ ถือหุ้นน�าเสนอเอกสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนดต่อ
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เลขานกุารบริษัทภายในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นราย

ใดเสนอวาระหรือช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2557 นี � 

 (2)  เพ่ือรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะท่ี

มีทางเลือกส�าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีจะมอบฉนัทะ ให้ผู้ อ่ืนหรือให้กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ นอกเหนือ

จากกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบรุายช่ือในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก�าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉนัทะ และเป็นรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียง

ได้เป็นรายวาระ ทั �งนี � บริษัทได้เปิดเผยหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั �งรายละเอียด ขั �นตอนตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่ง

หน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 30 วนัพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น

 (3) จดัให้มีบตัรลงคะแนนทกุวาระส�าหรับผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุในการคดัค้านหรืองดออกเสียง

 (4) จดัให้มีบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมลูเพ่ือการตดัสนิ

ใจแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายคน

 (5) จดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษทั �งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกนักบัหนงัสอืเชิญประชมุท่ี

เป็นฉบบัภาษาไทยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนันดัประชมุ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นชอ่งทางเผย

แพร่ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในปี 2556 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556

 (6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณา

ในวาระนั �นๆ ทั �งนี �ไมร่วมถงึการออกเสียงในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น  

2.2 นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจะต้องปฏิบตัติามข้อ

ก�าหนดในคูมื่อการปฏิบตังิาน (Compliance Manual) อยา่งเคร่งครัด ซึง่มีการก�าหนดระเบียบปฏิบตัติา่งๆ ได้แก่ จรรยา

บรรณในการประกอบธรุกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน การซื �อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน นอกจากนั �น บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลบัของลกูค้าตามรายละเอียด

ในหวัข้อ การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน

2.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี�ยวข้องต่อคณะกรรมการ
 บริษัทได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และรายละเอียดข้อมลูการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้

ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจ

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั �งนี � กรรมการและผู้บริหารท่ีมี

สว่นได้เสียกบัธรุกรรมท่ีท�ากบับริษัทและบริษัทยอ่ย จะต้องไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจในการท�าธรุกรรมดงักลา่ว

 ส�าหรับการรายงาน ก�าหนดให้รายงานครั �งแรกท่ีเข้ารับต�าแหนง่กรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมลูเป็น

ประจ�าภายในเดือนมกราคมของทกุปี นอกจากนี � ให้มีการรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเข้าหลกัเกณฑ์การรายงาน

ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จดัสง่ให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมและน�าสง่ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท�าการ รวมทั �งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครั �ง

ถดัไป
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หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การดแูลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯได้ตระหนกัและได้ให้ความส�าคญัในการดแูลสทิธิให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสยีของบริษัททกุๆกลุม่ตามสทิธิและ

หน้าท่ีท่ีมีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ยตุธิรรม และเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย รวม

ทั �งดแูลมิให้มีการละเมิดสทิธิมนษุยชนและทรัพย์สนิทางปัญญา หรือ ลขิสทิธิ�ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้

ถือหุ้น ลกูค้าหรือคูค้่า เจ้าหนี � พนกังาน คูแ่ขง่  โดยได้ก�าหนดนโยบายส�าหรับผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ไว้ดงันี �

 ผู้ ถือหุ้น :   บริษัทมุง่มัน่ในการด�าเนินธรุกิจเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยควบคมุดแูลให้กิจการของ

บริษัทเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน และให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั �งด�าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบ

ถ้วนและเช่ือถือได้

 ลกูค้า :  บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของ

พนกังานและระบบงานตา่งๆ อยา่งสม�่าเสมอมาโดยตลอด เพ่ือให้สามารถน�าเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า การน�าเสนอบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ให้ลกูค้าจะค�านงึถงึความรวดเร็ว ความแมน่ย�า และการไมบ่ดิเบือนข้อมลู 

 คูค้่า :  บริษัทจะไม่กระท�าการใดๆให้คูค้่าเข้าใจผิดในสาระส�าคญัเก่ียวกบัการซื �อขายด้วยการละเว้นการ

เปิดเผยข้อมลู บดิเบือนข้อมลู หรือให้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้องกบัคูค้่า รวมทั �งคดัเลือกคูค้่าด้วยเกณฑ์การคดัเลือกท่ีเป็นธรรม 

และไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ�ใดๆ 

 เจ้าหนี � :   บริษัทจะปฏิบตัติามเง่ือนไขการกู้ ยืมหรือการซื �อสนิค้าและบริการท่ีเป็นไปตามข้อตกลง 

 พนกังาน:    บริษัทมีนโยบายสรรหาและวา่จ้างบคุลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามา

ปฏิบตังิาน สนบัสนนุให้มีการท�างานเป็นทีม อีกทั �งพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง รวมทั �งก�าหนดนโยบาย

และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพ่ือ

ให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการท่ียติุธรรมและสามารถแขง่ขนัได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่สง่ผลให้พนกังาน

มีความเตม็ใจ และทุม่เทท�างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท นอกจากนั �น บริษัทยงัปฏิบตัติอ่พนกังานซึง่เปิดบญัชีซื �อ

ขายหลกัทรัพย์เทา่เทียมกบัลกูค้าของบริษัท และปฏิบตัติามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด

นอกจากนี � ในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการพนกังาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานได้มีโอกาสแนะน�า หรือเสนอ

แนวทางท่ีต้องการ โดยผา่นตวัแทนพนกังานท่ีมาจากกระบวนการการเลอืกตั �งในการเลอืกตั �งคณะกรรมการชดุตา่งๆ  อาทิ

เชน่ คณะกรรมการสง่เสริมความสมัพนัธ์พนกังาน คณะกรรมการสวสัดกิาร คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลี �ยงชีพ(ในสว่น

กรรมการฝ่ายลกูจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากร โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานโดย

คดิเป็นจ�านวนชัว่โมงเฉลี่ยตอ่คนตอ่ปี เทา่กบั 7 ชัว่โมง

 คูแ่ขง่ :  บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม และไมใ่ห้การสนบัสนนุหรือร่วมมือกบัคูแ่ขง่

รายใดท่ีปฏิบตัผิิดกฎระเบียบท่ีทางการก�าหนด

 สงัคมและสิง่แวดล้อม : บริษัทสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆเพ่ือชว่ยเหลอื เกื �อกลูสงัคม และใสใ่จในสิง่แวดล้อมอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตส�านกึของพนกังานในการให้ความส�าคญักบัความรับ ผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม

 นอกจากนี �บริษัทได้ยึดถือและปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ว่า

ด้วยสทิธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้ความส�าคญัในการเคารพสทิธิ เสรีภาค และความเสมอภาคของทกุคน ซึง่

สามารถใช้สทิธิและเสรีภาพของตนตราบเทา่ท่ีไมล่ะเมิดสทิธิเสรีภาพของบคุคลอ่ืน ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และศีลธรรมอนั

ดี และจริยธรรม  

 ทั �งนี � บริษัทมีแนวทางการด�าเนินงานในด้านตา่งๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคม เพ่ือความ

ยัง่ยืนในการด�าเนินธรุกิจ และในปี 2556 บริษัทไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสยี หรือถกูลงโทษโดยหนว่ย

งานทางการท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด
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3.2 มาตรการชดเชยในกรณีที�ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที�บริษัทละเมดิ และกลไกการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทได้จดัเตรียมชอ่งทางในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูค้า และก�าหนดขั �นตอนปฏิบตัท่ีิชดั เจนเพ่ือให้แนใ่จ

วา่เร่ืองร้องเรียนทกุเร่ืองได้รับการพิจารณาอยา่งเท่ียงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสมรวม ทั �งได้เข้าร่วมกระบวนการระงบั

ข้อพิพาทโดยวิธีอนญุาโตตลุาการของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจะคุ้มครองสทิธิของผู้ลงทนุ

และเป็นทางเลอืกท่ีลกูค้าสามารถเรียกร้องความเสยี หายได้โดยประหยดัคา่ใช้จา่ยและลดเวลาในการด�าเนินการ รวมทั �ง

สนบัสนนุให้ผู้ มีสว่นได้เสยีซึง่รวมถงึพนกังานสามารถตดิตอ่สือ่สาร หรือแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการบริษัทในประเดน็

ท่ีเก่ียวกบัการท�าผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง การทจุริต หรือ

การท�าผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผา่นฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน หรือแจ้งตอ่กรรมการบริษัท

หรือกรรมการตรวจสอบท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือจดหมาย เพ่ือให้มีการสัง่การให้มี

การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยไมมี่การเปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ

โดยบริษัทได้จดัชอ่งทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะ แสไว้ใน website: www.trinityquicktrade.com/contact us

3.3 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกจิ
 บริษัทได้ก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์พื �นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เร่ืองการรับผล

ตอบแทนจากการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลตอบแทนอ่ืน ซึง่ก�าหนด “ไมใ่ห้บริษัท พนกังาน หรือตวัแทนของบริษัทสญัญาวา่จะ

ให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึง่ผลตอบแทน (อามิสสนิจ้าง) ใดๆ ซึง่จะท�าให้ขดักนักบัหน้าท่ีของบริษัท หรือพนกังาน 

หรือตวัแทนของบริษัทท่ีพงึมีตอ่ลกูค้าในการประกอบธรุกิจ” บริษัทจงึได้สมคัรเป็นแนวร่วมปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริต

ในภาคเอกชนไทย ซึง่จดัขึ �นด้วยความร่วมมือของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า

ตา่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งท่ี 1/2554 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2554 และเหน็ชอบตอ่ค�าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) 

ซึง่มีจดุมุง่หมายในการพฒันาขีดความสามารถทางการแขง่ขนั และยกระดบัการพฒันาประเทศ 

 นอกจากบริษัทให้ความส�าคญัในการให้พนกังานมีจรรยาบรรณในการท�าธรุกิจ และปฏิบตังิานแล้ว รวมทั �งมีบท

ลงโทษท่ีรุนแรงหากไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ บริษัทยงัได้สง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ในการตอ่ต้านการทจุริตเพ่ือ

สร้างความตระหนกัในหมูพ่นกังานอีกทางหนึง่โดยบริษัทมีการจดัอบรมจรรยาบรรณทางธรุกิจให้พนกังานมาโดยตลอด

พร้อมกบัการอบรม Compliance ประจ�าปี

 บริษัทจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตของทกุฝ่ายงานโดยฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตัิงาน

ภายในและฝ่ายบริหารความเสีย่ง รวมทั �งจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกมุเพียง พอเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต

และมีระบบตรวจสอบเพ่ือให้แนใ่จวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ได้มีการปฏิบตัติามโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง โปร่งใส และทนัเวลา ทั �งข้อมลูทางการ

เงิน และข้อมลูท่ีมิใชข้่อมลูทางการเงินท่ีพิจารณาวา่มีความส�าคญัโดยจดัท�าแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปีทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยผา่นชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และน�าส่งถึงผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการประกอบธรุกิจ สว่นแบง่การตลาด ราย

ช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง
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กลุม่บริษัท การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวนครั �งท่ีเข้าประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น 

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัติามนโยบาย จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม 

นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และคา่ตอบแทนท่ีกรรมการได้รับ  เป็นต้น  

 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดแูลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมลูให้เป็น

ปัจจบุนั โดยมุง่เน้นให้มีข้อมลูส�าคญัของบริษัทเพ่ือสื่อสารกบัผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ ตวัอยา่งข้อมลู

ได้แก่ วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าท่ีความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทกุไตรมาสและประจ�าปี รายงานประจ�าปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุม่บริษัท 

หนงัสือเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น นโยบายด้านการก�ากบัดแูลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของ

บริษัทตอ่สงัคม หลกัเกณฑ์การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัท และหลกัเกณฑ์การน�าเสนอวาระหรือเสนอรายช่ือ

กรรมการของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ เป็นต้น

 ตั �งแตปี่ 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนมุตันิโยบายการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ

ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมลู ได้แก่ การก�าหนดผู้ รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมลู การสื่อสารกบันกัวิเคราะห์ 

ก�าหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อก�าหนดการใช้กระดานข่าว การชี �แจงข่าวลือ การทบทวนนโยบาย  ข้อก�าหนดกรณี

ฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2 การกาํหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์
 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท

ตามมาตรา 59 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัท�าและเปิดเผย

รายงานการถือหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2540 และก�าหนดให้กรรมการจดัสง่ส�าเนารายงานการถือครองหลกั

ทรัพย์ของบริษัท (แบบ59-2) กบัเลขานกุารบริษัททกุครั �งท่ีมีการจดัสง่รายงานตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครั �งหากมี

การเปลี่ยนแปลง 
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 ในปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพ่ิมเตมิในสว่นของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคูส่มรสและ

บตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ซึง่การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั �งทางตรงและทางอ้อม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นดงันี �

  
ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล

จาํนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้ นใน

บริษัท (%)31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55  เพิ�ม (ลด)

1 นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ 5,000 5,000 - 0.003

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

2 นายปัญจะ เสนาดสิยั 75,000 75,000 - 0.427

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

3 นายไพโรจน์ วโรภาษ 12,500 12,500 - 0.007

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

4 นายอภิชาติ อาภาภิรม - - - -

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

5 นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ - - - -

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

6 นายตะวนั พนัธาวงศ์ - - - -

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

7 นายภาณพ เศวตรุนทร์ - - - -

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

8 นางขนิษฐา สรรพอาษา 1,150,000 1,150,000 - 0.655

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

9 นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 5,410,000 5,610,000 200,000 3.196

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

10 นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ - 900,000 900,000 0.513

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

11 นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ - - - -

คูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - -

4.3 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�ากบัดแูลงบการเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท�าขึ �นตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรองรับทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัสิม�่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดั

ท�า รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามท่ีได้รายงานในรายงานความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท�ารายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดแูลรับผิด

ชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ให้มีระบบควบคมุ
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ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั �งให้มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือท่ีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งถกูต้องครบถ้วนซึง่ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี �ได้น�าเสนอ 

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากคณะกรรม การบริษัทและปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 

และแสดงไว้ในราย งานประจ�าปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นรายงานท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเช่ือถือได้ 

4.4 ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทนุ
 ปัจจบุนังานติดต่อ สื่อสาร และให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ จะอยู่ในความรับผิดชอบของ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร   ซึง่ในปี 2556 บริษัทได้น�าเสนอข้อมลูของบริษัท แก่นกัลงทนุ ในงาน  Opportunity Day ซึง่จดัโดย

ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย  จ�านวน 2 ครั �ง  ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 และวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556     นอกจาก

นี �บริษัทได้น�าเสนอข้อมลูของบริษัทผา่นช่องทางท่ีนกัลงทนุจะสามารถเข้ามาดไูด้โดยสะดวก โดยผา่นทางเว็บไซต์ของ

บริษัท โดยข้อมลูท่ีแสดงในเว็บไซต์นี � จะแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัททกุไตรมาส รวมทั �งมีการปรับปรุงข้อมลูอ่ืน

ให้เป็นปัจจบุนั เชน่โครงสร้างผู้ ถือหุ้น หลงัการปิดสมดุทะเบียน ซึง่เวบ็ไซต์ของบริษัทจะเช่ือมตอ่กบัหน่วยงานทางการ  

ท�าให้นกัลงทนุสามารถดขู้อมลูบริษัทได้ตลอดเวลา แม้วา่หากเกิดข้อขดัข้องกบัเวบ็ไซต์ของบริษัทก็ตาม  นกัลงทนุก็ยงั

สามารถดขู้อมลูได้โดยผา่นเวบ็ไซต์ของทางการ  นอกจากนี �บริษัทได้เปิดให้มีชอ่งทางให้นกัลงทนุสอบถามและแสดงความ

คดิเหน็ผา่นทาง เวบ็ไซต์เชน่กนั  รวมทั �งนกัลงทนุสามารถติดตอ่ขอข้อมลูหรือแสดงความคิดเหน็ได้ท่ี e-mail address : 

ir@trinitythai.com ซึง่บริษัทได้จดัเจ้าหน้าท่ีดแูลให้ค�าตอบโดยเฉพาะ

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
 (1) การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีทั �งสิ �น 11 ทา่น ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น 

ประกอบด้วย

  - กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ทา่น ประกอบด้วย นายตะวนั พนัธาวงศ์  นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 

และนายภาณพ เศวตรุนทร์ 

  - กรรมการอิสระ 4 ทา่นประกอบด้วยนายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ นายปัญจะ เสนาดสิยั นายไพโรจน์ 

วโรภาษ และนายอภิชาต ิอาภาภิรม และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ทา่นคือนางขนิษฐา สรรพอาษา

  - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในกลุม่บริษัท 3 ทา่นประกอบด้วยนายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ นายชาญชยั 

กงทองลกัษณ์  และนายวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ

 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 4 ทา่น  ดงันั �นบริษัทจงึมีกรรมการท่ีเป็นอิสระจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั �งคณะ นอกจากนั �นเม่ือพิจารณาจากจ�านวนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารท่ีมีบทบาทในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพียงอยา่ง

เดียวจ�านวน 8 ทา่นคดิเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั �งคณะซึง่ถือวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงูมาก และประธานคณะกรรมการ

บริษัทมาจากกรรมการท่ีเป็นอิสระ ซึง่ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบและแยกจากต�าแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารของกลุม่บริษัท ดงันั �น จงึมัน่ใจได้วา่กรรมการได้มีการปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น และมีการ

ถ่วงดลุอ�านาจอยา่งเหมาะสม บทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัของประธานกรรมการบริษัทซึง่เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรสร้างและก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าท่ีประธานกรรมการแสดงในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ”)  
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 (2) คุณสมบตัขิองกรรมการ กรรมการอสิระและการสรรหา
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

โดยก�าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคณุสมบตัิกรรมการ

อิสระแสดงในหวัข้อ “การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู”) ทั �งนี � บริษัทไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดั

จ�านวนปีในการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการอิสะไว้ไมเ่กิน 9 ปี เน่ืองจากคณะกรรมการเหน็วา่การด�ารงต�าแหนง่เกินกวา่ 

9 ปี ท�าให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี และกรรมการอิสระยงัคงสามารถให้ความเหน็ได้

อยา่งมีอิสระ อยา่งไรก็ตามในการเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระการเลือกตั �งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้

แสดงข้อมลูจ�านวนปีท่ีกรรมการด�ารงต�าแหนง่ในบริษัทในหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามาโดยตลอด

 ส�าหรับคณุสมบติักรรมการ ได้ก�าหนดว่าต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ�ากดั และมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ในธรุกิจท่ีสามารถจะชว่ยพฒันากิจการของบริษัทได้

 ในการสรรหากรรมการเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี ตามขั �นตอนท่ีก�าหนดในหวัข้อ “การสรรหา

และแตง่ตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู” บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาสรรหาได้ ตามท่ีได้กลา่วไว้ในหมวดท่ี 2 โดยก�าหนดให้เสนอภายในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่ไมป่รากฎวา่

มีการเสนอเข้ามาแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนได้รายงานการปฏิบตัหิน้าท่ีส�าหรับปี 2556 

ในรายงานประจ�าปีฉบบันี �

 (3) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบยีนของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร
 เพ่ือให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจงึก�าหนดนโยบาย

จ�ากดัจ�านวนการด�ารงต�าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

 (4) การเปิดเผยข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
 เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาประสทิธิภาพของการปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ได้พิจารณาข้อมลูการด�ารงต�าแหนง่ตา่งๆในบริษัทอ่ืนของกรรมการแตล่ะทา่นเป็นประจ�าทกุปีวา่ ไมส่ง่ผลตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีกรรมการของบริษัท  และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจ�าปี เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ส�าหรับกรรมการ

ท่ีครบวาระ คณะกรรมการจะจดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบักรรมการเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาแตง่ตั �ง

กรรมการ

 (5) นโยบายและวธีิปฏบิตัใินการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของผู้บริหาร
 เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจงึก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติั

ในการไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน(ไมร่วมบริษัทยอ่ยของบริษัท) ของผู้บริหาร ดงันี �

นโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�น
 - ควรด�ารงต�าแหนง่กรรมการบริษัทอ่ืนไมเ่กิน 5 บริษัท

 - ไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้ มีอ�านาจของบริษัทอ่ืน เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่การ

ด�ารงต�าแหนง่กรรมการผู้ มีอ�านาจของบริษัทอ่ืนดงักลา่วต้องไมส่ง่ผลกระทบตอ่การท�างานให้กบับริษัท

 - กรณีได้คา่ตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร 

 - ให้เปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนให้ครบถ้วน
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วธีิปฏบิตัใินการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�น
 - แจ้งรายละเอียดการด�ารงต�าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนตอ่เลขานกุารบริษัท รวมถงึกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ต�าแหนง่

 - กรณีท่ีต้องการด�ารงต�าแหนง่กรรมการผู้ มีอ�านาจของบริษัทอ่ืน ให้ระบเุหตจุ�าเป็น ให้เลขานกุารบริษัทน�าเสนอ

ขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท ในกรณีเม่ือต้องการด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกินกวา่ 5 บริษัท หรือเม่ือต้องการด�ารง

ต�าแหนง่กรรมการผู้ มีอ�านาจของบริษัทอ่ืน

 (6) เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทเลง็เหน็ความส�าคญัของบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทและปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคณุสมบตัขิองเลขานกุาร

บริษัทไว้ดงันี �

 -   จบการศกึษาด้านกฎหมาย หรือบญัชี

 -   มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานกุารบริษัท หรือได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าท่ี

ของเลขานกุารบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจงึได้แตง่ตั �งนางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการซึง่ดแูลรับผิดชอบสายงาน

สนบัสนนุ ปฏิบตัหิน้าท่ีเลขานกุารบริษัท รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี �

 - ประสานงานดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั 

มตคิณะกรรมการ และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

 - จดัท�าและจดัเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

 - จดัท�าและจดัเก็บรักษาหนงัสอืนดัประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทให้ครบถ้วนสมบรูณ์

 - จดัท�าและจดัเก็บรักษาหนงัสอืนดัประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

 - ให้ค�าแนะน�าเบื �องต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการควรทราบ

ในการท�าหน้าท่ีอยา่งเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท

 - ดแูลและรับผิดชอบการจดัท�าและจดัเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�า

ปี (แบบ 56-2)

 - จดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.2)  คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการปฏบิตักิาร 
 คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตั �งคณะกรรมการยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือช่วยพิจารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านท่ีส�าคญั ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการท่ี

ไมเ่ป็นผู้บริหารและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นประธานคณะกรรมการยอ่ย โดยประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นสมาชิกหรือ

ประธานในคณะกรรมการยอ่ย        (ดรูายละเอียดรายช่ือกรรมการและบทบาทหน้าท่ีในข้อ 2) 

 นอกจากนั �น คณะกรรมการบริษัทยงัได้อนมุตัิการจดัตั �งคณะกรรมการปฏิบตัิการเพ่ือควบคมุดแูลการปฏิบติั

งานในระดบัปฏิบตักิารในกลุม่บริษัท ท่ีส�าคญัได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ คณะกรรมการ

จดัการกองทนุ คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ (ดรูายละเอียดรายช่ือ

กรรมการและบทบาทหน้าท่ีในข้อ 2)
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5.3) บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 (1) ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ในการกาํกับและดแูลกจิการ 
ด้วยบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ และฝ่ายบริหารนั �น ได้

แสดงให้เหน็ถงึการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น�าตามความรับผิดชอบตามล�าดบัขั �น และความเป็นอิสระในการ

ตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบตอ่การก�าหนด

วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทท่ีน�าเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมทั �งได้จดัให้มีการรายงาน 

การตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตังิาน ซึง่วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทได้น�าเสนอในเวบ็ไซต์ของบริษัท

 (2) การให้ความเหน็ชอบนโยบายการกาํกับดแูลกจิการและการทบทวน
 คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูล กิจการ

และแนวทางการด�าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เป็นประจ�าทกุปี และสือ่สารและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมทั �งประเมิน

ผลการปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการอยา่งน้อยปีละครั �ง เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 (3) จริยธรรมธุรกจิ 
 บริษัทจดัให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานโดยรวมอยูใ่นคูมื่อการ

ปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการน�าเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในส่ือข้อมลู

ภายในของบริษัทเพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบตังิาน รวมทั �งจดัอบรมให้พนกังานของ

บริษัทรับทราบโดยสม�่าเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามกรอบท่ีก�าหนด เม่ือปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้

ความเห็นชอบการน�าจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ �นเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเผยแพร่ให้นกัลงทนุได้รับ

ทราบเชน่กนั ซึง่ยงัคงใช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั

 (4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
     คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดถงึมาตรการควบคมุดแูลรายการท่ีกรรมการ ฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดท่ีมีความ

ขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท โดยก�าหนดให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียว

กบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง กรณีท่ีมีธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมี

สว่นได้เสียจะต้องไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจท�าธรุกรรม รวมทั �งก�าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการ

ท�ารายการตามรายละเอียดในหวัข้อ “รายการระหวา่งกนั”

 ในระหวา่งปี 2556 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ �นระหวา่งบริษัทในกลุม่ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ทั �งนี �หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกบัรายการท่ีท�ากบับคุคลภายนอกได้ บริษัทจะ

ใช้หลกัการก�าหนดราคาเสมือนท�ากบับคุคลภายนอก (แบบ Arm’s Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของ

รายการ มลูคา่และคูส่ญัญา ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัท  รายงานประจ�าปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 

แล้ว

 (5) ระบบการควบคุมภายใน การกาํกับดแูล และการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ซึง่รวมถงึโครงสร้างการจดัการท่ีมีการ

ถ่วงดลุอยา่งมีประสทิธิภาพ การก�าหนดอ�านาจอนมุตัเิร่ืองตา่งๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัติามกฎ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั �นยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลการปฏิบตัิ

งานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั �งบริษัทและบริษัทยอ่ยเพ่ือให้มัน่ใจวา่ การปฏิบตัิ
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งานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบตัิท่ีก�าหนด รวมทั �งเสนอแนะขั �นตอนปฏิบตัิเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการควบคมุภายในท่ี

ครอบคลมุทกุด้าน ทั �งนี � ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและรายงานคูข่นานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการอ�านวยการ 

 ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดัมีการ

จดัประชมุอยา่งสม�่าเสมอซึง่นบัรวมการประชมุจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ได้ทั �งสิ �น 7 ครั �ง ในการประชมุจะมีการสอบ

ทานนโยบายการบญัชีและรายงานทางการเงิน การท�ารายการระหวา่งกนั การปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ผลการ

ตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถงึระบบการควบคมุภายในวา่มีประสทิธิภาพเพียงพอ 

 ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทกุปี (ราย

ละเอียดตามหวัข้อ”การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง”) และ มีความเหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกิจ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ในรายงานประจ�าปีฉบบันี �แล้ว

 (6) การบริหารความเสี�ยง
 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการ

บริหารท�าหน้าท่ีก�าหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสีย่งรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบตักิารชดุ

ตา่งๆ รวมทั �งผู้บริหารฝ่ายงาน ท�าหน้าท่ีบริหารและติดตามประเมินความเส่ียงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบท่ี

ก�าหนด โดยครอบคลมุความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทนุ การประกอบธรุกิจ การปฏิบตักิาร และการจดัการ 

ซึง่อยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงานทางการ นอกจากนั �นบริษัทก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงและข้อมลูการ

จดัการติดตามผลการดแูลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าพร้อมการ

รายงานผลการด�าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและประสิทธิภาพ

ของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อยปีละครั �ง และมีความเหน็วา่การบริหารความเสีย่งของบริษัทมีความเหมาะสมเพียง

พอกบัการด�าเนินธรุกิจ (รายละเอียดตามหวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง”) รายละเอียดการบริหาร

ความเสี่ยงแตล่ะด้านมีดงันี �

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 
 บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทนุในตราสารหนี � ลกูหนี �ส�านกัหกับญัชี และ ลกูหนี �

ธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนี �โดยก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ได้แก่ อ�านาจอนมุตัวิงเงิน ตั �งแตร่ะดบับคุคลจนถงึคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ และคณะ

กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหวัข้อ “คณะกรรมการชดุย่อย” การก�าหนดเกณฑ์การกระจกุตวัในการให้สินเช่ือ 

การก�าหนดหลกัทรัพย์ท่ีสามารถให้สนิเช่ือได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการช�าระหนี �ทั �งของลกูค้าและคูค้่า รวมถงึ

การทบทวนวงเงินเป็นประจ�าทกุปี ดงันั �นบริษัทจงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากนี � การให้สินเช่ือของบริษัทไม่มีการกระจกุตวั เน่ืองจากบริษัทมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวน

มากราย 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย 
 บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบี �ยท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี � 

และเงินกู้ ยืมท่ีมีดอกเบี �ย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหนี �สนิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยท่ีปรับขึ �นลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี �ยคงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี �ยของบริษัทฯ

จงึอยูใ่นระดบัต�่า 
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ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคา
 บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทนุในหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่ง

หน้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนี � โดยก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุก�าหนดนโยบายและข้อก�าหนด

ในการลงทนุ เกณฑ์การจ�ากดัผลขาดทนุของบญัชีเงินลงทนุทกุบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งและข้อมลูการจดัการ

ตดิตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุเป็นประจ�าทั �งรายวนั และรายเดือน เพ่ือให้แนใ่จวา่ความเสีย่ง

จากการลงทนุอยูใ่นระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
 บริษัทมีความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์และหนี �สนิทางการเงินของบริษัท แตโ่ดยท่ีสนิทรัพย์

และหนี �สนิทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทมีระยะสั �น ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของบริษัทจงึอยูใ่นระดบัต�่า โดยท่ีฝ่าย

บริหารควบคมุดแูลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทนุสภาพคลอ่ง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจ�าทกุวนั และ

ก�าหนดให้ฝ่ายงานตา่งๆ ท่ีอาจมีธรุกรรมใหมท่ี่อาจกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัท ต้องท�าการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชี

และการเงิน เพ่ือทดสอบให้แนใ่จวา่การท�าธรุกรรมนั �นไมท่�าให้ NCR ของบริษัทต�่ากวา่เกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด ซึง่สงูกวา่

เกณฑ์ท่ีทางการก�าหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะตดิตามและดแูลธรุกรรมตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด

ความเสี�ยงด้านการปฏบิตังิาน
 โดยท่ีความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน เป็นความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่นการด�าเนินงานและขั �นตอนปฏิบตังิานของบริษัท

ในการท�าธุรกรรมทกุประเภท บริษัทจงึให้ความส�าคญัในการวางระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการบริหาร

จดัการถกูต้อง และเป็นไปตามขั �นตอนปฏิบตัท่ีิก�าหนด เชน่การจดัโครงสร้างองค์กรท่ีแยกหนว่ยงาน Front และ Back 

เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุอยา่งเหมาะสม การวางขั �นตอนปฏิบตังิานในธรุกรรมตา่งๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและ

ดแูลการปฏิบตัิงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ การจดัท�าคูมื่อการปฏิบติังาน 

เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิงานในเร่ืองตา่งๆ ตลอดจนการจดัท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง (Business 

Continuity Plan) และการทดสอบระบบตา่งๆ วา่เป็นไปตามท่ีก�าหนด นอกจากนั �น ได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบและดแูล

การปฏิบตัิงานภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามขั �นตอนท่ีก�าหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน
 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงท่ีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศบางสว่น อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการซื �อขาย

เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward contract) เพ่ือชว่ยลดผลกระทบในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหารควบคมุ

ความเสี่ยงนี � โดยก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุก�าหนดนโยบายและข้อก�าหนดในการลงทนุ เกณฑ์การ

จ�ากดัผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมลูการจดัการตดิตาม และรายงานให้คณะ

กรรมการพิจารณาการลงทนุเป็นประจ�าทั �งรายวนั และรายเดือน เพ่ือให้แนใ่จวา่ความเสี่ยงจากการลงทนุโดยรวมอยูใ่น

ระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจ�า เพ่ือก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ 

พิจารณาอนมุตัแิผนงานและงบประมาณ ตลอดจนตดิตามการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  ส�าหรับคณะกรรมการสรรหา
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และก�าหนดคา่ตอบแทนจะมีการจดัประชมุตอ่เม่ือมีวาระท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกบัการสรรหา และการก�าหนดคา่ตอบแทน

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้ประชมุทกุเดือน บริษัทจะมีการรายงาน

ผลการด�าเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเม่ือมีการประชมุถดัจากเดือนท่ีไม่มีการประชมุเพ่ือให้มี

ความตอ่เน่ือง

 ก่อนการประชมุ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมวาระการ

ประชมุลว่งหน้า และเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพ่ือพิจารณาวา่เร่ืองท่ีส�าคญัได้น�าเข้ารวมไว้ 

ซึง่กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้ โดยแจ้งตอ่เลขานกุารเพ่ือเสนอตอ่ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่ง

กนัเองตามความจ�าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชมุให้ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารทราบถงึผลการประชมุ 

 บริษัทก�าหนดองค์ประชมุขั �นต�า่ไมต่�า่กวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทั �งหมด ซึง่ในทางปฏิบตั ิด้วยการก�าหนด

ตารางการประชมุลว่งหน้าให้กรรมการทราบตั �งแตต้่นปี ท�าให้องค์ประชมุของบริษัทท่ีผา่นมามีจ�านวนไมต่�่ากวา่ 2 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการทั �งหมด

 หลงัการประชมุ เลขานกุารจะจดัท�ารายงานการประชมุ เพ่ือบนัทกึสาระส�าคญัในการประชมุและจดัเก็บทั �งใน

รูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกนัการแก้ไขโดยไมผ่า่นท่ีประชมุคณะกรรมการ ข้อมลูในรายงานการประชมุ

ได้แก่

 -  วนัเวลาเร่ิมและเลกิประชมุ

 -  ช่ือกรรมการท่ีเข้าประชมุและท่ีติดภารกิจ

 -  สรุปสาระส�าคญัของเร่ืองท่ีเสนอ ประเดน็ท่ีมีการอภิปราย ข้อสงัเกตของกรรมการรวมถงึมต ิคณะกรรมการ  

    และความเหน็กรรมการท่ีไมเ่หน็ด้วย (ถ้ามี)

 - ช่ือผู้จดรายงานและผู้ รับรองรายงาน

 ในปี 2556 บริษัทมีการจดัประชมุและจ�านวนครั �งท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในแตล่ะคณะตามราย

ละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ

5.5) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละครั �ง โดย

กรรมการแตล่ะทา่นจะได้รับแบบประเมินซึง่จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่มีหวัข้อประเมินในเร่ืองตา่งๆ ได้แก่

  - โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

  - บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  - การประชมุคณะกรรมการ

  - การท�าหน้าท่ีของกรรมการ

  - ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ

  - การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร

 จากการประเมินเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ตนเองส�าหรับปี 2556 สรุปได้วา่คณะกรรมการได้ประเมินวา่ บริษัทมีโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตักิรรมการดีเย่ียม 

โดยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทอยา่งเพียงพอ คณะกรรมการให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ ดีเย่ียม โดยเฉพาะการก�ากบัดแูล

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการจดัท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิด
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เผยข้อมลูส�าคญัตามกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด คณะกรรมการมีก�าหนดการประชมุสม�่าเสมอ โดยด�าเนินการประชมุได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ มีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคดิเหน็อยา่งสร้างสรรค์ 

พร้อมทั �งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ สามารถหารือเร่ืองตา่งๆได้อยา่งตรงไปตรงมา  

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนในการก�าหนดคา่ตอบแทน

ให้กบักรรมการและผู้บริหารดงันี �

 - ถือหลกัความยตุธิรรมทั �งตอ่บริษัทและตอ่บคุคล

 - สะท้อนสถานะการท�าก�าไรของบริษัท

 - สามารถสร้างแรงจงูใจให้มีการปฏิบตัิงานและรักษามาตรฐานท่ีดีตอ่ไป

 - เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ �น

 - เปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัอิยูใ่นอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั

 ในการก�าหนดคา่ตอบแทนให้กรรมการ จะต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีการเปิดเผยถงึนโยบายและ

จ�านวนคา่ตอบแทนในรายงานประจ�าปี 

 ตั �งแตปี่ 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล

5.7) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการอาํนวยการ และกรรมการผู้จดัการ
 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกรรมการอ�านวยการ และกรรมการผู้จดัการ ผ่านการประเมินผลงาน

เป็นประจ�าทกุปีจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ตามเกณฑ์การประเมินท่ีตกลงกนัไว้ และน�าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ โดยประธานกรรมการและ/หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่

ตอบแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาตอ่ผู้บริหาร เกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการด�าเนินงานของบริษัท  ผลส�าเร็จ

ของการด�าเนินงานตามแผนงาน รวมทั �งใช้ข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทนในอดีตท่ีผา่นมา และผลส�ารวจการจา่ยคา่ตอบแทน

ของบริษัทในธรุกิจเดียวกนัเป็นข้อมลูอ้างอิง

 ส�าหรับปี 2555 และ 2556 บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยคา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

5.8) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัและส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

เลขานกุารบริษัท รวมถงึฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director 

Accreditation Program) หรือ  DCP (Director Certification Program) ซึง่กรรมการของบริษัทสว่นใหญ่จะเข้ารับการ

อบรมแล้ว นอกจากนั �น ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบนัวทิยาลยัตลาดทนุ ซึง่เป็นโครงการอบรมส�าหรับ

ผู้บริหารระดบัสงูจากหลากหลายธรุกิจ และจากภาครัฐ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ่เลขานกุารบริษัทจะจดั

เตรียมเอกสารหรือข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยรวบรวมเป็นคู่มือส�าหรับกรรมการให้กรรมการ

ใหม่ รวมทั �งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้แนะน�าลกัษณะธุรกิจเพ่ือให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการ

ด�าเนินธรุกิจของบริษัท

 คู่มือสาํหรับกรรมการ ประกอบด้วย
  - บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุตา่งๆ

  - จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์

  - จรรยาบรรณส�าหรับผู้บริหาร

  - การก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท
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  - หลกัเกณฑ์การรายงานการมีสว่นได้เสียของผู้บริหาร

  - ข้อก�าหนดในการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

  - นโยบายการท�ารายการระหวา่งกนั

  - นโยบายการเปิดเผยข้อมลู

  - การรายงานของผู้บริหาร 

ในปี 2556 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี �
 คณุตะวนั พนัธาวงศ์ อบรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในโดย  

    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จ�ากดัตามโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียน

    ด้านการก�ากบัดแูลกิจการการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในของ 

    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27-28 มีนาคม 2556

 คณุไพโรจน์ วโรภาษ หลกัสตูร “AC รู้รอบด้านเตรียมการก่อนประชมุผู้ถือหุ้น (AGM)” เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556

    อบรมเร่ืองการก�ากบัดแูลกิจการ การบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายในและการ

    ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จ�ากดัตามโครงการ 

    พฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากบัดแูลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการ 

    ควบคมุภายในของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22, 27 - 28 มีนาคม 2556

    อบรมหลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Manage 

    ment : MIR 15/2013 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2556

    อบรมหลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management : MFM 10/2013 เม่ือวนัท่ี  

    19 มิถนุายน 2556

    อบรมหลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function : MIA 15/2013 เม่ือวนัท่ี 

    23 กรกฎาคม 2556

    อบรมหลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting : MFR 15/2013  

    เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556

 คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ อบรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จ�ากดั 

    ตามโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากบัดแูลกิจการ การบริหารความ 

    เสี่ยงและการควบคมุภายในของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

    28 มีนาคม 2556

 ในขณะเดียวกนั ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในจะน�าเสนอกฎระเบียบตา่งๆท่ีมีการเปลีย่นแปลง

ท่ีส�าคญัให้กรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจ�าทกุครั �งท่ีมีการประชมุ 

 ส�าหรับการพฒันาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดบัสงูมีการเตรียมความพร้อมโดยท่ีจดัให้มีการประชมุผู้บริหาร

อยา่งสม�่าเสมอ ท�าให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเทา่เทียมกนัในด้านวิสยัทศัน์และพนัธกิจตา่งๆของบริษัท
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1.นโยบายภาพรวม

 วสัิยทศัน์ (Vision)
 บริษัทหลกัทรัพย์ชั �นน�าท่ีมุง่มัน่ในการให้บริการ และสร้างสรรค์นวตักรรมทางการเงิน เพ่ือผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่

แก่ลกูค้า และผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี

 พนัธกจิ (Mission)
 - เป็นท่ีปรึกษาการเงินและการลงทนุ  โดยมุง่สร้างผลก�าไรให้แก่ลกูค้า

 - บริหารงานในแนวทางท่ีสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่ผู้ ถือหุ้น

 - พฒันาศกัยภาพ และจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน

 - บริหารจดัการองค์กรโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลท่ีดี  ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ    

 - รับผิดชอบ และมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

 

 

 ภายใต้วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีบริษัทได้ก�าหนดอย่างชดัเจนข้างต้น และนโยบายของบริษัทในการดแูลสิทธิ

ของผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ตามท่ีกลา่วถึงในหมวดท่ี 3 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัท  ได้บง่บอกถงึความมุง่มัน่ท่ีบริษัทจะก�าหนดความรับผิดชอบของบริษัทให้ครอบคลมุดแูลผู้ มีสว่นได้เสียของ

บริษัทในหลากหลายมิติ ทั �งทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยค�านงึถงึการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นหลกัส�าคญั 
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2. การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน

 (1) กระบวนการจดัทาํรายงาน 

 ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 3 ข้อ 3.1 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดแูลสทิธิของผู้ มีสว่นได้

