
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี  ปรับตัวลดลงร้อยละ .  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทังปีโดยปรับตัวจากสินปี  

ที , .  จุด ลดลงตำสุดถึง  , .   จดุ หรือลดลงร้อยละ  .   ในเดือนมีนาคม    จากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชอืไวรัสโคโรนา     หรือโรคโควิด-   เป็นวงกว้างและกระจายไปทัวโลก   และหลังจากนันดัชนีได้ปรับตัวเพิมขึน

อย่างต่อเนืองจนถึงเดือนธันวาคมปิดที , .  จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-  ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐ

กิจทัวโลกทังหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมนีัยสำคัญ รัฐบาลทัวโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง   เป็นผลทำให้ปริมาณ

เงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรพัย์เสียงทังหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมลูค่า

การซอืขายหลักทรพัย์เฉลียต่อวันทังปีอยู่ที ,  ล้านบาท เพิมขึนจากปี  ท ี ,  ล้านบาท สำหรับตลาดสัญญาซือ

ขายล่วงหน้ามีปริมาณการซือขายเพมิขึนจากปี  โดยมปีริมาณซือขายสัญญาฯ จาก .  ล้านสัญญาในปี  เป็น 

.  ล้านสัญญาในปี 

ในปี  นักลงทุนรายย่อยมบีทบาทเพิมขึนมาก  โดยสัดส่วนมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ทีรอ้ยละ 

.  จากปี  ทมีสีัดส่วนร้อยละ .  ขณะทีนักลงทุนประเภทอืนๆ มีสัดส่วนการซือขายหลักทรพัย์ลดลง   โดยนักลงทุน

ต่างชาติมีสัดส่วนการซือขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ทีร้อยละ .  จากปี  ทมีสีัดส่วนร้อยละ .  บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

มสีัดส่วนมูลค่าการซือขายหลักทรพัย์ลดลงมาอยู่ทีร้อยละ .  จากปี  ทรีอ้ยละ .   และนักลงทุนสถาบันในประเทศ

มสีัดส่วนการซือขายลดลงมาอยู่ทีรอ้ยละ .  จากปี  ทรีอ้ยละ .  สำหรับบริษัทมสี่วนแบ่งการตลาดปี  ทรีอ้ยละ 

.  ลดลงจากปี  ทรีอ้ยละ .  

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด-   มูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนส่วนบุคคลสามารถรกัษาระดับได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิมขึนจาก ,  ล้านบาทเมือ

สินปี  เป็น ,  ล้านบาท ณ สินปี   หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิมขึน % จากปี  

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิมทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน  

) กองทุนส่วนบุคคล “ทรีนีตี เอเชยีน ไพรเวท ฟันด์”  โดยลงทุนในตลาดเอเชีย  (ไม่รวมญีปุ่น)  ซึงให้อัตราผลตอบแทนตังแต่

จัดตังกองทุนจนถึงสินปี  ทรี้อยละ .  โดยมมีูลค่าสินทรัพย์รวมเพิมขึนจาก  .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

เมอืสินปี  เป็น .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมรกิา ณ สินปี  หรือเพิมขึน . %     

) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA  ซึงเป็นกองทุนทีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีใหญ่เป็นอันดับต้นๆ 

ในเวียดนาม  คือ SSI Asset management Limited Company   โดยทีกองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่

ต้องเสียค่าพรีเมยีม เมือลงทุนในหุ้นทีติดโควต้านักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินทีลง

ทุน ณ สินปี .   ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา เพิมขึนจากปี  ทมีมีูลค่า .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คิด

เป็นอัตราเพิมขึนร้อยละ .   

บรษิัทมีผลงานการเป็นทีปรกึษา  และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนือง  ด้วยผลงานการนำบมจ.

บรหิารสินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัดได้รับรางวัล SET AWARDS 

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

เยียมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO) ของ  บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)
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สาส์นจากประธานกรรมการ

กองทุนส่วนบคุคลมีมูลค่าสินทรัพย์เพิมจากปก่ีอน

เพิมทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ

เปน็ทีปรึกษา และนำบรษิัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนือง

่

่

่่

่
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ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี  มคีวามผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมรีายได้รวม 

.  ล้านบาท เพิมขึนจากปี  ทมีีรายได้รวม .  ล้านบาท ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  และบริหารเพิม

ขนึจาก .  ล้านบาทในปี    เป็น  .   ล้านบาท  ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี  มีจำนวน .  ล้านบาท 

เพิมขึนจากกำไรสุทธิปี  ทมีจีำนวน  .  ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิมขึนร้อยละ .

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมจีริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการทีดีบริษัท

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 

   เป็นบริษัทจดทะเบียนทีได้คะแนนอยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ตามมาตรฐาน  ASEAN  CG  Scorecard   รวมทังได้รับการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยียม” มาอย่างต่อเนือง นอกจาก

นีการทบีริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ  “บริษัทเกษียณสุข”  ทีจัดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำนักงาน ก.ล.ต.) เพือส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงนิให้มีเพียงพอในการใชจ้า่ยเมือเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลใน

ระดับทอง

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตังมนัทีจะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตระหนัก

และให้ความสำคัญทีจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกียวข้องทังลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและสังคมมาโดยตลอด  

บริษัทเชือมนัว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรทีแข็งแกร่งจะชว่ยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงวิสัยทัศน์    และเป้าหมายทีได้วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทังนีบรษิัทได้สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในขบวนการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับและสือสารเน้น

ยำ้ถึงพฤติกรรมทีคาดหวังแก่พนักงานเพือให้พนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเพือให้ทุกองคาพยพของบริษัทเดินทาง

