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รายได้ ปี ปี 

รายได้ค่าทีปรึกษา

รายได้จากธุรกิจ

หลักทรัพย์

รายได้จากธุรกิจ

สัญญาซอืขาย

ล่วงหน้า

กำไร (ขาดทุน) และ

ผลตอบแทนจาก

เครอืงมือทางการเงิน

รายได้ดอกเบีย

รายได้อืน

         รวม

ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

บจ.ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  

บล. ทรีนีตี จำกัด และ

บจ. ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์พลัส

บล. ทรีนีตี จำกัด

บล. ทรีนีตี จำกัด

บล. ทรีนีตี จำกัด และ

บมจ. ทรีนีตี วัฒนา

บมจ. ทรีนีตี วัฒนา และ

บล. ทรีนีตี จำกัด

บมจ. ทรีนีตี วัฒนา 

บล. ทรีนีตี จำกัด 

บจ. ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  

และบริษัท แอสเซท แบค 

โฮลดิงส์ จำกัดและบริษัท

ทรีมนันี โฮลดิง จำกัด

ล้านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินการโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น
(ร้อยละ)
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ปี ปี 

ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

ค่านายหน้า

ค่าธรรมเนียมและบริการ

กำไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน

ดอกเบียเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบียอนื

รายได้อืน

รวม

ล้านบาท

ปี 

ร้อยละล้านบาท

.

.

.

.

.

.

.

รายได้

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี  ปี  และปี 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ใน ปี  ปี  และ ปี 



.  บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)   ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุน  โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย    บริษัทโดยตรง 

คือ บรษิัทหลักทรพัย์ ทรีนีตี จำกัด บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด  บริษัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด  และบริษัท 

ทรีนีตี วัน จำกัด   โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเพือให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติโดยผ่านคณะกรรมการ

ของบริษัทย่อย

นอกจากการลงทุนในบริษัทยอ่ยดังกล่าว  บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่  บริษัท  แอสเซทแบค  โฮลดิงส์  จำกัด    โดย

บรษิัทถือหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ .  บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดตังหลักเพือดำเนิน

ธุรกิจในการลงทุนในบริษัท  ทีทำหน้าทีเกยีวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอืน  (Securitization)  และ

บรษิัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเพือค้า และเผือขาย

เริมจากปี  บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์คำ้ประกันซึงมีระยะเวลาให้กู้ยืมทียาวกว่าลูกหนีเงนิให้กู้ยืมเพือ

ซือหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า  การอนุมตัิวงเงินให้ลูกค้า รวมถึง

นโยบายในการควบคุม  และติดตามทีเข้มงวด  และดำเนินการโดย บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เช่นเดียวกันกับการให้กู้ยืม

เพือซือหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีเงินให้กู้ยืมอืนจำนวนเงิน ,  ล้านบาท

เมอืวันที   กรกฎาคม   บริษัทได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง จำกัด  กบับุคคลธรรมดารายหนึง 

เพือลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน  ,   หุ้น   มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ   บาท ในราคา .  

ล้านบาท  สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ .  ของหุ้นทีออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิม

ทุน โดยบริษัทพจิารณาว่าภายใต้เงือนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการทีบรษิัทฯและ บุคคลธรรมดาข้าง

ต้นควบคุมร่วมกัน ประกอบธุรกิจการให้สินเชือรายย่อยระดับจังหวัด

เมอืวันที  เมษายน  บริษัทได้เพิมสัดส่วนการลงทุนในการลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด จากอัตราร้อย

ละ .  เป็น อตัราร้อยละ .  ของหุ้นทอีอกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทแอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด 

เปลยีนจากบรษิัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นโยบายการลงทุนของบรษัิท

บรษิัทมีนโยบายการลงทุนทังระยะสันในหลักทรัพย์จดทะเบียนทีมีสภาพคล่อง  และระยะปานกลางในหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทีมพีนืฐานและผลการดำเนินงานทีดี   มีบทวิเคราะห์สนับสนุน  และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดทีมแีนวโน้มการ