เสยีของบริษัทแตล่ะกลุม่ ดงันั �นในการด�าเนินงาน รวมทั �งด้วยวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท บริษัทจงึได้ด�าเนินงานด้วย

ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นท่ีกลา่วถงึเพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม ซึง่บริษัทได้ยดึหลกั

การการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนดเป็น

หลกัการ 8ข้อ ท่ีปรากฏใน  “เข็มทิศธรุกิจเพ่ือสงัคม”

 (2) การดาํเนินงานตามนโยบายที�บริษัทกาํหนดสาํหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

 2.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทได้ยดึมัน่ท่ีจะด�าเนินธรุกรรม และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อตกลง ของหนว่ย

งานของรัฐ และทางการท่ีเก่ียวข้อง   โดยมีฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิานภายใน  (Compliance and Internal 

Audit) ท่ีมีหน้าท่ีสอดสอ่งดแูลให้การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งถกูต้องตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก�ากบั

ดแูลในการตรวจสอบ รายงาน การกระท�า หรือพฤตกิรรมใดๆ ท่ีสอ่เจตนาไมเ่ป็นธรรมในการประกอบธรุกิจ  นอกจากนี �

บริษัทยงัให้ความส�าคญัเร่ืองของทรัพย์สนิทางปัญญา โดยสง่เสริม สนบัสนนุ ให้ใช้ทรัพย์สนิทางป� ญญาท่ีมีลขิสทิธ์ถกู

ต้องตามกฎหมาย ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และได้ก�าหนดเป็นวนิยัในข้อบงัคบัการท�างานของบริษัท รวมทั �งเขียน

เป็นข้อตกลงในสญัญาแจ้งแรงงาน เพ่ือให้พนกังานประพฤติปฏิบติัตามในการเคารพสทิธิในทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน ไมล่ว่ง

ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  

 นอกจากนี � ในการจดัซื �อ จดัจ้าง  บริษัท มีนโยบาย ขั �นตอน กระบวนการ ท่ีกระท�าด้วยความโปร่งใส และป้อง

ปรามให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย เปิดเผยได้  ตรวจสอบได้ เชน่ การเสนอราคาในการจดัซื �อ จดัจ้าง จากผู้ประกอบ

การอยา่งน้อย 3 แหง่ จดัตั �งคณะกรรมการในการพิจารณาตดัสนิใจในองค์ประกอบท่ีเหมาะสม เป็นธรรมเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจให้แก่คูค้่าตลอดมา

 ส�าหรับแนวทางปฏิบตั ิ เร่ืองการเมือง บริษัทหลีกเลี่ยงท่ีจะเข้าไปมีบทบาท หรือ ให้การสนบัสนนุการกระท�าท่ี

ไมถ่กูครรลอง  หรือการให้ความชว่ยเหลือเพ่ือเอื �อกบัประโยชน์ตอ่กิจการในทางใดทางหนึง่

 2.2 การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น
 บริษัทได้ก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์พื �นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เร่ืองการรับผล

ตอบแทนจากการปฏิบติัหน้าท่ีและผลตอบแทนอ่ืน ซึง่ก�าหนด “ไมใ่ห้บริษัท พนกังาน หรือตวัแทนของบริษัทสญัญาวา่จะ

ให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึง่ผลตอบแทน (อามิสสนิจ้าง) ใดๆ ซึง่จะท�าให้ขดักนักบัหน้าท่ีของบริษัท หรือพนกังาน 

หรือตวัแทนของบริษัทท่ีพงึมีตอ่ลกูค้าในการประกอบธรุกิจ” 

 นอกจากบริษัทให้ความส�าคญัในการให้พนกังานมีจรรยาบรรณในการท�าธรุกิจ และปฏิบตังิาน แล้ว รวมทั �งมี

บทลงโทษท่ีรุนแรงหากไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ  บริษัทยงัได้สง่เสริม สนบัสนนุ กิจกรรมตา่งๆในการตอ่ต้านการทจุริต 

เพ่ือสร้างความตระหนกัในหมูพ่นกังานอีกทางหนึง่

 ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้สง่ผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองเอกชนไทยในการตอ่

ต้านการทจุริต หรือ CAC เพ่ือให้มีความเข้าใจตอ่โครงการ และบริษัทอยูร่ะหวา่งการด�าเนินการเพ่ือขอรับประกาศนียบตัร

รับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เพ่ือ

สร้างความมัน่ใจตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีของบริษัทวา่ บริษัทมีนโยบายและขั �นตอนปฏิบตัอิยา่งเหมาะสมตอ่ความเสีย่งด้านการ
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คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ �น

 ในปี 2556 บริษัทได้ส่งพนกังานเข้าร่วมการรณรงค์การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยแนวร่วมปฏิบตัิของ

เอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ CAC ช่ืองาน “เดนิ ป่ัน วิ่ง ต้านโกง” เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556

 2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทให้ความเคารพในสทิธิขั �นพื �นฐานของมนษุยชน  2 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1. สทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรมซึง่หมายรวมถงึ  สทิธิในการท�างาน สทิธิท่ีพงึได้รับอาหาร สทิธิในสขุภาพตามมาตรฐาน สทิธิในการศกึษา 

และสทิธิด้านสวสัดกิารและสงัคม   2. สทิธิของพลเมือง และสทิธิทางการเมือง ซึง่หมายรวมถงึ สทิธิในชีวิตและเสรีภาพ 

ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก 

 บริษัทให้ความระมดัระวงั และหลีกเลี่ยงการด�าเนินธรุกิจท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่การละเมิดสทิธิมนษุยชน  และ

เปิดชอ่งทางให้มีกลไกในการร้องเรียน ร้องทกุข์  เพ่ือให้ผู้ ท่ีเช่ือวา่สทิธิของตนถกูละเมิด หรือพนกังานในบริษัทท่ีเช่ือวา่

ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม จะได้มีชอ่งทางท่ีร้องทกุข์อยา่งเป็นทางการ  และมีขบวนการในการดแูลอยา่งเหมาะสม

 2.4 การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
        บริษัทให้ความส�าคญักบัพนกังานเป็นอย่างย่ิง ด้วยตระหนกัดีวา่พนกังานคือกลไกส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจ

ด้านหลกัทรัพย์ และผลกัดนัให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโต อีกทั �งบริษัทปฏิบตัิต่อพนกังานโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม 

ความเทา่เทียมกนั และไมเ่ลือกปฏิบตักิบัพนกังาน ไมว่า่เร่ืองถ่ินก�าเนิด เชื �อชาต ิภาษา ศาสนา เพศ  อาย ุสถานะทาง

สงัคม รวมถงึความเช่ือและความคดิเหน็ทางการเมือง  โดยค�านงึถงึขอบเขตของการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 3 

ประการ คือ

 1. เคารพสทิธิในการท�างานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และตามปฏิญญาวา่ด้วยหลกัการและสทิธิขั �นพื �นฐานใน 

      การท�างานขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 

 2. ให้ความคุ้มครองทางสงัคม การคุ้มครองสภาพการท�างานของพนกังาน 

 3. ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน                                                                                     

 ทั �งนี �บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารบคุคล ดงันี �

 1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรม และสมศกัดิ�ศรีในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท

 2. การคดัเลือกบคุคลเพ่ือวา่จ้าง หรือเลื่อนต�าแหนง่ ให้ด�ารงต�าแหนง่ตา่งๆ ของบริษัท จะกระท�าด้วยความเป็น

ธรรมโดยค�านงึถึงคณุสมบตัิของแตล่ะต�าแหน่ง คณุวฒิุทางการศกึษา ประสบการณ์  ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติ

เหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบโดยไมน่�าความแตกตา่ง ด้านเชื �อชาต ิศาสนา เพศ สญัชาต ิความคดิเหน็ทางการเมือง มา

เป็นปัจจยัในการพิจารณาจดัจ้าง  และจ้างพนกังานท่ีเป็นบคุคลในท้องถ่ินท่ีสาขาของบริษัทตั �งอยู ่เพ่ือเป็นการกระจาย

รายได้ และพฒันาความเป็นอยูข่องชมุชน   
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 3. บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับแจ้งขา่วสารท่ีเก่ียวข้อง และ ควรทราบ อยูเ่ป็นระยะๆ ด้วยตระหนกัวา่ การ

สื่อสารท่ีดีจะน�ามาซึง่ประสทิธิภาพ และสมัพนัธภาพอนัดีในการท�างานร่วมกนั

 4. การก�าหนดและบริหารจดัการเก่ียวกบัผลประโยชน์และคา่ตอบแทน บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการอยา่งเป็น

ธรรม ด้วยการพิจารณาจากคณุสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ อตัราการจ้างแรงงานในอตุสาหกรรมเดียวกนั และ/หรือใกล้

เคียงประกอบกบัก�าลงัความสามารถของบริษัท เพ่ือให้พนกังานเกิดขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน   

 ส�าหรับการดแูลเร่ืองสวสัดกิารของพนกังาน นอกจากบริษัทจะได้ดแูลพนกังานมากกวา่ท่ีกฎหมายก�าหนดแล้ว 

บริษัทยงัได้ดแูลครอบคลมุกรณีผู้ป่วยใน ไปยงัคูส่มรส และบตุรธิดา ของพนกังานอีกด้วย และเพ่ือให้บริษัทสามารถบริหาร

ค่าตอบแทนและสวสัดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนัจงูใจให้พนกังานท�างานกบัองค์กรอย่างมีความสขุ 

บริษัทได้ร่วมส�ารวจข้อมลูคา่ตอบแทนและสวสัดิการในอตุสาหกรรมเดียวกนั และปรับปรุงคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเป็น

ระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ในอตุสาหกรรม และเพ่ือให้พนกังานได้รับการดแูลคุ้มครองท่ีทัว่ถงึ

 5. ในเร่ืองความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ีท�างาน บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายในการให้ความส�าคญัใน

การดแูลเป็นการเฉพาะ และมีการเลือกตั �งคณะกรรมการความปลอดภยั ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึง่จะท�า

หน้าท่ีในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน พิจารณาข้อบงัคบั และจดัท�าคูมื่อความปลอดภยั 

ตลอดจนเสนอแนะให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ซึง่บริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ได้รับทราบถึงคูมื่อความปลอด

ภยัฯ และมีการสื่อสารให้พนกังานรับทราบผา่นทางระบบการส่ือสารจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั และชีวอนามยั เพ่ือ

ชว่ยดแูล สอดสอ่ง ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภยั และสขุอนามยัท่ีดี ในท่ีท�างาน  รวมทั �งมีการซกัซ้อมอพยพหนีไฟในกรณี

เกิดอคัคีภยั อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง  นอกจากนี �คณะกรรมการความปลอดภยัของบริษัททั �งชดุ ได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรส�าหรับ

คณะกรรมการฯ ตามท่ีกฎกระทรวงก�าหนด 
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 6. เพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัท บริษัทได้จดัช่องทางให้

พนกังานแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ทั �งอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการอนัจะน�ามาซึง่ความมีประสทิธิภาพใน

การท�างาน และความเข้าใจ และยอมรับในความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั

 7. พฒันา อบรมให้ความรู้แก่พนกังานทั �งในระดบัเจ้าหน้าท่ีจนถึงผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ�าต่อเน่ืองและ

มากกวา่ท่ีหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้องก�าหนด รวมทั �งสนบัสนนุให้พนกังานมีใบอนญุาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพ

ตา่งๆ ท่ีจ�าเป็นในธรุกิจด้วยการสนบัสนนุการอบรมและ/หรือการสอบ เชน่ หลกัสตูร CFA/CISA เป็นต้น

 การอบรม พฒันาพนกังาน มีทั �งจดัท�าภายในองค์กร และสง่อบรม/สมัมนากบัองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจาก

ข้อมลูในการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ�าปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนกังาน และความจ�าเป็น

ในเนื �องานความรับผิดชอบเป็นหลกั

 การจดัอบรมพฒันาพนกังานโดยให้ความรู้เก่ียวท่ีกบัเนื �องานท่ีรับผิดชอบรวมทั �งเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ทางการเงิน

ใหม่ๆ  นอกจากบริษัทจะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ศกัยภาพให้แก่พนกังานแล้ว บริษัทยงัมุง่หวงัเพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจวา่พนกังานจะสามารถสง่มอบบริการ ค�าแนะน�าท่ีมีคณุภาพให้แก่ลกูค้า นกัลงทนุ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ประเภทการอบรม ปี 2556 จาํนวนหลักสูตร จาํนวนผู้เข้าอบรม

อบรมภายในบริษัท 4 243

อบรมกบัสถาบนัภายนอก 28 68

รวม 32 311

 

 

 นอกจากนี �บริษัทได้น�าแนวความคิดของ Happy Workplace มาเป็นแผนงานในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

โดยจดักิจกรรมหลากหลาย ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการทั �งชีวิตการท�างาน และชีวิตสว่นตวั เพ่ือให้เกิดความสมดลุย์

ในการด�าเนินชีวิต
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 2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และนักลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ผลติบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์ และน�าเสนอค�าแนะน�าทั �งด้านการลงทนุ และด้านการเงินแก่

ลกูค้า นกัลงทนุ  อยา่งมีหลกัการ  มีความเป็นมืออาชีพ   ให้ความส�าคญัของข้อมลูน�าเสนอท่ีมีคณุภาพ  มีความถกูต้อง 

แมน่ย�า และมีความฉบัไว  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ และ/หรือ เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหาร

จดัการการเงินท่ีมีประสทิธิภาพ



TRINITY WATTHANA108

Informative ResearchInformative Research

   พฒันาให้ความรู้แก่ลกูค้า และนกัลงทนุ โดย

บริษัทได้จดัอบรม สมัมนา เพ่ือให้ความรู้  และข้อมลูท่ี

ทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ แก่ลกูค้า นกัลงทนุเป็นประจ�า

ทกุเดือน  เพ่ือยกระดบัมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจ

ในการลงทนุให้แก่ลกูค้า เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจ

ลงทนุตอ่ไป 

 คดัสรร และพฒันาบคุลากรท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้า 

นกัลงทนุ ให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มี

ศกัยภาพ ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่การลงทนุของลกูค้า โดย

ให้ยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ท่ีจะปฏิบตัิงานอยา่งถกู

ต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด รักษาผลประโยชน์ของลกูค้า  และ

บริษัทได้ออกแบบมาตรการท่ีเข้มงวด เพ่ือท่ีจะสอดสอ่งดแูล ไม่

ให้มีการน�าข้อมลูภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ
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 ให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัททั �งในเชิงนโยบาย แผนงาน และข้อมลูทางการเงิน แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และเปิดโอกาส

ให้นกัลงทนุซกัถามข้อสงสยัเก่ียวกบัการด�าเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท ได้ในงาน Opportunity Day ซึง่จดัโดย

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

 

  

  

  

  

  

 

 นอกจากนี �บริษัทได้เปิดเผยข้อมลู บทวเิคราะห์ผา่นทาง Website และ Facebook ของบริษัท เพ่ือให้ลกูค้า และ

นกัลงทนุทัว่ไป สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว รวมทั �งได้พฒันาชอ่งทางในการสือ่สารใหม่ๆ ในการน�าเสนอข้อมลูถงึ

ลกูค้าได้อยา่งฉบัไว ทนัตอ่เหตกุารณ์ เชน่ โดยผา่นทาง SMS ทาง Line เป็นต้น

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีระบบงานในการก�ากบัดแูลท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 บริษัทดแูล ปกป้องและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่ครอบคลมุทั �งสทิธิพื �นฐานตามกฎหมาย และ

มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบับริษัทอย่างเพียงพอเพ่ือการพิจารณาในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นในแตล่ะคราว  และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ท่ี (โปรดดรูายละเอียด ในนโยบายการ

ก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น หมวดท่ี 2 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั)

 2.6 การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม
 ในปี 2556 บริษัทได้สง่บคุลากร เข้าร่วมเป็น Mentor ใน โครงการ Happy  Money สง่เสริมการออมและการ

บริหารเงินสว่นบคุคลท่ีจดัโดยศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย เพ่ือน�า

ไปถ่ายทอดแนวคดิกระบวนการ “Happy Money” ให้แก่พนกังานในบริษัทจดทะเบียนตอ่ไป   ซึง่บริษัทได้น�าความรู้จาก

โครงการดงักลา่ว มาถ่ายทอดให้ความรู้ ความเข้าใจ กบัพนกังานของบริษัทเอง  รวมทั �งจดัให้กบัพนกังานบริการ ได้แก่ 

แมบ้่าน พนกังานขบัรถ พนกังานรับ-สง่เอกสาร  ซึง่ถงึแม้จะไมไ่ด้เป็นพนกังานประจ�าของบริษัทโดยตรง แตมี่ความส�าคญั

ในการสง่ตอ่บริการท่ีมีคณุภาพ ให้กบัลกูค้า ผู้ เก่ียวข้อง  มีความผกูพนั เสมือนเป็นพนกังานขององค์กร  และเป็นสว่น

หนึง่ท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จขององค์กร

TRINITY SECURITIES GROUP

Opportunity Day / MAY 13, 2013

Financial Highlights1
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โครงการ ทรีนีตี � ปันความรู้สู่สังคม ปี 2556

 

 นอกจากนี �บริษัทได้ริเร่ิม โครงการ ทรีนีตี � ปันความรู้สูส่งัคม ซึง่เป็นกิจกรรม CSR ท่ี ทรีนีตี � ได้น�าความรู้ ความ

สามารถ จดุแข็ง ของบคุลากร และทรัพยากรท่ีบริษัทมี ได้แก่องค์ความรู้ในผลติภณัฑ์ทางการเงินตา่งๆ ประสบการณ์ใน

การลงทนุ และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุง่มัน่ เตม็ใจ ของบคุลากรท่ีต้องการจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  โดย

ทีมวิทยากรของบริษัท ได้จดัเตรียมเนื �อหา ท่ีเข้าใจงา่ย และน�าไปเสนอให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท (Stakeholders)

ได้แก่พนกังาน ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น ชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียง คูค้่า และนกัลงทนุทัว่ไป ท่ีบริษัทของพนกังานเหลา่นั �น  โดยเร่ืองและ

หวัข้อท่ีน�าเสนอ นั �น ไมไ่ด้มุง่หวงัผลประโยชน์ทางธรุกิจ  แตมุ่ง่หวงัท่ีจะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นกัลงทนุ โดยให้ค�า

แนะน�าถงึแหลง่ข้อมลูท่ีนกัลงทนุสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง และน�าไปเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจลงทนุ เปิดโอกาส

ให้นกัลงทนุได้ซกัถามอยา่งเตม็ท่ี  ซึง่โครงการนี � ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี  และสามารถสร้างช่ือเสียงของทรีนีตี � ให้

เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างขวางขึ �น

ในปี 2556 บริษัทได้จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเงิน และการลงทนุ ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี �

 1. อบรมให้ความรู้พนกังาน และพนกังานบริการ  จ�านวน  3 ครั �ง จ�านวนผู้ เข้าอบรม 90 คน

 2. อบรมให้ความรู้ในการลงทนุแก่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท และบคุคลทัว่ไป  จ�านวน 14 บริษัท จ�านวนผู้ เข้า

อบรม 500 คน 
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  ย่ิงไปกวา่นั �น ในการท�าธรุกิจ บริษัทเช่ือวา่ ธรุกิจจะเตบิโตไปได้ จะต้องเตบิโตทั �งอตุสาหกรรม ไมอ่าจเตบิโต

ได้เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันั �นบริษัทจึงสนบัสนนุและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความ

สามารถ มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในธรุกิจตลาดทนุเป็นอยา่งดี ได้มีโอกาสท�างานเพ่ือสงัคมสว่นรวม โดย

ร่วมท�างานกบัทางการ สมาคม ชมรมตา่งๆ และเป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษาในสถานศกึษาตา่งๆ เพ่ือช่วยกนัพฒันาสร้าง

ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อตุสาหกรรมในสว่นรวมและประเทศไปพร้อมๆกนัโดยพนกังานของบริษัทได้เข้า

ร่วมเป็นกรรมการคณะท�างาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั �งภาครัฐ และเอกชน ดงันี �

 นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์ - ท่ีปรึกษา คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย

     - ท่ีปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

     - ท่ีปรึกษาสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

     - กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยทุธ์องค์กร 

        บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์  จ�ากดั (มหาชน)

     - กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย

     - ท่ีปรึกษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)   

        สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

     -  คณะกรรมการจดัท�าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการด�าเนินรัฐวสิาหกิจ

           (รายสาขา) ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายฐวสิาหกิจ  กระทรวงการคลงั

     - กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  ภาควชิาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  - กรรมการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

     - อปุนายก สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์

     - ประธานชมรมผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้า

     - กรรมการวินยับคุลากรในธรุกิจตลาดทนุ ด้านสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 

                                                       ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

     - กรรมการ บมจ.ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย)

 นายวิศษิฐ์ องค์พิพฒันกลุ  -  อาจารย์พิเศษหลกัสตูร Master in Finance (MIF) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

     -   อาจารย์พิเศษ โครงการอบรม CFO Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี 