ไปในทิศทางเดียวกัน 

ในปี  แม้เศรษฐกิจและหลายธุรกิจจะสะดุด และหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของเชือโควิด -    บริษัทพยายามอย่าง

ยิงยวดทีจะดูแล และให้บริการต่อลูกค้า นักลงทุนได้อย่างต่อเนือง ด้วยมาตรฐานความมีประสิทธิภาพเช่นเดิม  ในขณะเดียว

กัน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และชีวอนามัยของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่กันไปด้วย   โดยปฏิบัติตาม

คำสังของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดทีจะช่วยควบคุมการระบาดของเชือโควิด-  ไม่ให้แพร่กระจายโดยจัดให้พนักงาน

ปฏิบัติงานทีบ้าน  จัดหาอุปกรณ์ เครืองมือการทำงาน  เครืองมือสือสาร  ทีจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปฏิบัติ

งานทีบ้าน  สามารถให้บริการลูกค้า  นักลงทุนได้อย่างต่อเนืองมีประสิทธิภาพ   อีกทังได้จดัระบบสือสารให้พนักงานสามารถ

ติดต่อสือสารกับผู้บังคับบัญชา กับพนักงานท่านอืนๆได้อย่างคล่องตัว สำหรับพนักงานทีมีจำเป็นต้องทำงานทีสถานทีทำงาน   

บริษัทได้กำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดทีจะดูแลเรืองสุขอนามัย เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที

อยู่ทีทำงาน มีการตรวจวัดอุณหภูม ิและจัดแอลกอฮอล์อย่างพอเพียงให้พนักงาน  

ในปี  บริษัทคาดการณ์ถึงการเติบโตทีอยู่ในระดับตำของเศรษฐกิจโลกโดยรวม   และภาวะผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ 

จากปัจจัยต่างๆ อันเกิดจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  หรือ โรคโควิด-   เป็นสำคัญ ทียัง

ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนือง มากหรือน้อยตามแต่ละอุตสาหกรรม  ซึงผลกระทบนีคาดว่าจะยัง

คงมอียู่จนกว่าจะการบริหารจัดการเรืองวัคซีนจะกระทำได้อย่างทัวถึง และมีประสิทธิภาพมากพอ 

เศรษฐกิจไทยยังคงมคีวามเสียงจากภาคการท่องเทียวทีมแีนวโน้มเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาติได้ล่าช้า และค่าเงินบาทยังคง

ทรงตัวแข็งค่าต่อไปเป็นปัจจัยเสียง ทีอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมนีัยสำคัญในขณะทีสภาพคล่องในระบบการ

เงินโลกสูงต่อเนือง  เป็นปัจจัยประคับประคองตลาดหุ้นเกิดใหม่ในมติิของ  Fund Flow  ดังนันบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงาน

อย่างระมดัระวัง และรัดกุม มกีลไกทีจะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก   และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสียงอย่างใกล้ชิด 

รวมทัง มแีผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ  ธุรกิจ   โดยไม่ได้พึงพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึงเพียงด้านเดียว  

นอกจากนี   มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น  การให้บริการทีเหนือความคาดหวังของลูกค้า 

(Beyond Expectation) ทังด้านผลตอบแทนและการให้บริการ  

ี

บริหารงานอย่างมีจริยธรรม และตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีดี่

่
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ในปี  บริษัทมีแผนงานทีจะเพิมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน    นอกเหนือจากหุ้นทีดำเนินการอยู่  ผ่านช่องทางในการนำเสนอ

บริการการลงทุนบน Platform ทีมีชอืว่า Trinity Smart Wealth ผ่าน Digital Media ซึงเป็น Platform ทีสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของนักลงทุน กลุ่มทีต้องการจะลงทุนในหุ้นหรือกองทุน แต่ไม่ค่อยมเีวลาในการศึกษาและติดตามราคา รวมทัง

สภาวะตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด  อกีทังอาจไม่สันทัด  และมีข้อมูลเพียงพอทีจะตัดสินใจเกียวกับจังหวะในการลงทุน  ทัง

จังหวะซอื และจังหวะขายได้อย่างมันใจ  ด้วยขบวนการการทำงานของระบบ Trinity Smart Wealth  ทีมีทีมนักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์และผู้จัดการกองทุน  ทีจะเป็นผู้ช่วยในการพจิารณาเลือกสรรและคัดกรอง หุ้น และกองทุน ทีน่าลงทุน  รวมทังให้ข้อมูล

จังหวะการเข้าซือ-ขายหุ้น/กองทุนตามลักษณะประเภทการลงทุนทีลูกค้าได้เลือกไว้  

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทตังเป้าหมายเพิมการลงทุนในต่างประเทศผ่านทังกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสัญชาติ

เวียดนาม SSI-SCA ซึงเชอืมนัว่าสามารถให้ผลตอบแทนทีดีแก่ลูกค้า

ในเรอืงการพัฒนาให้ความรู้ บรษิัทยังคงให้ความสำคัญ  และดำเนินการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า  นักลงทุน  รวมทัง

พัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนืองผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่   ซงึสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันใน

ห้องประชุม หรือห้องอบรมสัมนา  นอกจากนีบริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพือเรียนรู้การใช้ช่องทางสมัยใหม่ในการสือ

สาร อย่างมปีระสิทธิภาพอีกด้วย

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ  ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร  และพนักงานทุกท่านทีเชือมนัในบริษัท ในทีม

ผู้บรหิารและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิงทจีะได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี

ต่อไป เพอืจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท  

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

      ประธานกรรมการ

บริษัทมีแผนเพิมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกเหนือจากหุ้น่