เติบโตสูงหรอืธุรกิจอืนทีสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเพือกระจายความเสียงของแหล่งรายได้และลดผลกระทบ

จากความผันผวนของภาวะการซือขายในตลาดหลักทรัพย์โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตลอดชว่งระยะเวลาการถือครองหุ้นนอกจาก

นีบรษิัทหลักทรพัย์ยังมีการลงทุนระยะสันในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือค้า ตราสารหนีเพอืค้า และ

เผือขายอันเป็นทางเลือกของการบริหารเงนิ ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีเงนิลงทุนชัวคราวจำนวน .  ล้านบาทซึง

วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน .  ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึงวัด

มลูค่าด้วยวิธีมลูค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จำนวน .  ล้านบาท

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและสัญญาซือขายล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิวงเงินลงทุน และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสียงเกียวกับการลง

ทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าทังของบริษัทและบริษัทย่อย    ในขณะทีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน/คณะ

กรรมการจัดการลงทุนระยะยาวทำหน้าทีกำหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สำหรับลงทุน  และกำหนดมาตรการ

ต่าง ๆ    ในการบริหารความเสียงตามแต่ละประเภทของหลักทรัพย์/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท   เช่น 

13รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ลักษณะบริการ
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การจัดสรรวงเงินลงทุน การจำกัดจำนวนผลขาดทุนทีจะเกิดขึน การรายงานผลการลงทุน   และกำหนดอำนาจการดำเนินการ

ตามจำนวนผลขาดทุนทีเกิดขึน  นอกจากนันคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน/คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว มหีน้าที

ประเมินรวมทังติดตามผลการลงทุน   เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมฝี่ายบริหารความเสียงและข้อมูลการจัดการ  

ทำหน้าทีรายงานและติดตามการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบนโยบายทีกำหนดไว้     และควบคุมแก้ไขกรณีทีการลงทุนไม่อยู่ใน

กรอบทไีด้รับการอนุมัติ 

การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน

การจำกัดผลขาดทุนสำหรับบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทนัน    แตกต่างกันขึนกับความเสียงของรูปแบบการลงทุน  และหลัก

ทรัพย์ทลีงทุน ตัวอย่างการจำกัดผลขาดทุน ได้แก่  

 - กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไมเ่กิดขึนรายหลักทรัพย์ เช่นไมเ่กิน % ของต้นทุนของหลักทรัพย์แต่ละรายการ

 - กำหนดให้มีผลขาดทุนยังไมเ่กิดขึนของพอร์ต เช่น ไม่เกินกว่าร้อยละ  ของมลูค่าเงินลงทุนรวมของพอร์ต

 - กำหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง เชน่ ไมเ่กินกว่า  ล้านบาท 

การลงทุนในตราสารหนี

คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน  และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการบริหารความเสียงเกียวกับการ

ลงทุนในตราสารหนี    ในขณะทีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทำหน้าทีกำหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับ

ลงทุน อนุมตัิลงทุนในตราสารหนีในอำนาจทีได้รับมอบหมาย และกำหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการบริหาร

ความเสียง   เช่น  การจำกดัจำนวนผลขาดทุนทีจะเกิดขึน   การรายงานผลการลงทุน  และกำหนดอำนาจการดำเนินการตาม

จำนวนผลขาดทุนทีเกิดขึน  นอกจากนนั    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหน้าทีประเมินรวมทังติดตามผลการลงทุนเพือ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในหลักทรัพยอ์ืน

การลงทุนในบริษัทใดๆ  ซึงไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนข้างต้น  กำหนดให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัททีเกียว

ข้องในการลงทุน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  เพือพิจารณาอนุมตัิ รวมทังกำหนดเจ้า

หน้าทีทีจะติดตามประเมินผลการลงทุนเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท  ทรีมันนี โฮลดิง  จำกัด  มีวัตถุประสงค์การจัดตังหลักเพือดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัททีประกอบธุรกิจการให้สิน

เชือรายย่อยระดับจงัหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชือพโิกไฟแนนซ์) และธุรกิจอืนทีเกียวเนอืง ปัจจบุัน การร่วมค้ามีบริษัทย่อยที

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือพโิกไฟแนนซ์และเริมดำเนินกิจการแล้ว    บริษัท  และบริษัทย่อยอีกหนึงแห่งทีดำเนิน

ธุรกิจให้บริการทีเกยีวข้อง   โดยการประกอบธุรกิจการให้สินเชือรายย่อยระดับจังหวัด       ภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสือ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงือนไขในการ

ประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทีเกยีวข้อง

นโยบายการตังสำรองค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  จะแสดงมลูค่าเงินลงทุนชัวคราวและระยะยาวตามมลูค่ายุติธรรม   สำหรับการเปลียน

แปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราวจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบการเงนิส่วนการเปลียนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนระยะยาวจะบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น



.  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกดั 

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอยีดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี

) การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข  ตังแต่เดือนมีนาคม  ให้บริการ

ด้านนายหน้าซือขายหลักทรพัย์โดยมีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซือขายหลักทรพัย์ทังใน SET และ MAI ในปี  ปี  

และ ปี  ดังนี

บรษิัทให้บริการด้านนายหน้าซือขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทังทีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  และลูกค้าสถาบัน   จำนวนลูกค้า 

ณ สินปี  เป็น ,  ราย ทังนี บริษัทได้กำหนดนโยบายในการรบัลูกค้า การอนุมัติและการปรบัวงเงินซือขายหลักทรพัย์

ให้ลูกค้า รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าดังนี

นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมตัิวงเงินให้ลูกค้า  

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าทีมคีุณภาพ  และมีประวัติการเงินดี  ทังนี  บริษัทมนีโยบายใน

การรับลูกค้าและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซือหลักทรัพย์ให้ลูกค้าตามเกณฑ์ ดังนี

บุคคลธรรมดา          พิจารณาจากความมันคงของหน้าทีการงาน รายได้ต่างๆ ทีเพียงพอ  รวมทังความสามารถ

          ในการชำระเงินในวงเงินทีได้รับอนุมัติได้     โดยต้องมเีอกสารประกอบการพิจารณา  ได้แก่   

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุด

          คู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือ Bank Statement หรือข้อมูลแสดงฐานะการเงินอืน

นิติบุคคล/ลูกค้าสถาบันการเงิน    พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ่มผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร  และตลอดจนความมันคง  และผลประ

          กอบการทีดีของธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา  ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน

          หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทน  สำเนาหนังสือรับรองการจด

          ทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท งบการเงินย้อนหลัง หรือ Bank Statement

เมอืผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าแล้วรวม

ทังประเมนิความเสียงด้านการฟอกเงิน  และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายของลูกค้า   และพิจารณาเห็นสมควร

อนุมตัิให้มีวงเงินซือขายกับบริษัทได้ จึงเสนอความเห็นพร้อมกับวงเงินต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการ

ทีดูแลงานพิจารณาเครดิตเพือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชตีรวจสอบข้อมลูลูกค้าเพือการประเมินความ

เสียงด้านการฟอกเงนิ  และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  และให้ความเห็นต่อวงเงินทีขออนุมตัิก่อนนำเสนอขอ 

อนุมตัิจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการสินเชือ) 
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ปี   มูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ ปี 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MAI (ล้านบาท)

บรษิัท (ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ)

ปี 
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ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นอกจากนัน บริษัทจะดำเนินการประเมินวงเงิน และปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครังและทบทวนข้อมูล

ลูกค้า  เพอืประเมินความเสียงด้านการฟอกเงนิ   และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประจำตามระดับความ

เสียงของลูกค้า ในระหว่างปีหากลูกค้าต้องการปรับวงเงิน เจา้หน้าทีจะพิจารณาประวัติการชำระเงนิ ปริมาณการซือขาย และ

รวบรวมข้อมูลเพอืการพิจารณาวงเงินเพิมเติมเพอืนำเสนอตามขันตอนข้างต้น

นโยบายการควบคุมและติดตามการซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของลกูค้า 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด   มีมาตรการควบคุมดูแลการซือขายหลักทรัพย์     และสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่าง