     - อาจารย์พิเศษหลกัสตูร การเงินขั �นสงูส�าหรับนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

        โรงเรียนธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย
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     - อาจารย์พิเศษ หลกัสตูร Business Valuation ภาควิชาอสงัหาริมทรัพย์ 

        คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

     - วิทยากรรับเชิญ ของ Money Channel และวิทยาลยันวตักรรม  

        มหาวิทยาลยัรังสติ 

 นางณิยะดา จา่งตระกลู  -  ประธาน ชมรมบริหารทรัพยากรบคุคล บริษัทหลกัทรัพย์ 

 นางสาวสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน -  กรรมการชมรมผู้ดแูลการปฏิบตังิานด้านหลกัทรัพย์

     -  ประธานกรรมการกองทนุทดแทนความเสียหายในระบบการช�าระราคา 

        และสง่มอบหลกัทรัพย์

 2.7 การจดัการสิ�งแวดล้อม
 แม้วา่ลกัษณะธรุกิจของบริษัทจะไมมี่ผลกระทบโดยตรงตอ่สิง่แวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอยา่งเหน็ได้ชดั 

เหมือนกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรือ ธรุกิจบางประเภท แตบ่ริษัทได้ให้ความส�าคญั และใสใ่จในเร่ืองสิง่แวดล้อมมาโดย

ตลอด ด้วยตระหนกัดีถงึสภาพการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก และผลกระทบตอ่การด�ารงชีวติของประชาชนโดย

สว่นรวมทั �งนี � บริษัทได้รณรงค์และปลกูฝังให้พนกังานเกิดจิตส�านกึในความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมมาอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้วย โครงการ ทรีนีตี � 3  R   Reduce Reuse Recycle  สง่เสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร  และน�าทรัพยากรท่ีใช้แล้วกลบัมา

ใช้ให้เป็นประโยชน์  รวมทั �งหาวสัด ุหรือวิธีทดแทนเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร และใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีชว่ยลดโลกร้อน  ซึง่ใน

ปี 2556 บริษัทได้น�าโครงการนี �มาใช้กบังาน ด้านปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ ซึง่ต้องใช้กระดาษเป็นจ�านวนมาก ในการตดิตอ่

สื่อสาร สง่ข้อมลูส�าคญัให้แก่ลกูค้า นกัลงทนุ ได้แก่

 - E Statement
 บริษัทได้ชกัชวนลกูค้าและสง่เสริมให้รับรายงานยอดหลกัทรัพย์คงเหลอื (Statement) ผา่นทางเมลอิเลค็โทรนิก 

(Email) แทนการสง่รายงานเป็นกระดาษในแตล่ะเดือน  ซึง่จะชว่ยลดคา่กระดาษ คา่พิมพ์ คา่จดัสง่ได้ประมาณ รายงาน

ละ  5 บาท

 - การจอง IPO โดยผ่านโทรศัพท์บันทกึเทป 
 เป็นการประหยดัพลงังานและทรัพยากร ประหยดัคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานรับสง่เอกสาร คา่น� �ามนั  และลดเอกสาร

ใบจองได้เป็นจ�านวนมาก
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 - ประชาสัมพันธ์กจิกรรมทางการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ
 ผา่นชอ่งทางทางเมล์อิเลค็โทรนิกส์ เพ่ือลดการใช้กระดาษหรือประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง รายงานยอดหลกัทรัพย์

คงเหลือรายเดือนในหน้าท่ียงัวา่งอยู ่ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

 นอกจากนี �บริษัทยงัคงรณรงค์ให้พนกังานด�าเนินกิจกรรมลดโลกร้อนผา่นกิจกรรม 3R ตา่งๆ เหลา่นี �อยา่งตอ่เน่ือง

 - ใช้กระดาษภายในส�านกังานท่ีมีคณุสมบตัลิดโลกร้อน

 - ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในส�านกังานท่ีมีคณุสมบตัปิระหยดัไฟ ประหยดัพลงังาน

 - ลดการใช้กระดาษโดยการสื่อสารภายในผา่นทาง อิเลค็โทรนิคเมล์ 

 - เชิญชวนให้ลกูค้ารับรายงาน เอกสารของบริษัทผา่นทางอิเลค็โทรนิคเมล์

 - ปิดไฟในชว่งพกักลางวนั และควบคมุอณุหภมิูในระดบัท่ีประหยดัไฟ

 - อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ส�านกังานต่างๆ ท่ีใช้แล้วแต่ยงัอยู่ในสภาพดี บริษัทจะน�ากลบัมาเวียนใช้ใหม่เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ เชน่ แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย เป็นต้น

 2.8 นวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อการดาํเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทได้ก�าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร ในการรับผิดชอบตอ่สงัคม ผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือให้เกิดแนวในทาง

ด�าเนินการและปฏิบตัท่ีิชดัเจน โดยเร่ิมจากปลกูจิตส�านกึให้แก่คนในองค์กร ค�านงึถงึหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบตอ่บริการ 

ค�าแนะน�า ท่ีมีตอ่ลกูค้า นกัลงทนุ บคุคลทัว่ไป  จิตส�านกึในการมีจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

อยูภ่ายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางการ และของบริษัท

 ในส่วนของบริษัทรับผิดชอบต่อสงัคม และสร้างสรรนวตักรรม ด้วยการมีระบบงานท่ี ทนัสมยั มีการพฒันา 

ปรับปรุง กระบวนการ ขั �นตอน วิธีการท�างาน รวมทั �งผลติภณัฑ์ หรือบริการใหม่ๆ  ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึ �นเพ่ือน�าเสนอ

ลกูค้าอยา่งมีพฒันาการตอ่เน่ือง โดยค�านงึถงึความต้องการและประโยชน์ มลูคา่เพ่ิมท่ีลกูค้าจะได้รับเป็นส�าคญั

  นอกจากนี � ในสว่นของบทวเิคราะห์หลกัทรัพย์บริษัทได้พฒันา คดิค้น ปัจจยั กลยทุธ์ ข้อมลู และศาสตร์ในหลาก
หลายมิติหลากหลายมมุมองเพ่ือให้สามารถน�าเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุได้ครอบ คลมุ กว้างขวาง เป็นประโยชน์ตอ่การ
ตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุ  โดยได้จดัท�ารายงานบทวิเคราะห์ “The Big Picture” ซึง่เป็นรายงานท่ีน�าเสนอเศรษฐกิจ
ของตลาดโลก ภาพเศรษฐกิจ-การเมืองภายในประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ และทองค�า กระแสเงินลงทนุของ
ตา่งชาต ิ(Fund Flow) อีกทั �งได้มีการน�าเสนอ พอร์ตการลงทนุ ตามลกัษณะความเสี่ยงท่ีลกูค้ารับได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัส�าคญัๆ หลายปัจจยัรวมทั �งมีรายงานติดตามผลการลงทนุผลประกอบการของการลงทนุในพอร์ตแตล่ะประเภท 
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า นกัลงทนุ 
 บริษัทได้รับเชิญจากส�านกังานก�าก�าบหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ไปน�าเสนอโครงการ CSR ปันความ
รู้สูส่งัคม เพ่ือแบ่งปันแง่คิด และประสบการณ์ ในการท�ากิจกรรม ให้แก่ กรรมการของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ และ
กรรมการของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ตามล�าดบั เพ่ือแสดงให้เหน็วา่ กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม นั �น ไมจ่�าเป็น
ต้องใช้เงินลงทนุมากมาย แตใ่ช้ความถนดั ใช้ทรัพยากร บคุลากร ท่ีองค์กรแตล่ะองค์กรมี ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
สงัคมได้เชน่เดียวกนั และสามารถเร่ิมกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียจากภายในองค์กร คือพนกังาน ได้เป็น
อนัดบัแรก ก่อนท่ีจะขยายความรับผิดชอบไปยงัผู้ มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร อนัได้แก่ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น ชมุชน และสงัคม    
นอกจากนี � บริษัทได้มีการเผยแพร่กิจกรรม CSR ให้พนกังานรับทราบ ผา่นเวบ็ไซต์ หรือ วารสารภายในของบริษัท และ
ได้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท และขา่วของชมรม CSR ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ด้วยการปลกูจิตส�านกึให้กบัพนกังานในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง เร่ืองการด�าเนินกิจการท่ี
ค�านงึถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในหลายๆ มมุมองท่ีกลา่วข้าง ต้น  ทั �งมิตเิศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อม บริษัทมัน่ใจวา่จะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทั �งภายใน และภายนอกองค์กร และจะน�ามาซึง่การ
ด�าเนินธรุกิจท่ียัง่ยืน  มัน่คง และเตบิโตก้าวหน้าในท่ีสดุ
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3. การดาํเนินธุรกจิที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ในการด�าเนินงานปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่กรณีท่ีถกูกลา่วหา ถกูตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งการตรวจ

สอบโดยหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ข้อแตอ่ยา่งใด

4. กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR -After Process)
 กิจกรรมเพ่ือพฒันาชมุชน และสงัคม อีกโครงการหนึง่ท่ีบริษัทสง่เสริมมาโดยตลอด คือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ศกึษา ด้วยบริษัทเลง็เหน็วา่ การศกึษาเป็นรากฐานอนัส�าคญั ท่ีจะชว่ยพฒันาชมุชนไปสูส่งัคมท่ีดี โดยบริษัทมีโครงการ

ร่วมกบัโรงเรียนในจงัหวดัตา่งๆ  และได้ให้ความสนบัสนนุทั �งเร่ืองอปุกรณ์การเรียน การศกึษา ทนุการศกึษา แก่น้องผู้

ด้อยโอกาส เป็นประจ�าทกุปี

 และในปี 2556 บริษัทได้ร่วมปรับปรุงอาคารท่ีพกั ส�าหรับชมุชนท่ีมาเข้าร่วมอบรม   ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน “ป๋วย 

อึ�งภากรณ์” จ.ชยันาท ซึง่เป็นศนูย์การเรียนรู้ของคนในชมุชน และเพ่ิมการเรียนรู้ ทั �งในภาคทฤษฎี และภาค ปฏิบตั ิในมิติ

ตา่งๆ ได้แก่ การจดัท�าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ การท�าโครงการน�าร่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหลง่ศกึษา 

ดงูานและถ่ายทอดความรู้เพ่ือน�าสูช่มุชน ฯลฯ นั �น

 นอกจากกิจกรรมต่างๆเพ่ือสงัคมและชมุชนข้าง

ต้นแล้ว บริษัทยงัได้ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยมาอย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจ�าทกุปี เชน่การท�าบญุ ตกับาตร ในวนัขึ �นปีใหม ่การ

สรงน� �าพระและรดน� �าขอพรผู้ใหญ่  การทอดกฐิน เป็นต้น

 ในการด�าเนินการกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชน

เหล่านี � บริษัทได้สร้างกระแสการมีจิตสาธารณะให้แก่

พนกังาน โดยการจดักิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อ
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เน่ืองจากปี 2555 ในช่ือว่า “คนดี พาสปอร์ต” ซึ่ง

เป็นเสมือนหนังสือบันทึกเส้นทางของการท�าความดี

และเก็บสะสมไปเป็นระยะๆ เม่ือได้ร่วม หรือท�ากิจกรรม

ครบตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด พนกังานจะได้รับรางวลั เป็น

ขนม ของรางวัลเล็กๆน้อยเพ่ือตอบแทนน� �าใจ   ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี � นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ชมุชน และสงัคมแล้ว ยงัรวมถึงกิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่ง

แวดล้อมอีกด้วย

 น�าอปุกรณ์เคร่ืองเขียน เสื �อผ้า สิง่ของ และหนงัสือท่ีใช้

แล้ว แตย่งัอยูใ่นสภาพดี หรือเป็นสิง่ของท่ียงัใหม ่แตไ่มมี่ความ

จ�าเป็นต้องใช้  น�าไปบริจาคให้กบัมลูนิธิ ปันกนั หรือ กศุล * 3 

หรือ น�ามาเปิดขาย/ประมลูในหมูพ่นกังาน ในราคายอ่มเยาว์ 

ในงาน “ตลาดนัด ทรีนีตี �”  และน�าเงินท่ีได้ไปเป็นทนุอาหาร

กลางวนัให้แก่น้องผู้ยากไร้ตอ่ไป

  บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ใช้แล้วให้แก่

โรงเรียนท่ีขาดแคลน

 - จัดกล่องในส�านักงานแยกแยะกระดาษท่ี

ใช้แล้ว กระดาษท่ีใช้เพียงด้านเดียว ส�าหรับกระดาษ

ท่ีใช้แล้ว 2 ด้านน�าไปยอ่ยสลายแล้วน�ากลบัมาใช้ใหม ่

ส�าหรับกระดาษท่ีใช้แล้วด้านเดียวน�ามารวมเล่มเย็บ

เป็นสมดุ แล้วน�าไปมอบให้เดก็นกัเรียนท่ีขาดแคล

 -  บริจาคปฏิทินท่ีใช้แล้วให้แก่มลูนิธิคนตาบอด

แหง่ประเทศไทย
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ครั �งท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุ และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ครั �งท่ี 2/2557 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุ คณะกรรมการได้ประเมิน

ระบบการควบคมุภายในวา่มีการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดแูลการด�าเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต

เสียหาย และจดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทั �งมีการจดัท�าบญัชี และรายงาน

ทางการเงินท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ ไมมี่ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงิน และไมพ่บรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด ซึง่รายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นรายการทางการค้า

อนัเป็นธรุกิจปกตทิัว่ไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบท่ี 4 ซึง่ผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในด้านตา่งๆ มีดงันี �

 องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบและก�ากบัดแูลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธรุกิจท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ

เป็นประจ�าทกุปี รวมทั �งจดัให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือให้มีการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสมและสามารถป้องกนัการทจุริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยูต่ลอดเวลาให้เหมาะสมกบัความเสีย่งและสภาพแวดล้อมใน

การด�าเนินธรุกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป จดัให้มีข้อก�าหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจทั �งส�าหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน โดยเฉพาะในประเดน็การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมลูภายใน นอกจากนั �นยงัได้มีการจดัท�าคูมื่อ

การปฏิบติังานในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานมีความเข้าใจและปฏิบตัติามท่ีก�าหนดได้ และมีกระบวนการในการจดัหา พฒันาและดแูล

จงูใจให้พนกังานปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการด�าเนินธรุกิจ

 การประเมนิความเสี�ยง
 บริษัทมีการประเมินความเสีย่งท่ีอาจกระทบตอ่เป้าหมายการท�าธรุกิจของบริษัทและไมใ่ห้เกิดการทจุริต เพ่ือก�าหนดนโยบาย

พร้อมมาตรการบริหารความเสีย่งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ีก�าหนดแนวนโยบายและ

เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบตัิการชดุตา่งๆ รวมทั �งผู้บริหารฝ่ายงาน ท�าหน้าท่ีก�าหนดและ

บริหารจดัการความเสีย่งแตล่ะประเภทและติดตามประเมินความเสีย่งของงานในความรับผิดชอบตามกรอบท่ีก�าหนด โดยครอบคลมุ

ความเสีย่งทางการบริหาร การเงิน การลงทนุ การประกอบธรุกิจ การปฏิบตักิาร และการจดัการ ซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของหนว่ย

งานทางการ นอกจากนั �นบริษัทก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งและข้อมลูการจดัการตดิตามผลการดแูลและรายงานให้คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าพร้อมการรายงานผลการด�าเนินงานและในการสอบทานงบการเงินของคณะ

กรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบญัชีวา่มีความเหมาะสมกบัธรุกิจหรือไม ่

 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของ

การจัดการความเสี่ยง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจ 
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 มาตรการควบคุม
 บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั �งแบบ Manual และ automated  และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 

อย่างเหมาะสม การก�าหนดขอบเขตอ�านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบัอย่างชดัเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพ่ือให้แน่ใจวา่

มาตรการควบคมุภายใน ขอบเขต และอ�านาจอนมุตัท่ีิก�าหนดยงัมีประสทิธิภาพท่ีจะป้องกนัการเกิดทจุริตได้ บริษัทจะประกาศอ�านาจ

อนมุตัิภายในให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบโดยทัว่กนัผ่านสื่อข้อมลูภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตัิงานภายในของ

บริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจวา่ขั �นตอนปฏิบตัิและการอนมุตัิรายการตา่งๆท่ีตรวจสอบเป็นไปตาม

ระบบการควบคมุภายในท่ีก�าหนด และเป็นไปตามอ�านาจท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนั �น บริษัทยงัถือปฏิบตัิในเร่ืองการท�ารายการ

ระหว่างกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดทกุประการโดยก�าหนดแนวทาง

การเก็บข้อมลูและการตรวจสอบเก่ียวกบับคุคลท่ีอาจเก่ียวโยงกนั และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการและผู้บริหาร เพ่ือให้มีการเปิด

เผย และอนมุตัติามท่ีบริษัทก�าหนดก่อนการท�าธรุกรรม

 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล
 บริษัทจดัให้มีข้อมลูและเนื �อหาท่ีส�าคญัเพียงพอตอ่การตดัสนิใจเสนอตอ่คณะกรรมการ โดยมีการจดัสง่ให้คณะกรรมการมี

เวลาพิจารณาอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ และจดัท�ารายงานการประชมุท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสือ่สารทั �งภายในและ

ภายนอกองค์กรท่ีมีประสทิธิภาพ จดัให้มีชอ่งทางในการสือ่สารเพ่ือร้องเรียน แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตตามรายละเอียด

ในหวัข้อ การก�ากบัดแูลกิจการ หมวดท่ี 3 ข้อ 3.2  พนกังานทกุคนจะได้รับขา่วสารตา่งๆท่ีส�าคญัทาง E-mail นอกจากนั �นบริษัทมีการ

จดัเก็บเอกสารทางบญัชีไว้ครบถ้วน รวมถงึข้อมลูท่ีหนว่ยงานก�ากบัดแูลก�าหนดให้จดัเก็บในระยะเวลาท่ีก�าหนด  

 ระบบการตดิตาม
 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจ�าเพ่ือพิจารณาผลการด�าเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่รวมทั �งให้ฝ่ายตรวจ

สอบและดแูลการปฏิบตังิานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายใน เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าเพ่ือทราบและสัง่การแก้ไข กรณีท่ีมีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั หรือเกิดเหตกุารณ์ทจุริตใดๆ จะ

รายงานถงึคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท

ความเหน็ของผู้สอบบญัชี
 ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ บริษัท ส�านกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผู้ตรวจสอบงบการ

เงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ผู้สอบบญัชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคมุ

ภายในด้านบญัชีของบริษัทเพ่ือการวางแผนงานตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่ในการแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงิน ผู้สอบบญัชีไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญัท่ีกระทบตอ่ฐานะการเงินหรืองบการเงินเพ่ือเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบ

การควบคมุภายในแตอ่ยา่งใด ในปี 2556  บริษัทไมไ่ด้มีการวา่จ้างผู้สอบบญัชีให้เสนอบริการอ่ืนใดให้กบับริษัท

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัท
 ตั �งแตปี่ 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชยั แจม่โกมยั ด�ารงต�าแหนง่ ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและ

ดแูลการปฏิบตังิานภายใน ท�าหน้าท่ีดแูลงานตรวจสอบภายในและงานก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน โดยท่ีนายชิตชยัมีคณุสมบตัเิหมาะ

สมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์และการ

ด�าเนินงานของบริษัทมาตั �งแตเ่ปิดบริษัท จงึเหน็วา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ทั �งนี � การพิจารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตัิงานภายใน จะต้องได้รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคณุสมบตัขิองนายชิตชยั แจม่โกมยั แสดงใน

เอกสารแนบ
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รายการระหวา่งบริษัท หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

รายการระหวา่งบริษัท กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2556 และ ปี 2555 มีรายละเอียดดงันี �

ลักษณะรายการ
ปี 2556  ปี 2555

จาํนวน
ราย

รายได้รับ
/ค่าใช้จ่าย

 (บาท)

ยอดคงค้าง 
(บาท)

จาํนวน
ราย

รายได้
รับ/ค่าใช้

จ่าย
 (บาท)

ยอดคงค้าง  
(บาท)

นโยบายราคา / 
ความจาํเป็น/สมเหตุ
สมผล/เงื�อนไขการ

ทาํรายการ
การท�ารายการระหวา่งกนั 
กบั บคุคลท่ีอาจมีความขดั
แย้งกบั บมจ. ทรีนีตี � วฒันา
- ไมมี่ -

การท�ารายการระหวา่งกนั 
กบั บคุคลท่ีอาจมีความขดั
แย้งกบั บล. ทรีนีตี � คา่นาย
หน้ารับจากกรรมการ

คา่นายหน้ารับจากรรมการ 67 351,945 ลกูหนี �      
33,464,546

6 173,174  ลกูหนี �    
26,020

คิดค่าธรรมเนียมค่านาย
หน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ ใน
อตัราท่ีปกติ และปฏิบตัิ
ตอ่บคุคลดงักลา่วเสมือน
เ ป็ น ลูก ค้ า ทั่ ว ไ ป ข อ ง
บริษัท

คา่นายหน้ารับจากรรมการ
บริษัทในกลุม่

24 21,860 เจ้าหนี �        
4,469,553

37,133 เจ้าหนี � 
26,534,232

คา่นายหน้ารับจากธนาคาร
กรุงไทย (ผู้ ถือหุ้นใหญ่)

1 898,881 ลกูหนี �           
608,475

2 1,097,100 ลกูหนี �   
5,698,535

เงินปันผลรับและก�าไรจาก
กองทนุเปิดท่ีบริหารโดย
บลจ.กรุงไทย

1,115,307 เงินลงทนุ   
4,796,410

1 646,604 เงินลงทนุ 
5,871,292

เป็นกองทุนท่ีจัดตั �งร่วม
กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ดอกเบี �ยจา่ยตั�วสญัญาใช้
เงินแก่ธนาคารกรุงไทย

383,638 เงินกู้ ยืม    
20,000,000

ดอกเบี �ย            
9,315

195,205 เงินกู้ ยืม  
50,000,000

ตามอัตราท่ีธนาคารคิด
กบัลกูค้าทัว่ไป

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 เน่ืองจากบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนินธรุกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน (Holding Company) จงึมี

ความจ�าเป็นท่ีจะเกิดการท�ารายการระหวา่งกนัทั �งระหวา่งบริษัทใหญ่กบับริษัทยอ่ย และระหวา่งบริษัทยอ่ยด้วยกนั ทั �งนี � 

กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหวา่งกนัดงักลา่วข้างต้น และมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตุ

สมผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย

มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน
 ในปีท่ีผ่านมา รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ �นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทได้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึ �น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการ

ท่ีเป็นไปตามลกัษณะธรุกิจทัว่ไป และบริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

 ส�าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ �นในอนาคตระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั 

เป็นผู้ พิจารณาและให้ความเหน็ตอ่รายการดงักลา่ว ซึง่การรับและจา่ยคา่ตอบแทนระหวา่งกนัจะเป็นไปตามราคาตลาด

ยตุธิรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน
 รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ �นในอนาคตนั �น คณะกรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบตา่งๆ ท่ีได้ก�าหนดขึ �น

และคณะกรรมการจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความข้ดแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอ่ืนใด

กบับริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท ทรี

นีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) พิจารณา ซึง่คณะกรรมการบริษัท 

ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการ

เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ�าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

 ทั �งนี � หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) หรือบริษัทยอ่ยเกิดขึ �นกบับคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต    บริษัท ทรีนีตี � วฒันา 

จ�ากดั (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั �งความ

จ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั �น ทั �งนี �บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิ

ในหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท�าธรุกรรมระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย กบั

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ดงันี �

 “บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกนั กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง ในอนาคต บริษัท

จึงอนมุติัในหลกัการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยสามารถทําธรุกรรมดงักล่าวได ้หากธรุกรรมเหล่านั�นมีขอ้ตกลงทางการคา้

ในลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที�

ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง”
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1) ภาพรวมของการดาํเนินธุรกจิและการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคัญ
    ปี 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลงัในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าของประเทศส�าคญั เชน่ ญ่ีปุ่ น 

สหรัฐอเมริกาและกลุม่ประเทศยโุรป ประกอบกบัเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยงัคงเตบิโต เป็น

ส่วนส�าคญัท่ีท�าให้ตลาดทนุไทยได้รับความสนใจเพ่ิมขึ �นและมีสภาพคล่องการซื �อขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นมากในช่วง

ไตรมาสท่ี 1 ตอ่ต้นไตรมาสท่ี 2 โดยมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของ SET และ Mai ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 เฉลี่ยตอ่วนั

กวา่ 64,258 และ 58,576 ล้านบาทตามล�าดบั คดิเป็นการเติบโตจากชว่งเดียวกนัในปีก่อนกวา่ร้อยละ 105.61 และร้อย

ละ 100.24 ตามล�าดบั 

 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2 การเร่ิมฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการท่ีธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาสง่สญัญาวา่จะยกเลกิมาตรการ QE ประกอบกบัไทยมีความไมแ่นน่อนในนโยบายการเงินและการคลงั จงึ

มีสว่นท�าให้นกัลงทนุปรับนโยบายการลงทนุให้มีความระมดัระวงัมากขึ �น สง่ผลให้เร่ิมกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศ 

จนท�าให้ระดบัดชันีมีการปรับตวัลงสอดคล้องกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนในภมิูภาค และเม่ือเข้าสูใ่นชว่งไตรมาสท่ี 4 ปัจจยั

การเมืองในประเทศเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ �น ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัต�่ากวา่คาดการณ์เน่ืองจาก

การสง่ออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตวั สง่ผลให้กระแสเงินทนุตา่งชาตยิงัคงไหลออกจากประเทศอยา่งตอ่

เน่ืองทั �งปี 2556 นกัลงทนุตา่งชาตมีิการขายหุ้นไทยสทุธิกวา่ 193,911 ล้านบาท ซึง่เป็นยอดท่ีสงูกวา่ปีพ.ศ. 2551 ท่ีเกิด

วิกฤตกิารเงิน สหรัฐอเมริกาเสียอีก ท�าให้มลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของ SET และ Mai ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เฉลี่ยตอ่

วนัลดลงจากไตรมาสท่ี 1 และ 2 อยา่งตอ่เน่ืองโดยมีมลูคา่ 44,139 และ 34,590 ล้านบาทตามล�าดบั อยา่งไรก็ตามด้วย

มลูคา่การซื �อขายในคร่ึงปีแรกท่ีอยู่ใน ระดบัสงู จงึท�าให้มลูคา่การซื �อขายเฉลี่ยตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 2556 

อยูท่ี่ระดบั 50,329 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึ �นอตัราร้อยละ 55.79 และถือเป็นการสร้างสถิติมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์

เฉลี่ยสงูสดุตั �งแตก่่อตั �งตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครั �ง โดย ณ วนัท�าการสดุท้ายของปี SET Index อยูท่ี่ระดบั 

1,298.71 จดุ ลดลงจากระดบั 1,391.93 จดุ ณ วนัท�าการสดุท้ายของปี 2555 อยู ่ร้อยละ 6.70

  ปริมาณการซื �อขายของตลาดอนพุนัธ์เพ่ิมขึ �นจาก 10.46 ล้านสญัญาในปี 2555 เป็น 16.66 ล้านสญัญาในปี 

2556 คดิเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึ �นร้อยละ 59.34 เน่ืองจากนกัลงทนุมีความเข้าใจในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้ามากขึ �น 

และด้วยตลาดอนพุนัธ์ได้ออก Single Stock Futures อ้างอิงหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นมาก ท�าให้มีการเตบิโตของตลาดอนพุนัธ์

สอดรับกบัการเพ่ิมขึ �นของปริมาณการซื �อขายของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์

2)  ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร

 รายได้
 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2556 เพ่ิมขึ �นจากปี 2555 ร้อยละ 25.05 กลา่วคือ บริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีรายได้รวมส�าหรับปี 2556 จ�านวน 851.50  ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวมของปี 2555 และ ปี 2554 ท่ีมีจ�านวน 

680.92  ล้านบาท และ 640.13  ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่รายได้ร้อยละ 75.45 มาจากการด�าเนินธรุกิจหลกัทรัพย์ ท่ีมี

รายได้เพ่ิมขึ �นจาก 441.42 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 641.97  ล้านบาทในปี 2556 ในขณะท่ีรายได้จากการด�าเนินธรุกิจ

สญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจาก 46.35 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 42.52 ล้านบาทในปี 2556 และก�าไรจากการลงทนุ

ในหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจาก 159.50 ล้านบาท เป็น 138.40 ล้านบาท 
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รายได้ท่ีส�าคญัท่ีเปลี่ยนแปลงได้แก่
 ปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์รวมตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นจาก 32,304 ล้านบาทเป็น 50,329 ล้านบาทหรือ

คดิเป็นอตัราเพ่ิมขึ �นร้อยละ 55.80 สว่นแบง่การตลาดของบริษัทเพ่ิมขึ �นจากร้อยละ 1.16 เป็น ร้อยละ 1.45 ท�าให้รายได้คา่นาย

หน้าซื �อขายหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นจาก 320.74 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 489.77 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพ่ิมขึ �นร้อยละ 52.70 เป็น

ผลจากการแขง่ขนัในสว่นของอตัราคา่คอมมิชชัน่

 ปริมาณการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตอ่วนัของตลาดอนพุนัธ์เพ่ิมขึ �นจาก 43,823 สญัญาเป็น 68,017 สญัญา

หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ �นร้อยละ 55.21 แตร่ายได้คา่นายหน้าซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจาก 46.35 ล้านบาทในปี 

2555 เป็น 42.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.18 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื �อขายสญัญาซื �อขาย

ลว่งหน้าของลกูค้าเน่ืองจากมีการแขง่ขนัในสว่นของคา่คอมมิชชัน่

 บริษัทมีรายได้ดอกเบี �ยจากเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์เพ่ิมขึ �นจาก 65.26 ล้านบาทในปี 2555  เป็น 82.69 ล้านบาท

ตามการเพ่ิมขึ �นของเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ในระหวา่งปี 2556 

 ด้วยภาวะตลาดท่ีผนัผวน บริษัทมีก�าไรจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ 40.27 ล้านบาท และก�าไรจากการซื �อขายสญัญา

ซื �อขายลว่งหน้า  98.13 ล้านบาทลดลงจากปี 2555 ซึง่บริษัทมีก�าไรจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ 133.68 ล้านบาทและก�าไรจาก

การซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 25.81 ล้านบาท 

 รายได้อ่ืนลดลงจาก 14.82 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 8.64 ล้านบาทเกิดจากปี 2555 ได้รวมเงินรับจากลกูหนี �ท่ี

ท�าข้อตกลงผอ่นช�าระหนี �ให้บริษัทจ�านวน 7 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 ลกูหนี �ช�าระคืนบริษัทได้ 2 ล้านบาท 

 

รายได้รวม
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 ค่าใช้จ่าย
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินงานและบริหารส�าหรับปี 2556 จ�านวน 631.24 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึ �นเม่ือ

เทียบกบัคา่ใช้จา่ยส�าหรับปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 503.04 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยทางการเงินส�าหรับปี 2556 เพ่ิมขึ �นจาก 28.06 ล้าน

บาทในปี 2555 เป็น 47.24 ล้านบาท 

 คา่ใช้จา่ยท่ีส�าคญัท่ีเปลี่ยนแปลงได้แก่ 

 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานส�าหรับปี 2556 มีจ�านวน 414.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ �นเม่ือเทียบกบัคา่ใช้จา่ยส�าหรับปี 

2555 ท่ีมีจ�านวน 322.65 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ �นร้อยละ 28.44 ทั �งนี �ผนัแปรตามผลการด�าเนินงานโดยรวมท่ีเพ่ิมขึ �น 

 คา่ธรรมเนียมบริการจา่ยส�าหรับปี 2556 มีจ�านวน 115.35 ล้านบาท เพ่ิมขึ �นเม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 

82.38 ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึ �นร้อยละ 40.02 ซึง่ผนัแปรตามปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อ

ขายลว่งหน้าท่ีเพ่ิมขึ �นโดยเฉพาะในสว่นของบญัชีเงินลงทนุของบริษัท

 คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพ่ิมขึ �นจาก 28.06 ล้านบาท เป็น 47.24 ล้านบาท เกิดจากการเพ่ิมขึ �นของเงินกู้ ยืมจาก

ธนาคารเพ่ือการช�าระราคาและการเพ่ิมขึ �นของเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ระหวา่งปี

 

ค่าใช้จ่ายรวม
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 กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ และความสามารถในการทาํกาํไร
 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส�าหรับปี 2556 จ�านวน 173.00 ล้านบาทเพ่ิมขึ �นจาก 

149.81 ล้านบาทส�าหรับปี 2555 เพ่ิมขึ �นร้อยละ 15.48 เน่ืองจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึ �นมากกวา่คา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึ �น ท�าให้ก�าไร

สทุธิมีจ�านวน 137.91 ล้านบาทส�าหรับปี 2556 เพ่ิมขึ �นเม่ือเทียบกบัก�าไรสทุธิปี 2555 จ�านวน 115.85 ล้านบาทคดิเป็น

อตัราการเพ่ิมขึ �นร้อยละ  19.04 จากการลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556

 หากพิจารณาประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน ในสว่นของอตัราก�าไรสทุธิตอ่รายได้รวมอยูใ่นระดบัร้อยละ 16.20 

ซึง่ต�่ากวา่ปี 2555 ท่ีร้อยละ 16.99 อยูเ่ลก็น้อย ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส�าหรับปี 2556 ร้อยละ 9.65 สงูขึ �น

จากร้อยละ 8.33 ในปี 2555 จากการบริหารให้มีก�าไรเพ่ิมขึ �นด้วยสว่นของทนุท่ีใกล้เคียงเดมิ  

3)  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

 สินทรัพย์รวม
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม 3,340.53 ล้านบาทเพ่ิมขึ �นจาก 3,203.92 ล้าน

บาทเม่ือสิ �นปี 2555 ซึง่ประกอบด้วยรายการท่ีส�าคญั ได้แก่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ�านวน 727.16 ล้านบาทลดลงจาก 

775.41 ล้านบาท และลกูหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิจ�านวน 2,290.45 ล้านบาทเพ่ิมขึ �นจาก 2,036.88 

ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.77 และร้อยละ 68.57 ของสนิทรัพย์รวมของปี 2556 ตามล�าดบั

สินทรัพย์รวม
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 ลูกหนี �ธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 ลกูหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า และดอกเบี �ยค้างรับของบริษัทยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

จ�านวน 2,290.45 ล้านบาท ได้รวมลกูหนี �เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์จ�านวน 1,773.01 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึ �นจาก 1,335.06 ล้าน

บาทเม่ือสิ �นปี 2555 และลกูหนี �ซื �อหลกัทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 648.55 ล้านบาท เป็น 304.79 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณ

การซื �อขายหลกัทรัพย์ท่ีเบาบางมากใน 3 วนัท�าการก่อนวนัสิ �นปี 2556  มีปริมาณการซื �อขายเฉลี่ยตอ่วนั 25,428.87 ล้านบาท 

ในขณะท่ีปี 2555 มีปริมาณการซื �อขายเฉลี่ยตอ่วนั 32,080.61 ล้านบาท ท�าให้นกัลงทนุสว่นใหญ่มีการซื �อและขายในวนัมาก

ส�าหรับชว่งสิ �นปี 2556 เพ่ือไมใ่ห้มีความเสี่ยงในการถือหลกัทรัพย์ข้ามปี 

 ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) บริษัทฯได้จ�าแนกลกูหนี �ธุรกิจ

หลกัทรัพย์และดอกเบี �ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เร่ืองการจดัท�าบญัชีเก่ียวกบัลกูหนี �ด้อยคณุภาพของบริษัทหลกัทรัพย์ เป็น

มลูหนี �ปกติ จ�านวน 2,287.53 ล้านบาท และเป็นมลูหนี �จดัชั �นสงสยัจ�านวน 69 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ตั �งส�ารองคา่เผ่ือหนี �สงัสยั

จะสญูครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชีแล้ว ซึง่ลกูหนี �จดัชั �นสรุปได้ดงันี �: 

(หนว่ย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

2556 2555

ลกูหนี �ธรุกิจ
หลกัทรัพย์

คา่เผ่ือหนี �สงสยั
จะสญูท่ีตั �ง

โดยบริษัทยอ่ย

มลูคา่ลกูหนี �สทุธิ
หลงัหกัคา่เผ่ือ

หนี �สงสยัจะสญู
ลกูหนี �ธรุกิจ
หลกัทรัพย์

คา่เผ่ือหนี �สงสยั
จะสญูท่ีตั �ง

โดยบริษัทยอ่ย

มลูคา่ลกูหนี �สทุธิ
หลงัหกัคา่เผ่ือ

หนี �สงสยัจะสญู

มลูหนี �ปกติ 2,287 - 2,287 2,034 - 2,034

มลูหนี �จดัชั �นต�่ากวา่มาตรฐาน - - - - - -

มลูหนี �จดัชั �นสงสยั 69 (69) - 69 (69) -

รวม 2,356 (69) 2,287 2,103 (69) 2,034

 เงนิลงทนุในหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ�านวน 727.16 ล้านบาท ลดลง

จากเม่ือสิ �นปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 775.41 ล้านบาท ในจ�านวนนี � เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั �งระยะสั �นและระยะยาวตามมลูคา่

ยตุธิรรม (Fair Value) จ�านวน 723.82 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.90 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมซึง่ลดลงจาก 772.06 ล้านบาท

เม่ือสิ �นปี 2555  และเงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่ได้บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสียจ�านวน 3.35 ล้านบาท

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั �งระยะสั �นและระยะยาว ประกอบด้วยเงินลงทนุในตราสารหนี �จ�านวน 306.13 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 42.29 ของเงินลงทนุรวม ซึง่ลงทนุในตั�วเงินท่ีมีธนาคารรับรองหรืออาวลั และหุ้นกู้  และเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จ�านวน 405.09 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืน และกองทนุรวมจ�านวน 

12.60 ล้านบาท นอกจากนั �น บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีมลูคา่

ยตุธิรรมคงเหลือนอกงบดลุท่ีเป็นสถานะซื �อจ�านวน 47 ล้านบาท สถานะขายจ�านวน 44 ล้านบาท รวมทั �งมีมลูคา่ของสญัญา

ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทนุรวมทั �งสิ �น 163.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 มี

ผลตอบแทนจ�านวน 179.60 ล้านบาท คดิเป็นอตัราผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุชัว่คราวร้อยละ 22.25 ซึง่ลดลงจากปี 2555 ท่ีมี

อตัราผลตอบแทนร้อยละ 29.60  ผลตอบแทนรวมดงักลา่วรวมถงึผลก�าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จ�านวน 41.03 ล้านบาท 

ผลก�าไรจากเงินลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าทั �งสิ �น 98.32 ล้านบาท ดอกเบี �ยและเงินปันผลของหลกัทรัพย์ทั �งเพ่ือค้าและเผ่ือ

ขายจ�านวน 23.79 ล้านบาท  และขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึ �นท่ีแสดงในสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 0.52 ล้านบาท
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4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทนุของบริษัท
 กระแสเงนิสด

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ �นจ�านวน 12.88 ล้านบาทโดยหลกั

เกิดจากกระแสเงินสดรับจากก�าไรจากการด�าเนินงาน 234.06 ล้านบาท และจากการจดัหาเงินเพ่ิมขึ �น 173.82 ล้านบาท 

ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานสทุธิ 380.12 ล้านบาท และกิจกรรมลงทนุ 14.88 ล้านบาท

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานโดยหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ �นของลกูหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์จ�านวน 250.89 

ล้านบาทและการลดลงของเจ้าหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์จ�านวน 179.06 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการลดลงของเงินลงทนุชัว่คราว

และลกูหนี �ส�านกัหกับญัชี จ�านวน 51.72 ล้านบาทและ 98.79 ล้านบาทตามล�าดบั ส�าหรับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม

จดัหาเงินโดยหลกัมาจากการกู้ ยืมเพ่ิมขึ �น 308.48 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 131.66 ล้านบาท 

หากพิจารณาอตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของบริษัทจะเห็นวา่ บริษัทมีสนิทรัพย์สภาพคลอ่งหรือสนิทรัพย์ก่อรายได้

ในสดัสว่นท่ีสงูตอ่สนิทรัพย์รวมสงูถงึร้อยละ 23.11  และร้อยละ 91.77 ตามล�าดบั

 ณ สิ �นปี 2556 และสิ �นปี 2555 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั มีการด�ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ 

คดิเป็นร้อยละ 37.71 และ 57.44 ตามล�าดบั ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ขั �นต�่าท่ีร้อยละ 7 และมลูคา่เงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิไม่

น้อยกวา่ 25 ล้านบาทตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดไว้ โดยในระหวา่งปี 

2556 และ 2555 บริษัทสามารถด�ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิให้สงูกวา่เกณฑ์ โดยอยูใ่นชว่งร้อยละ 31 ถงึ 

84 และร้อยละ 47 ถงึ 257  

 หนี �สิน
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนี �สนิรวม 1,906.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ �นในอตัราร้อยละ 7.14 

เม่ือเทียบกบัหนี �สนิรวมเม่ือสิ �นปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 1,779.27 ล้านบาท คดิเป็นอตัราหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.33 เทา่

เพ่ิมขึ �นจาก 1.22 เทา่ ณ สิ �นปี 2555 การเพ่ิมขึ �นของหนี �สนิรวมดงักลา่วเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ �นของเงินกู้ ยืมอ่ืนจ�านวน 

308.48 ล้านบาทท่ีใช้ส�าหรับการช�าระราคา และการเพ่ิมขึ �นของเงินลงทนุและเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซื �อหลกัทรัพย์ในช่วงสิ �น

ปี ในขณะท่ีเจ้าหนี �ธรุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจากจ�านวน 528.07 ล้านบาทเม่ือสิ �นปี 2555 เป็น 