รัดกุม เพอืให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ได้แก่  การจัดให้มีการควบคุมผู้ใช้ระบบซือขายหลัก

ทรัพย์/สัญญาซือขายล่วงหน้า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจา้หน้าทีรับอนุญาต ผู้แนะนำผู้ลงทุนและบุคคลอืน

ทีเกียวข้องการกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การกำหนดอำนาจอนุมัติการซือขายบนระบบซอืขายหลักทรัพย์/สัญญา

ซือขายล่วงหน้า   การสอบทานธุรกรรมของลูกค้า  และตรวจสอบรายชือลูกค้ากับบุคคลทีถูกกำหนดทีสำนักงานป้องกัน และ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งรายชือมา  เพือป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย การ

จัดระบบงานและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในกรณีทีเจ้าหน้าทีปฏิบัติไม่เหมาะสมรวมถึงการดูแลกรณีทีมีข้อผิดพลาด

ในการทำรายการให้ลูกค้า และแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดลดลง เป็นต้น นอกจากนัน  บริษัทยังมรีะเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ   

เพือควบคุมดูแลการซือขายและการชำระราคาของลูกค้าเพือไมใ่ห้เกิดความเสียงกับบริษัท  ได้แก่ การห้ามไม่ให้ลูกค้าซือเพมิ

เมอืเกิดการชำระล่าช้า การติดตามให้ลูกค้านำเงินมาวางเพิมเมอืเกิดผลขาดทุนถึงระดับทีกำหนด และเงินทีวางไว้ไม่เพียงพอ 

รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปิดบัญชี หากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดำเนินการตรวจสอบการซือขายของลูกค้า และการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทฝี่ายงานต่างๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรม

การอำนวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์การรายงานทีกำหนด

) การให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) 

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ขันตอนการดำเนินการและอำนาจอนุมัติให้รัดกุม และให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน  ตลอดจน

หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยสรุปได้ดังนี

นโยบายการให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดวงเงนิให้กู้ยืมแก่ลูกค้าแต่ละรายไมเ่กินร้อยละ  ของเงินกองทุนของบริษัทและวงเงินรวมไม่เกิน  เท่าของเงิน

กองทุน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับลูกค้า  โดยวิเคราะห์ฐานะการเงิน  และความรู้ความเข้าใจของลูกค้า   ในเรือง

ความเสียงและวิธีการในการกู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ทีอนุญาตให้กู้ยืม บริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการสินเชือ

เพือทำหน้าทีในการพิจารณาหลักทรัพย์ทีอนุญาตให้กู้ยืมเงนิ     โดยมนีโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีจะอนุญาตให้กู้ยืม

จากการพจิารณาสภาพคล่องในการซือขายของหลักทรัพย์   ความผันผวนของราคา  และปัจจัยพืนฐานของหลักทรัพย์นันๆ 

รวมถึงการกำหนดอัตรามาร์จินของหลักทรัพย์ทีอนุญาตให้ซอืขายตามความเสียงของหลักทรัพย์  เพือให้บริษัทมีหลักประกัน

จากลูกค้าทีเพียงพอป้องกันความเสียงในการให้กู้ยืมเงิน ในกรณีทีมีการซอืขายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพย์

ใด  โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชือรวมทีให้ลูกค้าทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพือกำหนดการห้ามซือหลักทรัพย์นันเพิม   



นโยบายในการรับลูกค้าและอนุมตัิวงเงินซือหลักทรัพย์ให้ลกูค้า  

เมอืลูกค้าแสดงความจำนงทีจะขอวงเงนิระบบเครดิตบาลานซ์    ผู้แนะนำผู้ลงทุน    ต้องจัดให้มีข้อมลูของลูกค้าตามทีบรษิัท

กำหนด และต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเกียวกับการลงทุน ประสบการณ์การลงทุน และการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ความ

พร้อม  และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกียวกับการกู้ยืมเงินเพอืซือหลักทรัพย์    โดยให้ลูกค้าลงนามในแบบข้อ

ชีแจงสำหรับการเปิดบัญชีซือขายระบบเครดิตบาลานซ์  ก่อนดำเนินการและนำเสนอเพือขออนุมตัิวงเงินตามขันตอนการเปิด

บัญช ีทังนีการพิจารณาวงเงินให้ลูกค้าจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภททีมคีวามเสยีงด้านการชำระราคาสำหรับบัญชีทีมีกับ

บรษิัท

นโยบายการควบคุมและติดตามการวางหลกัประกันและการชำระหนีของลกูค้า  

บรษิัทกำหนดนโยบายการควบคุมและติดตามการซือขายหลักทรพัย์ของลูกค้า และเพิมเติมขันตอนปฏิบัติในเรืองต่อไปนี

 . การวางหลักประกัน การเรยีกหลักประกันและการบังคับชำระหนี

     บริษัทรับเฉพาะเงินสด  และหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันเท่านัน  และกำหนดให้ผู้แนะนำผู้ลงทุน  และ

เจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการสอบทานความเพยีงพอของหลักประกันของลูกค้าทุกวันโดยใช้ราคาหุ้นทีซอืขายล่าสุดหากต้องมีการ

บังคับชำระหนี บริษัทฯ ได้ให้อำนาจฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการบังคับขายหลักทรพัย์ของลูกค้าได้    หากผู้แนะนำผู้ลงทุนไมไ่ด้

บังคับขายตามข้อกำหนดของบริษัท

 . การดูแลหลักประกันและทรัพยส์ินของลูกค้า

    บริษัทแยกหลักประกันของลูกค้าจากบัญชีของบริษัท    และปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศคณะกรรม

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจัดชนัสินทรัพย์และนโยบายค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  ถือปฎิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน   โดยฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณผล

ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากความเสียงด้านเครดิตทอีาจเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย     โดยพิจารณาจากความเสียงในการ

เรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ทีใช้คำ้ประกัน

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บรษิัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามเกณฑค์งค้างด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริง    สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีด้อยค่าด้านเครดิต 

จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้กู้ยืม (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) มาคูณกับอัตราดอกเบีย

ทีแท้จริง 

) การค้าหลกัทรัพย์ และสญัญาซือขายล่วงหน้า

บรษิัทมีการลงทุนในตราสารหนีทังตราสารหนีระยะสันอายุไม่เกิน      เดือน  และตราสารหนีระยะยาว  เชน่  พันธบัตร  หุ้นกู้  

รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน   และลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า    โดยมกีารจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ให้สอด

คล้องกับโมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท     ซึงมีผลต่อวิธีการวัดมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

สำหรับปี     บริษัทมผีลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน สัญญาซือขายล่วงหน้าและตราสารหนีทังสนิ .  ล้าน

บาท ซงึรวมทังกำไรขาดทุนจากการซือขายและรายได้ดอกเบียและเงินปันผลจากการลงทุน และขาดทุนทียังไมเ่กิดขึนจากเงิน

ลงทุนทีแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ   วันที   ธันวาคม   บริษัทมีเงนิลงทุนซึงวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจำนวน  .   ล้านบาท 

วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน .  ล้านบาท และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จำนวน .  ล้านบาท 
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นโยบายการลงทนุของบรษิทั

การลงทุนและการค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของตราสารได้ดังนี

 . เงินฝาก ตัวเงินทีสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจทีมีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน 

      ปี  นับแต่วันทีลงทุน

 . ตราสารหนีภาคเอกชน หรือหน่วยลงทุน

 . หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีทีรัฐบาลคำประกันทีมีอายุ

                  ไถ่ถอนเกิน  ปีนับแต่วันทีลงทุน

 . หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / สัญญาซือขายล่วงหน้า

 . หลักทรัพย์มใิช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 . หลักทรัพย์ประเภทอืนนอกเหนือจากข้างต้น