352.39 ล้านบาท เม่ือสิ �นปี 2556 คดิเป็นร้อยละ 33.27 การลดลงของรายการดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการ

ซื �อขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเบาบางมากใน 3 วนัท�าการก่อนวนัสิ �นปี 2556  มีปริมาณการซื �อขายเฉลี่ยตอ่

วนั 25,428.87 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2555 มีปริมาณการซื �อขายเฉลี่ยตอ่วนั 32,080.61 ล้านบาท ท�าให้นกัลงทนุสว่น

ใหญ่มีการซื �อและขายในวนัมากส�าหรับชว่งสิ �นปี 2556 เพ่ือไมใ่ห้มีความเสี่ยงในการถือหลกัทรัพย์ข้ามปี 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 1,434.20  ล้านบาทเพ่ิมขึ �นจากเม่ือ

สิ �นปี 2555 ท่ีมีจ�านวน 1,424.65  ล้านบาท เป็นผลจากผลก�าไรในปี 2556 จ�านวน 137.91 ล้านบาทโดยบริษัทมีการจา่ย

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2555 จ�านวนเงิน 79.00 ล้านบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2556 จ�านวน 52.66 

ล้านบาท
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5) ภาระผูกพนั และการบริหารจดัการนอกงบดุล
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดอนพุนัธ์ มีภาระต้องจา่ยเงิน

ค่าธรรมเนียมในการซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ค่าบริการด้านต่างๆ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานยอ่ยภายใต้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในฐานะผู้ด�าเนินการให้บริการปฏิบติัการหลกั

ทรัพย์ด้านตา่งๆแก่บริษัทสมาชิก โดยมีคา่บริการเป็นรายเดือนและคา่ธรรมเนียมอ่ืนตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา และมีภาระ

ในการจา่ยเงินคา่ธรรมเนียมในการประกอบธรุกิจให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน

อตัราร้อยละท่ีก�าหนด 

 นอกจากนี � ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ระยะยาวส�าหรับอาคารอปุกรณ์ 

และสญัญาบริการรวม 21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึง่มีจ�านวน 47 ล้านบาท มลูคา่ยตุธิรรมนอกงบดลุของสญัญา

ซื �อขายลว่งหน้าท่ีเป็นสถานะซื �อจ�านวน 48 ล้านบาทและสถานะขายจ�านวน 44 ล้านบาทเป็นการลงทนุระยะสั �นในตลาด

อนพุนัธ์ รวมทั �งมีสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตา่งประเทศมลูคา่ 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ได้ท�าสญัญา

ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้าไว้ตลอดเวลา

ปัจจยัและอทิธิพลหลักที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต
   ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เสถียรภาพทางการเมือง และการปรับลดการอดัฉีดสภาพคลอ่ง QE ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผลตอ่

สภาพการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้รวมและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

    บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธรุกิจท่ีเกิดขึ �นในอนาคต โดยมีการพฒันา

ทางด้านเทคโนโลยีให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัระบบงานท่ีมีประสทิธิภาพ รวมทั �งการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และทกัษะ

ท่ีทนัสมยัพร้อมท่ีจะรองรับธรุกรรมใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการเตรียมการด้านแหลง่เงินทนุท่ีมัน่คงไว้รองรับการขยายปริมาณ

ธรุกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ในอนาคต

หนี �สินรวม
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ปรับฐานเงินเดือนพนกังานในต�าแหนง่ท่ีมีการแขง่ขนัสงู เพ่ือให้สามารถแขง่ขนักบัธรุกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ และ

น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ 

 - พิจารณาเสนอบ�าเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2555 และงบประมาณคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 

2556 ได้แก่ คา่เบี �ยประชมุ เงินบ�าเหน็จ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ และน�าเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น

 - พิจารณาเสนอแตง่ตั �งกรรมการผู้จดัการ สายงานวาณิชธนกิจ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั �ง

ผลงานในความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ

     

                                   (นายปัญจะ เสนาดสิยั)

                คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

ÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
     ÊÃÃËÒáÅÐ¡íÒË¹´¤‹ÒµÍºá·¹

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตั �งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ได้แก่ นายปัญจะ เสนาดสิยั 

นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ และนายตะวนั พนัธาวงศ์ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการ

ประชมุรวมทั �งสิ �น 3 ครั �ง เพ่ือดแูลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาในเร่ืองตา่งๆ และ

มีความเหน็ดงันี �

 - ด�าเนินการสรรหาและน�าเสนอรายช่ือกรรมการของบริษัท และบริษัท

ยอ่ยท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ  และลาออก ให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ และน�าเสนอให้ผู้ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้

ความเหน็ชอ

 - พิจารณางบประมาณคา่ตอบแทนประจ�าปี ได้แก่งบประมาณการ

ปรับเงินเดือน และโบนสัให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยพิจารณา

ตามเกณฑ์การประเมิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมทั �งพิจารณาเสนอ
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ÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº      
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ

ด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ทา่น ได้แก่ นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์ นายปัญจะ 

เสนาดสิยั นายไพโรจน์ วโรภาษ และนายอภิชาต ิอาภาภิรม

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทั �งสิ �น 7 ครั �ง 

ซึง่จ�านวนครั �งท่ีเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นได้รายงานในหวัข้อ “การ

ก�ากบัดแูลกิจการ” ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบดแูลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายตามกฎบตัร ในการประชมุมีการหารือแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดแูลการปฏิบตังิาน

ภายใน และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุกบัผู้

สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือสอบถาม

ความเหน็กบัผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ดงันี �

 -  การจดัท�างบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบ

การเงินทั �งรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2556 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและ/หรือ

ผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้จดัท�าโดยถกูต้องตามควร และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีและข้อก�าหนดของหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูล รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูเพียงพอและครบถ้วน นอกจาก

นี � ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมทั �งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือให้

มัน่ใจวา่ ได้ด�าเนินตามเง่ือนไขทางธรุกิจและหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด    

 -  ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   คณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง มาตรการควบคมุ 

ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร และระบบการติดตาม รวมทั �งจดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ รายละเอียดการประเมินแตล่ะด้านแสดงในหวัข้อ 11 เร่ืองการควบคมุภายในและการบริหารจดัการ

ความเสีย่ง นอกจากนี �คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาของฝ่ายตรวจสอบและดแูล

การปฏิบตังิานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั �งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและการก�ากบัดแูลการปฏิบตัติาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของหนว่ยงานทางการ ได้ เพ่ือให้ความเหน็ตอ่ระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัติามกฎ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 -  การบริหารความเสี่ยง    คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความส�าคญัตอ่การบริหารความเสี่ยง โดยมี

การจดัตั �งฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมลูการจดัการ เพ่ือประเมินปัจจยัความเสี่ยงและจดัให้มีระบบการป้องกนัความ

เสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัธรุกรรมแตล่ะประเภท รวมทั �งตดิตามการบริหารความเสี่ยงของหนว่ยงานตา่งๆ ให้อยูใ่นกรอบท่ีได้

รับอนมุตัิและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพ่ือพิจารณาแก้ไข ตลอดจนน�าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงให้คณะ
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กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานเป็นประจ�า

 - การท�ารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มัน่ใจวา่สมเหตสุมผล

และเป็นระโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

 -  การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ 

ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวม

ทั �งได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ งบการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ได้จดัท�าโดยถกูต้อง

ตามควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและข้อก�าหนดของหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูล รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง

เพียงพอและครบถ้วน บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกบัความเส่ียงและสภาพแวดล้อมใน

การด�าเนินธรุกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไมมี่ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการอยา่งมีประสทิธิภาพ และไมพ่บรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด ซึง่รายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นรายการทางการค้าอนัเป็นธรุกิจปกตทิัว่ไป

 ส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น แตง่ตั �ง

นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4521  แหง่ 

บริษัท ส�านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาเหน็วา่ในการปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชีท่ีผา่น

มา ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธรุกิจหลกัทรัพย์เป็นอยา่งดี และให้

บริการในการสอบทานการควบคมุงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถงึการให้ค�าปรึกษาท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่บริษัท 

ซึง่คา่สอบบญัชีท่ีเสนอตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับได้

     

    

         

                                                            

       

       (นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์)

                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในการก�ากบัดแูลให้รายงานทางการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัท ท่ีจดัท�าขึ �นมีข้อมลู

ทางบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคญั โปร่งใส รวมทั �งได้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ใช้นโยบาย

การบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถงึความสมเหตสุมผล และความรอบคอบใน

การจดัท�างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี 2556

 ดงันั �น เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียเกิดความเช่ือมัน่ตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่

ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อก�าหนดของทางการ และขอ

งบริษัทฯ 4 ทา่น ซึง่มีผู้ มีความรู้ด้านบญัชีการเงินเป็นสมาชิกถงึ 3 ทา่น เพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน

ทางการเงิน และการด�าเนินงานอยา่งถกูต้อง มีการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์วา่เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท รวมทั �งให้มีการบริหารความเสี่ยง 

การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากบัดแูลท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการขอ

งบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 สิ �นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้

สอบบญัชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ถกูต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและครบถ้วน และปฏิบตัถิกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

  

  

           (นายศริินทร์ นิมมานเหมินท์)           (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์)

             ประธานกรรมการ             ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน)
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหลา่นี �โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน      การ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติั
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อก�าหนด   ด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ
ปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สาระส�าคญัหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ�านวนเงินและ   การเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดง
ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ง
ดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของ
กิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธิผล
ของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท�าขึ �นโดยผู้บริหาร รวมทั �งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 
  ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า
ความเหน็
 ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ เฉพาะของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั 
(มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น
 ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ   น�า
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลงังบการเงินรวมและ          งบการเงินเฉพาะ
กิจการส�าหรับปีสิ �นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักลา่ว และน�าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2555 เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ท่ีได้น�ามาถือปฏิบตัใิหมด้่วยเชน่กนั  ทั �งนี � ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนี � แตอ่ยา่งใด

รุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

(เดมิช่ือ บริษัท ส�านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั)

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2557
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 60,672,474        47,792,302        60,126,273        1,363,584          784,787             1,659,710           
เงินลงทุนชัว่คราว 9 711,224,565      755,325,800       462,928,445      360,810,690       -                         -                         
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 10 84,024,574        182,817,335       108,279,986      -                         -                         -                         
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 11 2,290,453,548   2,036,876,725    1,045,147,941   217,867,886       -                         -                         
ลูกหน้ีอ่ืน 13 11,981,060        9,234,322          10,281,968        118,147,039       103,000,000       22,600,000         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                        -                         -                        -                         5,000,000          38,000,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,594,073         5,496,075          7,380,545         700,335             304,232             298,840              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,161,950,294   3,037,542,559    1,694,145,158   698,889,534       109,089,019       62,558,550         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                         -                        1,174,102,664    1,174,102,664    1,174,102,664    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 3,345,663         3,348,212          4,010,690         3,532,427          3,532,427          3,532,427           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 12,596,410        16,738,093        15,597,861        7,800,000          10,866,800        10,358,400         
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 16 34,604,502        30,730,774        32,386,221        1                        1                        1                         
คา่ความนิยม 50,865,066        50,865,066        50,865,066        -                         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10,473,602        11,431,853        12,869,190        -                         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 25,168,066        15,393,758        16,880,790        9,623,126          346,040             447,720              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,526,007        37,869,396        35,008,075        -                         -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 178,579,316      166,377,152       167,617,893      1,195,058,218    1,188,847,932    1,188,441,212    
รวมสินทรัพย์ 3,340,529,610   3,203,919,711    1,861,763,051   1,893,947,752    1,297,936,951    1,250,999,762    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 18 970,000,000      973,000,000       -                        -                         -                         -                         
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 115,375,545      130,081,992       75,303,928        -                         -                         -                         
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 19 352,393,768      528,073,526       305,596,988      233,368,896       -                         -                         
เงินกูย้มือ่ืน 18 308,484,952      -                         -                        -                         -                         -                         
เจา้หน้ีอ่ืน 20 95,077,929        93,749,591        86,119,140        8,303,726          5,339,055          4,672,212           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                        -                         -                        380,370,000       10,000,000        4,000,000           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,453,510        22,665,535        14,262              -                         17,238               14,262                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,153,993         8,732,935          8,172,396         866,208             203,015             35,818                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,875,939,697   1,756,303,579    475,206,714      622,908,830       15,559,308        8,722,292           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 16,843,740        14,748,690        10,122,700        247,039             -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,546,535        8,217,568          3,597,670         9,402,316          254,021             195,950              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 30,390,275        22,966,258        13,720,370        9,649,355          254,021             195,950              
รวมหนีสิ้น 1,906,329,972   1,779,269,837    488,927,084      632,558,185       15,813,329        8,918,242           
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 182,825,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5 บาท 914,125,000      914,125,000       914,125,000      914,125,000       914,125,000       914,125,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุ้นสามญั 175,552,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5 บาท 877,760,000      877,760,000       877,760,000      877,760,000       877,760,000       877,760,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 288,008,568      288,008,568       288,008,568      288,008,568       288,008,568       288,008,568       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 39,556,925        34,079,636        28,850,155        39,556,925        34,079,636        28,850,155         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 229,077,017      225,528,795       179,862,239      56,064,074        83,659,578        49,253,677         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (202,872)           (727,125)            (1,644,995)        -                         (1,384,160)         (1,790,880)          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,434,199,638   1,424,649,874    1,372,835,967   1,261,389,567    1,282,123,622    1,242,081,520    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,340,529,610   3,203,919,711    1,861,763,051   1,893,947,752    1,297,936,951    1,250,999,762    

-                    -                     -                    -                     -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



TRINITY WATTHANA134

บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 19,217,500       17,991,869       -                        -                        
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 25 641,966,541     441,418,888     -                        -                        
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 42,518,751       46,351,212       -                        -                        
ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 9.5 40,270,513       133,683,054     -                        -                        
ก าไรจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 98,134,934       25,814,117       4,700                -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 14, 15 -                        -                        144,750,000     103,500,000     
รายไดอ่ื้น 8,643,530         14,823,352       12,585,634       12,823,359       
รวมรายได้ 850,751,769     680,082,492     157,340,334     116,323,359     
ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบริหาร
   คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 414,423,836     322,649,565     15,739,103       8,818,450         
   คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 68,195,662       65,099,370       -                        -                        
   คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 115,350,956     82,378,080       1,953,538         1,698,155         
   คา่ใชจ่้ายอ่ืน 33,266,255       32,917,736       946,741            798,353            
รวมคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบริหาร 631,236,709     503,044,751     18,639,382       11,314,958       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 12 19,468              -                        -                        -                        
ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 9.5 -                        -                        38,288,179       -                        
รวมค่าใช้จ่าย 631,256,177     503,044,751     56,927,561       11,314,958       
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 219,495,592     177,037,741     100,412,773     105,008,401     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 747,451            837,522            -                        -                        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 220,243,043     177,875,263     100,412,773     105,008,401     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (47,241,155)      (28,060,267)      (490,114)           (93,307)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 173,001,888     149,814,996     99,922,659       104,915,094     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (35,091,601)      (33,964,719)      9,623,126         (325,472)           
ก าไรส าหรับปี 137,910,287     115,850,277     109,545,785     104,589,622     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 9.4 655,316            1,140,232         1,730,200         508,400            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (131,063)           (222,362)           (346,040)           (101,680)           

524,253            917,870            1,384,160         406,720            
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 3,474,030         -                        -                        -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้. (694,806)           -                        -                        -                        

2,779,224         -                        -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 3,303,477         917,870            1,384,160         406,720            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 141,213,764     116,768,147     110,929,945     104,996,342     
ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    ก าไรส าหรับปี 0.79 0.66 0.62 0.60
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ทรีนตีี ้วฒันา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) 
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จากการวดัมูลค่า

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่เคยรายงานไว้ 877,760,000      288,008,568      28,850,155        163,385,593      (2,049,139)         1,355,955,177       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          16,476,646        404,144              16,880,790            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 877,760,000      288,008,568      28,850,155        179,862,239      (1,644,995)         1,372,835,967       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                          -                          (64,954,240)       -                          (64,954,240)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          115,850,277      917,870              116,768,147          
โอนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 23) -                          -                          5,229,481           (5,229,481)         -                          -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 877,760,000      288,008,568      34,079,636        225,528,795      (727,125)            1,424,649,874       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่เคยรายงานไว้ 877,760,000      288,008,568      34,079,636        210,316,819      (908,907)            1,409,256,116       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          15,211,976        181,782              15,393,758            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 877,760,000      288,008,568      34,079,636        225,528,795      (727,125)            1,424,649,874       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                          -                          (131,664,000)     -                          (131,664,000)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          140,689,511      524,253              141,213,764          
โอนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 23) -                          -                          5,477,289           (5,477,289)         -                          -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 877,760,000      288,008,568      39,556,925        229,077,017      (202,872)            1,434,199,638       

-                          -                          -                          -                          -                          -                             
-                          -                          -                          -                          -                          -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม 
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บริษทั ทรีนตีี ้วฒันา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) 
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จากการวดัมูลค่า

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่เคยรายงานไว้ 877,760,000      288,008,568      28,850,155        49,253,677        (2,238,600)         1,241,633,800      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          -                          447,720              447,720                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 877,760,000      288,008,568      28,850,155        49,253,677        (1,790,880)         1,242,081,520      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                          -                          (64,954,240)       -                          (64,954,240)          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          104,589,622      406,720              104,996,342         
โอนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 23) -                          -                          5,229,481           (5,229,481)         -                          -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 877,760,000      288,008,568      34,079,636        83,659,578        (1,384,160)         1,282,123,622      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่เคยรายงานไว้ 877,760,000      288,008,568      34,079,636        83,659,578        (1,730,200)         1,281,777,582      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          -                          346,040              346,040                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 877,760,000      288,008,568      34,079,636        83,659,578        (1,384,160)         1,282,123,622      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                          -                          (131,664,000)     -                          (131,664,000)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          109,545,785      1,384,160           110,929,945         
โอนไปก าไรสะสม (หมายเหตุ 23) -                          -                          5,477,289           (5,477,289)         -                          -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 877,760,000      288,008,568      39,556,925        56,064,074        -                          1,261,389,567      

-                          -                          -                          -                          -                          -                             
-                          -                          -                          -                          -                          -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม 
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(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 173,001,888     149,814,996     99,922,659       104,915,094     
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 19,400,931       18,647,694       -                        -                        
   ส่วนลดรับตัว๋แลกเงินตดัจ่าย (652,303)           (540,604)           -                        -                        
   ส่วนลดจ่ายตัว๋แลกเงินตดัจ่าย 3,647,699         -                        -                        -                        
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 19,468              -                        -                        -                        
   หน้ีสูญไดรั้บคืน (2,709,775)        (7,453,934)        -                        -                        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,569,080         4,625,990         -                        -                        
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (747,451)           (837,522)           -                        -                        
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                        (144,750,000)    (103,500,000)    
   (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุน (9,883,096)        3,638,817         (11,882,897)      -                        
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 43,648              -                        43,648              -                        
   ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (869,067)           (1,798,451)        -                        -                        
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 47,241,155       28,060,267       490,114            93,307              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 234,062,177     194,157,253     (56,176,476)      1,508,401         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่คราว 51,716,887       (295,495,568)    (348,199,841)    -                        
   ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 98,792,761       (74,537,349)      -                        -                        
   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (250,886,516)    (984,274,850)    (217,867,886)    -                        
   ลูกหน้ีอ่ืน (2,746,738)        1,047,646         75,100,000       (2,400,000)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,902,002         1,884,470         (74,175)             (5,392)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,656,611)        (2,861,321)        -                        -                        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี (14,706,447)      54,778,064       -                        -                        
   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (179,065,169)    222,476,538     232,640,944     -                        
   เจา้หน้ีอ่ืน 449,749            5,750,517         2,964,671         666,843            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,578,942)        560,539            663,193            167,197            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,328,967         4,619,898         9,148,295         58,071              
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (60,387,880)      (871,894,163)    (301,801,275)    (4,880)               
   จ่ายดอกเบ้ีย (44,577,121)      (28,016,431)      (490,114)           (93,307)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (41,094,494)      (8,977,461)        (339,166)           (322,496)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (146,059,495)    (908,888,055)    (302,630,555)    (420,683)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
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(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        5,000,000         33,000,000       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 4,753,352         -                        4,753,352         -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 750,000            1,500,000         54,750,000       25,500,000       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (18,320,255)      (12,873,237)      -                        -                        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 872,968            2,586,001         -                        -                        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,937,350)        (2,704,440)        -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (14,881,285)      (11,491,676)      64,503,352       58,500,000       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,000,000)        973,000,000     -                        -                        
เงินกูย้มือ่ืนเพ่ิมข้ึน 308,484,952     -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        370,370,000     6,000,000         
จ่ายเงินปันผล (131,664,000)    (64,954,240)      (131,664,000)    (64,954,240)      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 173,820,952     908,045,760     238,706,000     (58,954,240)      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 12,880,172       (12,333,971)      578,797            (874,923)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 47,792,302       60,126,273       784,787            1,659,710         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 60,672,474       47,792,302       1,363,584         784,787            

-                    -                    -                    -                    
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   คา่ซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน 1,062,704         764,783            -                        -                        
   เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย -                        -                        84,000,000       78,000,000       
   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (859,906)           1,140,232         -                        508,400            
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,779,224         -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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   1 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอ่ืน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่ 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.9 ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจดงัน้ี 

1. นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. คา้หลกัทรัพย ์
3. ท่ีปรึกษาการลงทุน 
4. จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
8. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตั้งอยูท่ี่ 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีสาขาเป็นจ านวน 8 สาขา (2555: 8 สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 ประกอบกบัประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากัด (มหาชน)        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 

ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  
 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
  
  



รายงานประจาํปี 2556 141   

   3 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  
มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคบัในอนาคต 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 
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ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานกาบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตัิ  
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 25,168 9,623 15,394 346 16,881 448 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 25,813 9,623 15,212 - 16,477 - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ            
ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (645) - 182 346 404 448 
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ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานกาบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตัิ  
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 25,168 9,623 15,394 346 16,881 448 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 25,813 9,623 15,212 - 16,477 - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ            
ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (645) - 182 346 404 448 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (10,600) (9,623) 1,265 - 
ก าไรส าหรับปีเพิ่มข้ึน (ลดลง) 10,600 9,623 (1,265) - 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.060 0.055 (0.007) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายลดลง (131) (346) (222) (102) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัลดลง (695) - - - 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

 ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาขั้นความส าเร็จของงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะเรียกเกบ็เงินได ้

  ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุนท่ีบริษทัยอ่ยจดัการและรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ค) ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เวน้แต่มี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย บริษทัย่อยจึงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
ดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง 
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กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกว่า 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 

(5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ช) ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 ดอกเบีย้เงินกู้ยมื 
 ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวนัถึง

ก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้รวมถึงตัว๋เงินประเภทเผื่อ
เรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงก าหนดภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 
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5.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 
 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากประจ า ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออก

โดยสถาบนัการเงินท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

5.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 
 บริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด การซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทัยอ่ยเพื่อการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ย
ได้ตดัรายการดังกล่าวออกทั้ งด้านสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของ        
บริษทัยอ่ยเท่านั้น 

5.6 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยมืมาซ่ึงไดน้ าไปขายหรือใหย้มื

ต่อเป็น “เจ้าหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดย
ค านวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกบญัชี
หลกัทรัพยซ่ึ์งน าไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เงินสดท่ีน าไปวางเป็นหลกัประกนักบัคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “ลูกหน้ี
ทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” และบนัทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการ
ใหย้มืหลกัทรัพยต์ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

5.7 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ีย
รับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
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ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน    

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.8 ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 
ลูกหน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านักหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านกัหกั
บญัชีส าหรับการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหกับญัชี
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในการท าธุรกรรมซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

5.9 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนั
ได้แก่ เงินท่ีน าไปวางเป็นประกนักับเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดลูกหน้ีท่ีอยู่
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ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน    

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.8 ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 
ลูกหน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านักหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านกัหกั
บญัชีส าหรับการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหกับญัชี
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในการท าธุรกรรมซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

5.9 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงยอดดุลสุทธิลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนั
ได้แก่ เงินท่ีน าไปวางเป็นประกนักับเจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน เช่น 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดลูกหน้ีท่ีอยู่
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ระหวา่งด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ เป็นตน้ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียง
ในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพื้นฐานการ
จดัชั้นหน้ีและการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ได้รับการช าระหน้ี และ
บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสญัญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้า
ลกัษณะดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ากว่า       
มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกว่า 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจ านวนของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ  

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน  5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
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ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับงานระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่าย
สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม    

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อ่ืนๆ  2 - 8 ปี 

5.12 ค่าความนิยม  
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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ระหวา่งด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ เป็นตน้ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียง
ในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมี    
หลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพื้นฐานการ
จดัชั้นหน้ีและการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ได้รับการช าระหน้ี และ
บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสญัญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้า
ลกัษณะดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ากว่า       
มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

(3) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกว่า 3 เดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้
ลกัษณะตาม ข) 

 บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการ และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจ านวนของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ  

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน  5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
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ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับงานระหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่าย
สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม    

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตดับญัชี  5 - 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี 
อ่ืนๆ  2 - 8 ปี 

5.12 ค่าความนิยม  
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)      
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนอ้ยกว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของ              

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมี         
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.14 เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 
 เจา้หน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีส านักหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์ราสารทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีส านกัหกั
บญัชีส าหรับการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

5.15 เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทัย่อยจากการประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้
ท่ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระท่ีต้องส่งมอบหลักทรัพย์เน่ืองจากการขายชอร์ตหรือการยืม
หลกัทรัพย ์และภาระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีบริษทัย่อยถือไวเ้พื่อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย ์
เป็นตน้ 

5.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจ

ควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม      
การด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.17 สัญญาเช่าระยะยาว 
จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.18 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.19 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

5.20 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย     
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.21 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี   
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี   
ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

5.21
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.22 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
บริษทัย่อยบนัทึกภาระจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของบริษทัย่อยซ่ึงมีไวเ้พื่อคา้เป็นภาระ
ผกูพนั เงินวางประกนัในการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวบนัทึกในบญัชีลูกหน้ีส านกัหักบญัชี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และบริษทัย่อยรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าค านวณจาก
ราคาท่ีใชช้ าระราคา ณ ส้ินวนัท าการของบริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

สัญญาออปช่ัน 
บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าสิทธิท่ีจ่าย (สถานะซ้ือ) และค่าสิทธิท่ีไดรั้บ (สถานะขาย) ณ วนัท่ีท าการซ้ือหรือ
ขายสัญญาออปชัน่ในบญัชีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ และบญัชีหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตามล าดบั 
และบริษทัฯจะรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดงักล่าวในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีใช้ช าระราคา ณ ส้ินวนัท าการของบริษทั    
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะ
ถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญา 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว  ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

5.22
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 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 
 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาวา่บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไป เม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั 
และเป็นระยะเวลานานรวมถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอาจตอ้งใช้ระยะเวลานานท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับ
เพิ่มข้ึนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนั
อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผือ่การดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวอาจมี
ข้ึนไดใ้นอนาคต  
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกิดจากการปรับมูลค่าของ
ลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ใชค้  ้าประกนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
อายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
ตอ้งท าการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ใน     
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
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เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงสภาพคล่องและขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ช่ือ ความสัมพนัธ ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
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เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงสภาพคล่องและขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ช่ือ ความสัมพนัธ ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัร่วม 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ   
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บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการค้าระหว่างกนั     
 รายไดค่้านายหนา้จากการ     
    ซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 899 1,097 - - ราคาตลาด 
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330 185 - - ราคาตลาด 
 รายไดค่้านายหนา้จากการ    
    ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้     
       - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44 25 - - ราคาตลาด 
 รายไดค่้าบริการการจดัการ      
       - บริษทัยอ่ย - - 12,200 12,600 ราคาตามสญัญา 
 เงินปันผลรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 144,000 102,000 1.20 บาทต่อหุน้ (2555: 

0.85 บาทต่อหุน้) 
       - บริษทัร่วม - - 750 1,500 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย

กบัผูล้งทุนทัว่ไป 
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,115 647 - - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย

กบัผูล้งทุนทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับ      
       - บริษทัยอ่ย - - 357 222 ร้อยละ 1.00 - 1.50 ต่อปี  

 (2555: ร้อยละ             
1.00 - 1.25 ต่อปี) 

 ดอกเบ้ียจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 490 93 ร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี 

 (2555: ร้อยละ 1.00 ต่อปี) 
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 384 195 - - ราคาตลาด 
 ค่าบริการการจดัการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 600 600 ราคาตามสญัญา 
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย      
       - บริษทัยอ่ย - - 36 - ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงค้างของรายการบัญชี      
 ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย   
    ล่วงหนา้ 

     

           บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 98,498 - 
          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,073 5,725 - - 
 ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 34,147 25,000 
 เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 84,000 78,000 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - - 5,000 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หน่วยลงทุน      
      กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส เก่ียวขอ้งโดยอยูภ่ายใต ้ 4,721 5,783 - - 
 การควบคุมของ     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
      กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 
 

เก่ียวขอ้งโดยอยูภ่ายใต้
การควบคุมของ 

75 88 - - 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      
      ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่      

ของบริษทัฯ 
20,000 50,000 - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย      
         บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 368,370 - 
      บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั บริษทัยอ่ย - - 12,000 10,000 
 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย   
    ล่วงหนา้ 

     

          บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 156,505 - 
          กรรมการบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,470 26,534 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 1,200 1,200 
      ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่      

ของบริษทัฯ 
9 44 - - 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.40 - 4.00 
ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ      
 - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 50,000 952,000 982,000 20,000 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.00 - 1.50  ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.00 - 
1.25 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 5,000 664,800 669,800 - 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั  - 55,500 55,500 - 

 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.75 - 1.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.75 - 
1.00 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั - 1,168,370 800,000 368,370 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จ ากดั  10,000 69,925 67,925 12,000 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 94,445 76,884 10,272 8,748 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,080 1,861 - - 
รวม 97,525 78,745 10,272 8,748 

บริษทัฯไดใ้หผ้ลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ 
โดยในปี 2556 ไดท้ าประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยใน
วงเงิน 50 ลา้นบาท (2555: 50 ลา้นบาท) 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 182 181 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 15,360 258,433 1,364 785 
ตัว๋เงินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 478,000 46,996 - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 493,542 305,610 1,364 785 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (432,870) (257,818) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 60,672 47,792 1,364 785 
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9. เงินลงทุน 
9.1 ราคาทุนและมูลค่ายติุธรรม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 เงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน     
  เงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 118,000 118,000 137,000 137,000 
  ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 134,000 134,000 195,000 195,000 
  หกั: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (252,000) (252,000) (332,000) (332,000) 
 รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงินสุทธิ  - - - - 
 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 398,928 405,092 466,841 463,969 
  บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 6,164 - (2,872) - 
  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  405,092 405,092 463,969 463,969 
 ตราสารหน้ี     
  ตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล 57,500 57,911 154,367 153,293 
  บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 411 - (1,074) - 
  รวมตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล 57,911 57,911 153,293 153,293 
  หกั: ตราสารหน้ีภาคเอกชนและรัฐบาล       

ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ - - (46,996) (46,996) 
  ตราสารหน้ีสุทธิ  57,911 57,911 106,297 106,297 
 รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 463,003 463,003 570,266 570,266 
 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 ตราสารหน้ี     
  ตัว๋แลกเงิน 249,362 248,222 186,236 185,060 
  หกั: ส่วนลดรับ (1,140) - (1,176) - 
  ตราสารหน้ีสุทธิ  248,222 248,222 185,060 185,060 
 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 248,222 248,222 185,060 185,060 
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 711,225 711,225 755,326 755,326 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 7,838 3,067 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - (4,771) - 
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสุทธิ  - - 3,067 3,067 
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หน่วยลงทุน 5,050 4,796 5,050 5,871 
  บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (254) - 821 - 
  หน่วยลงทุนสุทธิ  4,796 4,796 5,871 5,871 
 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 4,796 4,796 8,938 8,938 
 เงินลงทุนท่ัวไป     
 หลกัทรัพยอ่ื์น 7,800  7,800  
 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 7,800  7,800  
รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธิ 12,596  16,738  
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 723,821  772,064  

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 348,200 360,810 - - 
  หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 12,610 - - - 
  รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สุทธิ 360,810 360,810 - - 
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 360,810 360,810 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
 ราคาทุน/ราคา  ราคาทุน/ราคา  
 ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนระยะยาว     
 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
 หลกัทรัพยหุ์น้ทุน     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 7,838 3,067 
  หกั:  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - (4,771) - 
  หลกัทรัพยหุ์น้ทุนสุทธิ  - - 3,067 3,067 
 รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ  - - 3,067 3,067 
 เงินลงทุนท่ัวไป     
 หลกัทรัพยอ่ื์น 7,800  7,800  
 รวมเงินลงทุนทัว่ไป 7,800  7,800  
รวมเงนิลงทุนระยะยาวสุทธิ 7,800  10,867  
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 368,610  10,867  

9.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
หลกัทรัพย์ยมืมาและยงัไม่ได้ส่งมอบ     
   หลกัทรัพยหุ์น้ทุน 169,774 44,625 96,600 - 
รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 169,774 44,625 96,600 - 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ     
มีตราสารหน้ีเผือ่ขายแยกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2556 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนีเ้ผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 249,362 - - 249,362 
 หกั: ส่วนลดรับ (1,140) - - (1,140) 
 สุทธิ 248,222 - - 248,222 
รวมตราสารหนี ้ 248,222 - - 248,222 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2555 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ตราสารหนีเ้ผือ่ขาย     
 ตัว๋แลกเงิน 186,236 - - 186,236 
 หกั: ส่วนลดรับ (1,176) - - (1,176) 
 สุทธิ 185,060 - - 185,060 
รวมตราสารหนี ้ 185,060 - - 185,060 
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9.4 ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดยกมาตน้ปี (727) (1,645) (1,384) (1,791) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้     
   -  จากการตีราคา 524 918 - 407 
   -  จากการขาย - - 1,384 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (203) (727) - (1,384) 

9.5 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 9,883 (3,639) 11,883 - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 29,253 136,031 (50,127) - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขาย 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,135 1,291 (44) - 
รวม 40,271 133,683 (38,288) - 

10. ลูกหนีส้ านักหักบัญชี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 122,535 205,464 - - 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ 3,085 2,878 - - 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี     
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   ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (41,595) (25,525) - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสุทธิ 84,025 182,817 - - 

11. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 304,787 648,549 93,515 - 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,773,008 1,335,055 - - 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 209,731 50,784 119,370 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 68,971 68,952 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,356,497 2,103,340 212,885 - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (68,971) (68,952) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,287,526 2,034,388 212,885 - 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,928 2,489 4,983 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 7,831 10,541 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 10,759 13,030 4,983 - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,831) (10,541) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,928 2,489 4,983 - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา     
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,290,454 2,036,877 217,868 - 

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมี
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 69 ลา้นบาท (2555: 69 ลา้นบาท) 

11.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้น
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 
 ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 
มูลหน้ีปกติ  2,287 - 2,287 2,034 - 2,034 
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   ในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (41,595) (25,525) - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีสุทธิ 84,025 182,817 - - 

11. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 304,787 648,549 93,515 - 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,773,008 1,335,055 - - 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 209,731 50,784 119,370 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 68,971 68,952 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,356,497 2,103,340 212,885 - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (68,971) (68,952) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,287,526 2,034,388 212,885 - 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,928 2,489 4,983 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 7,831 10,541 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 10,759 13,030 4,983 - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,831) (10,541) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,928 2,489 4,983 - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา     
   ซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิ 2,290,454 2,036,877 217,868 - 

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมี
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ระงบัการรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 69 ลา้นบาท (2555: 69 ลา้นบาท) 

11.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯไดจ้  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้น
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 
 ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 
มูลหน้ีปกติ  2,287 - 2,287 2,034 - 2,034 
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มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย    69 (69) - 69 (69) - 
รวม  2,356 (69) 2,287 2,103 (69) 2,034 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 
 ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 
มูลหน้ีปกติ  213 - 213 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย    - - - - - - 
รวม  213 - 213 - - - 

12. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดตน้ปี 79,493 104,555 - - 
บวก:  หน้ีสงสยัจะสูญ 19 - - - 
หกั:  หน้ีสูญไดรั้บคืน (2,710) (7,454) - - 
 หน้ีสูญตดับญัชี - (17,608) - - 
ยอดปลายปี 76,802 79,493 - - 

13. ลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
รายไดค้า้งรับ 11,981 9,234 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 34,147 25,000 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 84,000 78,000 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 11,981 9,234 118,147 103,000 
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มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย    69 (69) - 69 (69) - 
รวม  2,356 (69) 2,287 2,103 (69) 2,034 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 
 ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ ลกูหน้ีธุรกิจ จะสูญท่ีตั้ง หลงัหกัค่าเผื่อ 
 หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ หลกัทรัพย ์ โดยบริษทัยอ่ย หน้ีสงสัยจะสูญ 
มูลหน้ีปกติ  213 - 213 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย    - - - - - - 
รวม  213 - 213 - - - 

12. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดตน้ปี 79,493 104,555 - - 
บวก:  หน้ีสงสยัจะสูญ 19 - - - 
หกั:  หน้ีสูญไดรั้บคืน (2,710) (7,454) - - 
 หน้ีสูญตดับญัชี - (17,608) - - 
ยอดปลายปี 76,802 79,493 - - 

13. ลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
รายไดค้า้งรับ 11,981 9,234 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 34,147 25,000 
เงินปันผลคา้งรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - - 84,000 78,000 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 11,981 9,234 118,147 103,000 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 2556 2555 2556 2555 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 1,200 1,200 99.9 99.9 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั 10 10 99.9 99.9 

 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชี  

ช่ือบริษทั ราคาทุน ของเงินลงทุน ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 1,169,803 1,169,803 - - 1,169,803 1,169,803 144,000 102,000 
บริษทั ทรีนีต้ี แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั 10,000 10,000 (5,700) (5,700) 4,300 4,300 - - 
รวม 1,179,803 1,179,803 (5,700) (5,700) 1,174,103 1,174,103 144,000 102,000 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 50 50 3,346 3,348 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ร่วมลงทุนในกิจการ ไทย 49.9 49.9 3,532 3,532 3,532 3,532 
 แปลงสินทรัพยเ์ป็น        
 หลกัทรัพย ์        

 นอกจากน้ีบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัใน
การร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย์ตามท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงาน

15.1
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ดงัน้ี  
บริษทัยอ่ยของบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ 
  2556 2555 
  ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั รับจา้งบริหารจดัการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 100 100 
บริษทั ออสเปรย ์ซีร่ีส์ ทู จ ากดั ใหกู้ย้มืเงินแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

   เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
- - 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทั ออสเปรย ์ซีร่ีส์ ทู จ ากดั 
มีมติอนุมติัให้เลิกบริษทั บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งนายทะเบียน
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2555 และจดทะเบียนเสร็จส้ินการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี     
4 ตุลาคม 2555 

15.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน   
ปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 
 2556 2555 2556 2555 
บริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั * 747 837 750 1,500 
* ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทั แอสเซท แบค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ค านวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่าย
บริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สินทรัพยร์วม           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บริษทั แอสเซท แบคโฮลด้ิงส์ จ ากดั 0.1 0.1 6.7 6.7 - - 1.3 2.0 0.9 1.7 

 

15.2
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16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง   เคร่ืองใช ้  งานระหวา่ง  
  ส านกังาน   ส านกังาน   ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม  
ราคาทุน      
     1 มกราคม 2555 43,141 105,803 25,468 - 174,412 
     ซ้ือเพิ่ม 1,718 4,535 3,691 3,694 13,638 
     จ าหน่าย (583) (1,615) (4,803) - (7,001) 
     ตดัจ าหน่าย (3) (7,582) - - (7,585) 
     31 ธนัวาคม 2555 44,273 101,141 24,356 3,694 173,464 
     ซ้ือเพิ่ม 4,079 9,274 1,612 4,418 19,383 
     จ าหน่าย (34) (1,152) (2,639) - (3,825) 
     ตดัจ าหน่าย (39) (13,590) - - (13,629) 
     โอน 505 6,283 - (6,788) - 
     31 ธนัวาคม 2556 48,784 101,956 23,329 1,324 175,393 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
     1 มกราคม 2555 31,947 92,787 17,292 - 142,026 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,631 7,542 2,332 - 14,505 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีจ  าหน่าย (151) (1,271) (4,803) - (6,225) 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีตดัจ าหน่าย (2) (7,571) - - (7,573) 
     31 ธนัวาคม 2555 36,425 91,487 14,821 - 142,733 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,084 7,641 2,781 - 15,506 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีจ  าหน่าย (34) (1,149) (2,639) - (3,822) 
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน 
        ท่ีตดัจ าหน่าย (39) (13,589) - - (13,628) 
     31 ธนัวาคม 2556 41,436 84,390 14,963 - 140,789 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
     1 มกราคม 2555 11,194 13,016 8,176 - 32,386 
     31 ธนัวาคม 2555 7,848 9,654 9,535 3,694 30,731 
     31 ธนัวาคม 2556 7,348 17,566 8,366 1,324 34,604 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
     2555     14,505 
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     2556     15,496 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึง

ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 107 ลา้นบาท (2555: 108 ลา้นบาท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต          
รอตดับญัชี 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2555 4,206 29,146 2,443 35,795 
เพิ่มข้ึน 250 874 1,580 2,704 
ลดลง  (250) - - (250) 
31 ธนัวาคม 2555 4,206 30,020 4,023 38,249 
เพิ่มข้ึน - 1,950 987 2,937 
ลดลง - - (2,208) (2,208) 
31 ธนัวาคม 2556 4,206 31,970 2,802 38,978 
การตัดจ าหน่าย     
1 มกราคม 2555 1,400 20,403 1,123 22,926 
เพิ่มข้ึน 471 3,113 558 4,142 
ลดลง (250) - - (250) 
31 ธนัวาคม 2555 1,621 23,516 1,681 26,818 
เพิ่มข้ึน 470 2,613 811 3,894 
ลดลง - - (2,208) (2,208) 
31 ธนัวาคม 2556 2,091 26,129 284 28,504 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2555 2,585 6,504 2,342 11,431 
31 ธนัวาคม 2556 2,115 5,841 2,518 10,474 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 
2555    4,142 
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2556    3,894 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 14 ลา้นบาท 
(2555: 13 ลา้นบาท) 

18. เงินกู้ยมื 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 
อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี 
ระยะเวลาคงเหลือของ
หน้ีท่ีจะครบก าหนด 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละ)      
สถาบนัการเงนิ       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.55 - 4.00 นอ้ยกวา่ 1 ปี 970,000 973,000 - - 
รวมเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 970,000 973,000 - - 
เงนิกู้ยมือืน่       
ตัว๋แลกเงิน 2.80 - 3.85 นอ้ยกวา่ 1 ปี 308,485 - - - 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   308,485 - - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินขา้งตน้เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 

19. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 273,698 512,716 156,504 - 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 76,864 11,426 76,864 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 350,562 524,142 233,368 - 
เจ้าหนีธุ้รกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
เจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,832 3,932 1 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,832 3,932 1 - 
รวมเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ     
 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 352,394 528,074 233,369 - 
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2556    3,894 
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ประเภท 
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ต่อปี 
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19. เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์     
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 273,698 512,716 156,504 - 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 76,864 11,426 76,864 - 
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 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 352,394 528,074 233,369 - 
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20. เจ้าหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  95,069 93,706 7,104 4,139 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  (หมายเหตุ 7)  9 44 1,200 1,200 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 95,078 93,750 8,304 5,339 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 14,749 10,123 - - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,893 4,136 - - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676 490 - - 
โอนเขา้ - - 247 - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั   
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(3,474) 

 
- 

 
- 

 
- 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 16,844 14,749 247 - 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,893 4,136 - - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676 490 - - 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 5,569 4,626 - - 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ี     
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 5,569 4,626 - - 
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ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 2.7 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2555: ไม่มี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

   2556 2555 
   (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด   4.45 3.44 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   7.5 5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน     

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)   0.00 - 13.64 0.00 - 28.43 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนั 
ตามโครงการผลประโยชน์ 

จ านวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจาก   
ผลของประสบการณ์ 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 16,844 247 3,474 - 
ปี 2555 14,749 - - - 
ปี 2554 10,123 - - - 
ปี 2553 8,550 - - - 

22. ทุนเรือนหุ้น 
หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อออกให้ตามการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูบ้ริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ESOP) จ านวน 8,700,000 หน่วย ประเภทระบุช่ือผูถื้อและ
เปล่ียนมือไม่ไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวนัท่ีออก      
คร้ังแรก ในระหว่างระยะเวลาของการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิมีผูใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดจ านวน 1.43    
ล้านหน่วย  อย่างไรก็ตาม  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯได้หมดอายุลง               
ทั้งหมดแลว้ 

23. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
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ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรส าหรับปีจ านวน 5 ลา้นบาท ไปเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย (2555: 5 ลา้นบาท) 

24. ภาษีเงินได้  
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 45,692 32,700 - 325 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,600) 1,445 (9,623) - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลง         

อตัราภาษี - (180) - - 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 35,092 33,965 (9,623) 325 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 131 222 346 102 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการประมาณการ     

     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 695 - - - 

 826 222 346 102 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี
ใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 173,002 149,815 99,923 104,915 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 34,600 34,457 19,985 24,130 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - (180) - - 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้ของงวดก่อน - (1,071) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (111) (74) (28,950) (23,805) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,373 1,292 - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน - (266) - - 
อ่ืน ๆ (770) (193) (658) - 

รวม 492 759 (29,608) (23,805) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 35,092 33,965 (9,623) 325 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี       
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 11,515 11,515 15,564 - - - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง       
     มูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 831 71 - - - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 51 182 404 - 346 447 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,127 2,950 2,024 49 - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 12,553 - - 12,553 - - 

รวม 27,246 15,478 18,063 12,602 346 447 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี       
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย       
     สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 306 84 1,182 - - - 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า       
     หลกัทรัพยย์มื 603 - - 603 - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง       
     มูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,169 - - 2,376 - - 

รวม 2,078 84 1,182 2,979 - - 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
ส าหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
ค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ จ านวน 
0.2 ลา้นบาท (2555: 0.2 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ย ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัยอ่ยอาจไม่สามารถน าผลแตกต่างชัว่คราวขา้งตน้มาใช้
ประโยชน์ได ้

25. รายได้จากธุรกจิหลกัทรัพย์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ค่านายหนา้ 479,197 320,736 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,353 16,811 - - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 50,727 38,612 - - 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 82,689 65,260 - - 
รวม 641,966 441,419 - - 
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26.    ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 137,910 115,850 109,546 104,590 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
 (พนัหุน้) 175,552 175,552 175,552 175,552 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.79 0.66 0.62 0.60 

27. ส่วนงานด าเนินงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ      
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดของบริษทัฯ คือ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา       
ซ้ือขายล่วงหนา้ และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 ผูอ้  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานและส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน โดยไม่มีการปัน
ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้หแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 708 21 729 - 729 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 158 160 (160) - 
ดอกเบ้ียรับ 122 - 122 - 122 
ดอกเบ้ียจ่าย (47) - (47) - (47) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

ก าไรของส่วนงาน 669 19 688 - 688 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน     (414) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์    (68) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (33) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (35) 

ก าไรส าหรับปี     138 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 หลกัทรัพยแ์ละ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 561 19 580 - 580 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 122 123 (123) - 
ดอกเบ้ียรับ 100 - 100 - 100 
ดอกเบ้ียจ่าย (28) - (28) - (28) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

ก าไรของส่วนงาน 552 18 570 - 570 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน     (323) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์    (65) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (33) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (34) 
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ก าไรส าหรับปี     115 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงิน รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,144 1 3,145 195 3,340 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,004 2 3,006 198 3,204 

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 
3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไอเอน็จี 
(ประเทศไทย) จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท (2555: 10         
ลา้นบาท) 

29. เงินปันผลจ่าย 
   เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    
         วนัท่ี 25 เมษายน 2555 43,888 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
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ก าไรส าหรับปี     115 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 

ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

ธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงิน รวมส่วนงาน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,144 1 3,145 195 3,340 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,004 2 3,006 198 3,204 

 ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 
3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไอเอน็จี 
(ประเทศไทย) จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท (2555: 10         
ลา้นบาท) 

29. เงินปันผลจ่าย 
   เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    
         วนัท่ี 25 เมษายน 2555 43,888 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
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   ส าหรับปี 2555    วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 21,066 0.12 
  64,954 0.37 

 
   เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    
         วนัท่ี 26 เมษายน 2556 78,998 0.45 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   ส าหรับปี 2556    วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 52,666 0.30 
  131,664 0.75 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
30.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ

ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 19.7 25.9 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.0 20.7 - - 
มากกวา่ 5 ปี 0.1 0.1 - - 

30.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

30.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ี
ก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาส าหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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   ส าหรับปี 2555    วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 21,066 0.12 
  64,954 0.37 

 
   เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    
         วนัท่ี 26 เมษายน 2556 78,998 0.45 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   ส าหรับปี 2556    วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 52,666 0.30 
  131,664 0.75 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
30.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญาบริการ

ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 19.7 25.9 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.0 20.7 - - 
มากกวา่ 5 ปี 0.1 0.1 - - 

30.2 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรืออตัราร้อยละ
ของมูลค่าการซ้ือขายและ/หรืออตัราร้อยละของมูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็น
รายเดือน 

30.3 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ี
ก าหนดไว ้และ/หรือเป็นอตัราต่อสญัญาส าหรับการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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30.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม

การประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ี
ก าหนดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์า้งตน้ 

30.5 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตอ้งน าส่งค่าบริการใหแ้ก่
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะเป็นผูด้  าเนินการใหบ้ริการปฏิบติัการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว้ และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เงินลงทุน ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนัการเงิน เงิน
ลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีส านกัหักบญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ
ลูกหน้ีอ่ืน  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ อ านาจอนุมติัวงเงินตั้งแต่ระดบับุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือและคณะกรรมการ
บริษทั การก าหนดเกณฑก์ารกระจุกตวัในการให้สินเช่ือ การก าหนดหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้สินเช่ือ
ได ้การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีทั้งของลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว อยา่งไรก็ตามจ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือมีรายการดงัน้ี 

31.1
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัฯและเพื่อลูกคา้ 746 638 1 1 
 เงินลงทุน     
  - ตราสารหน้ี 306 291 - - 
 ลกูหน้ีส านกัหกับญัชี 84 183 - - 
 ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,290 2,037 218 - 
 ลกูหน้ีอ่ืน 12 9 118 103 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 5 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากในสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีส าคญัจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนดตามสญัญาแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 50 - - - 11 61 0.25-0.75 2.20-3.35 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 418 418 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 260 46 - - 306 - 3.00-5.80 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 84 84 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 1,773 - - - - 517 2,290 5.75-6.75 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 12 12 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 870 100 - - - 970 - 2.55-3.40 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 115 115 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ - 76 - - - 276 352 1.75-3.00 - 
เงินกูย้มือ่ืน - - 308 - - - 308 - 2.80 - 3.85 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 94 94 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 37 - - - 10 48 0.25 - 0.75 2.50 - 4.00 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 481 481 - - 
   -  ตราสารหน้ี - - 185 58 48 - 291 - 2.75 - 5.80 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 183 183 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 1,335 - - - - 702 2,037 5.75 - 6.75 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 9 9 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 973 - - - 973 - 2.90 - 4.00 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - - - - 130 130 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญา          
   ซ้ือขายล่วงหนา้ 11 - - - - 517 528 1.75 - 3.00 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 94 94 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 369 369 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          
   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 218 218 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 118 118 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 380 - - - - 380 - 0.75 - 1.25 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          
   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 233 233 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 8 8 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 11 11 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 5 - - - - 5 - 1.00 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 103 103 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 10 - - - - 10 - 0.75 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 5 5 - - 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องคือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 369 369 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          
   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 218 218 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 118 118 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 380 - - - - 380 - 0.75 - 1.25 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ          
   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - - - 233 233 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 8 8 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
                      

อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      

หรือวนัครบก าหนด 
  อตัราดอกเบ้ีย                  

(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอ้ยกวา่  มากกวา่ ไม่มี  อตัรา  
 อตัราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 11 11 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 5 - - - - 5 - 1.00 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 103 103 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - 10 - - - - 10 - 0.75 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 5 5 - - 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องคือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
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ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตามสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีระยะสั้น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจ าทุกวนั และ
ก าหนดใหฝ่้ายงานต่างๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหม่ท่ีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ตอ้งท าการตรวจสอบกบัฝ่ายบญัชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการท าธุรกรรมนั้นไม่ท าให้
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษทัฯและบริษทัย่อยต ่ากว่าเกณฑท่ี์บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยก าหนด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หากเกิด
วิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ     
ไดสู้งกวา่เกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61 - - - 61 
เงินลงทุน      
   -  ตราสารทุน 418 - - - 418 
   -  ตราสารหน้ี - 260 46 - 306 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 84 - - 84 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,982 308 - - 2,290 
ลูกหน้ีอ่ืน - 12 - - 12 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 870 100 - - 970 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 115 - - 115 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 76 276 - - 352 
เงินกูย้มือ่ืน - 308 - - 308 
เจา้หน้ีอ่ืน - 84 - - 84 

 



TRINITY WATTHANA186

   

   51 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  
 2555  
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48 - - - 48 
เงินลงทุน      
   -  ตราสารทุน 481 - - - 481 
   -  ตราสารหน้ี - 185 58 48 291 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 13 170 - - 183 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,335 702 - - 2,037 
ลูกหน้ีอ่ืน - 9 - - 9 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 973 - - 973 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 130 - - 130 
เจา้หน้ีอ่ืน 11 517 - - 528 
 - 94 - - 94 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - 1 
เงินลงทุน      
   -  ตราสารทุน 369 - - - 369 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 218 - - - 218 
ลูกหน้ีอ่ืน 34 84 - - 118 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 380 - - - 380 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 233 - - - 233 
เจา้หน้ีอ่ืน 7 - - - 7 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - - 1 
เงินลงทุน      
   -  ตราสารทุน 11 - - - 11 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 - - - 5 
ลูกหน้ีอ่ืน 25 78 - - 103 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 10 - - - 10 
เจา้หน้ีอ่ืน 1 4 - - 5 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศบางส่วน อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อ
ช่วยลดผลกระทบในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนก าหนดนโยบายและ
ขอ้ก าหนดในการลงทุน เกณฑก์ารจ ากดัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใหฝ่้ายบริหารความเส่ียง
และขอ้มูลการจดัการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจ าทั้งรายวนั
และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเส่ียงจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
ยอมรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมี
ยอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 2556 2555 2556 2555 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.09 0.09 32.82 30.63 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมี
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 2556 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนด 

 บริษทัยอ่ยซ้ือ บริษทัยอ่ยขาย บริษทัยอ่ยซ้ือ บริษทัยอ่ยขาย ตามสัญญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.09 - 32.90 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

 2555 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนด 

 บริษทัยอ่ยซ้ือ บริษทัยอ่ยขาย บริษทัยอ่ยซ้ือ บริษทัยอ่ยขาย ตามสัญญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.09 - 30.75 27 กมุภาพนัธ์ 2556 

 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาอนัเก่ียวเน่ืองกบั
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนก าหนดนโยบายและ
ขอ้ก าหนดในการลงทุน เกณฑ์การจ ากดัผลขาดทุนของบญัชีเงินลงทุนทุกบญัชี โดยให้ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและขอ้มูลการจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจ าทั้ง
รายวนัและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเส่ียงจากการลงทุนอยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
ยอมรับได ้

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้น และมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายช าระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

31.2
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วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดั       
มูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

 ในการก าหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กับลกัษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ  
สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึงเงินสด
และเงินฝากในสถาบนัการเงินซ่ึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากมูลค่าตราสาร
ทางการเงินส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไข
และระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นราคา
ยติุธรรม เช่น เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์และตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี
ส านกัหกับญัชี ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยถือตามราคาสุทธิตามบญัชี เน่ืองจากมีก าหนดช าระระยะสั้น ส่วนมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่าตามราคาตลาด 

ข) หน้ีสินทางการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อย เจา้หน้ีส านักหักบญัชี 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และเจา้หน้ีอ่ืนถือตามราคาสุทธิตามบญัชี 
เน่ืองจากมีก าหนดช าระระยะสั้น ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์แสดงตามราคา
ตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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31.3 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมี

ยอดคงเหลือของมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2556 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สัญญา Futures และ Options       
 สถานะซ้ือ - 47 - - 47 
 สถานะขาย 44 - - - 44 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 
 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญา 
 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สัญญา Futures และ Options       
 สถานะขาย 73 - - - 73 

32. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทางการเงินท่ีเหมาะสม การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และการด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จากก าไรของปี 2556 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
52.66 ลา้นบาทโดยก าหนดจ่ายวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ละ 
0.30 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 
เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   56 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 
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รายละเอียดบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 (ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ �นไป)

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกจิ จาํนวนหุ้นจด
ทะเบยีน

จาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายแล้ว

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ โทรศัพท์/
โทรสาร

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)
   เลขทะเบียนบริษัทท่ี บมจ. 40854500692

ลงทนุในบริษัท
ตา่งๆ

182,825,000 175,552,000 เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอก
ซตีิ �ทาวเวอร์ ชั �น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

0-2343-9500
0-2801-9100/ 
0-2343-9663

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จ�ากดั
   เลขทะเบียนบริษัทท่ี 0105542027091 
   Home page www.trinitythai.com

ธรุกิจหลกั
ทรัพย์

120,000,000 120,000,000 เลขท่ี  179  อาคารบางกอกซตีิ �
ทาวเวอร์  ชั �น 25-26, ชั �น 29 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

0-2343-9500
0-2801-9100/ 
0-2343-9663

บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอร่ี 2001จ�ากดั
   เลขทะเบียนบริษัทท่ี 0105544010471 
       

ธรุกิจท่ีปรึกษา
การเงิน

1,000,000 1,000,000 เลขท่ี  179 / 108   อาคารบางกอก
ซตีิ �ทาวเวอร์ ชั �น  26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

0-2343-9500/ 
0-2343-9683

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ �งส์ จ�ากดั
   เลขทะเบียนบริษัทท่ี 10454501332           
       

ลงทนุในบริษัท
ตา่งๆ

10,000 10,000 เลขท่ี 195/13 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิสคอมเพล็กซ์ อาคาร 2
ชั �น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย
กรุงเทพมหานคร 10110

0-2661-9576/ 
0-2661-9579

บริษัท คอนดอิูท แมนเนจเมนท์ 
เซอร์วิสเซส จ�ากดั
   เลขทะเบียนบริษัทท่ี 10854501241           
       

ธรุกิจให้บริการ 50,000 50,000 เลขท่ี 195/13 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิสคอมเพล็กซ์ อาคาร 2
ชั �น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย
กรุงเทพมหานคร 10110

0-2661-9576/ 
0-2661-9579
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สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

สาขา ที�ตั �งสาขา โทรศัพท์ โทรสาร

1. สาขาพระราม 2 59/470-471  หมู ่6 แขวงแสมด�า  
เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150

0-2876-4100 0-2417-0225  

2. สาขาเชียงใหม่ ศนูย์การค้าเซน็ทรัล แอร์พอร์ต พลาซา่ ชั �น G 
(อาคารโรงภาพยนตร์) เลขท่ี 2 ถนนมหิดล
ต�าบลหายยา  อ�าเภอเมือง เชียงใหม ่50100

0-5328-5333
0-5320-3777

0-5328-5222

3. สาขาอยธุยา ง 6/8-10  ถนนจกัรพรรดิ�  ต�าบลหอรัตนไชย  
อ�าเภอพระนครศรีอยธุยา  พระนครศรีอยธุยา 
13000   

0-3523-2975-8  0-3523-2979

4. สาขาลพบรีุ 219-219/1 ชั �น 1 ถนนนารายณ์มหาราช
ต�าบลทะเลชบุศร อ�าเภอเมือง ลพบรีุ 15000

0-3641-4561    0-3662-6344

5. สาขาสรุาษฎร์ธานี 3/39-40 ถนนสรีุย์โชต ิต�าบลตลาด              
อ�าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000

0-7721-7851-2
0-7727-5262

0-7727-5260

6. สาขาหาดใหญ่ 200/301 อาคารจลุดศิหาดใหญ่ พลาซา่ ถนน
นิพทัธ์อทิุศ 3 ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ 
สงขลา 90110

0-7435-4151-5 0-7435-4160

7. สาขาศนูย์วิจยั ห้องหมายเลข 2 ชั �น 2 อาคารเลขท่ี 499/5 
ซอยศนูย์วิจยั ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

0-2718-0357 0-2369-3984

8. สาขาประชานิเวศน์ เลขท่ี 105/1 ห้องเลขท่ี B404 ถนน เทศบาล
สงเคราะห์    แขวงลาดยาว เขตจตจุตัร 
กรุงเทพมหานคร 10900

0-2591-7858 0-2591-7857
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ºØ¤¤ÅÍŒÒ§ÍÔ§
นายทะเบียนหลักทรัพย์
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศพัท์ : 0-2359-1200-1  โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
 บริษัท ส�านกังาน เอิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั

 ชั �น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ 

 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศพัท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90

 โดย  - นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3516  หรือ

   - นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือ

   - นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4521
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á¡Œä¢¤íÒ¼Ô´

  หน้าที� 3 ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ   

      หมายเหตุ

    เพ่ิม : ข้อ  2)  ข้อมลูทางการเงินส�าหรับปี 2554 ท่ีแสดงนี � ยงัไมไ่ด้ปรับปรุง

       ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษี 

      เงินได้มาถือปฎิบตัิ

  หน้า 13 ลักษณะบริการ

    ข้อ 1)  บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จ�ากดั (มหาชน)  ยอ่หน้าท่ี 3

    แก้ไข  : ณ     วนัท่ี   31   ธนัวาคม  2556   บริษัทมีเงินลงทนุเพ่ือค้าในหลกัทรัพย์

      จดทะเบียนตามราคาตลาด จ�านวน จาก 360.08 ล้านบาท 

      เป็น  360.81  ล้านบาท

  หน้าที� 118  รายการระหว่างกัน

    แก้ไข  :  ดอกเบี �ยจ่ายตั�วสัญญาใช้เ งินธนาคารกรุงไทย ปี 2556

       รายได้รับ / คา่ใช้จา่ย จาก 195383,638 เป็น 383,638 บาท
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