บริษัทมีนโยบายการลงทุน  และค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีสภาพคล่องสูง  โดยบริษัทจะทำการศึกษาและ

คัดเลือกหลักทรัพย์ทีมีพืนฐานและผลการดำเนินงานทีดีและ/หรือได้รับผลตอบแทนทีดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการ

ลงทุนและค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าจะขึนกับสภาวะตลาด

สำหรับการลงทุนระยะยาวซึงถือเป็นเงนิลงทุนประเภทเผือขาย ดำเนินการโดยฝ่ายกลยุทธการลงทุน   ภายใต้การกำกับดูแล

ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว  (Long-term Investment Committee)  โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

จะพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน หรือจำหน่ายการลงทุนจากข้อมลูทีนำเสนอโดยฝ่ายกลยุทธการลงทุน   ซึงได้มีการพิจารณา

หลักทรัพย์ทีน่าสนใจลงทุน  (Investment  Universe)  ตามหลักการและแนวทางการลงทุน  (General Investment Criteria) 

ทีคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและความเสียงทีเหมาะสมในแต่ละการลงทุน   ทังนีสามารถลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภททีเป็น

หุ้นสามัญหรอืหลักทรพัย์แปลงสภาพหุ้นสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ เพือปกป้องความเสียงสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที

ได้ลงทุนไปแล้ว   และสามารถลงทุนทังใน  และนอกตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงการลงทุนทังใน  และต่างประเทศ   โดยกำหนด

นโยบายระยะเวลาการลงทุน -  ปี ส่วนลงทุนจะลงทุนในบริษัททีมีธุรกิจทมีีความน่าสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายได้และ

กำไรมีแนวโน้มทีดี มผีู้บริหารและโครงสร้างการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลทีดี    ตลอดจน

เลือกลงทุนในบริษัททีมีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทีควรจะเป็นตามปัจจัยพืนฐาน (Undervalued)

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน

คณะกรรมการ  บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม  รวมทังอนุมัติ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ  และการบริหารความเสียงเกียวกับการลงทุน  นอกจากนันได้แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและ

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพือควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและขันตอนปฏิบัติทีได้รับอนุมัติ  และ

ควบคุมกำกับดูแลความเสียงในการลงทุนให้เหมาะสม   รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิกรอบการลงทุนของผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

ของบริษัท  (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที    ข้อ .  หัวข้อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการจัดการลงทุน

ระยะยาว) และจัดให้มีฝ่ายบริหารความเสียงและข้อมูลการจัดการซึงทำหน้าทีติดตามควบคุมให้มีการรายงานและแก้ไขกรณี

ทีการลงทุนไม่อยู่ในกรอบทีได้รับการอนุมัติ ซึงสำหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเข้าลงทุนแล้วส่วนลงทุนหรือผู้ทีได้

รับมอบหมายจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการ

ลงทุนทีได้กำหนดไว้ และให้รายงานความคืบหน้า หรือการเปลียนแปลงทีสำคัญต่อคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเป็น

ระยะๆ ไป

นโยบายการตังสำรองค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  มีนโยบายการบันทึกเงินลงทุน และการตังสำรองค่าเผือการด้อยค่าตามหลักเกณฑข์องสำนัก

งานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์ของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)



) การเป็นทีปรึกษาการลงทุน  

บรษิัทให้บริการด้านทีปรึกษาการลงทุนควบคู่กับการให้บริการนายหน้าซือขายหลักทรัพย์โดยจะทำหน้าทีในการให้คำแนะนำ

เกียวกับการลงทุนซือขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า  ปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาการลงทุนแต่

อย่างใดบริษัทได้รบัความเห็นชอบระบบงานทีปรกึษาการลงทุนแล้วตังแต่เมือวันที  พฤศจิกายน  ดังนันบริษัทสามารถ

ให้คำแนะนำผ่านสือต่างๆ ในฐานะทีปรึกษาการลงทุน

) การจัดจำหนา่ยหลักทรพัย์ 

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  มกีารให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และรบัประกันการจัดจำหน่ายหลักทรพัย์แก่บริษัทต่างๆ

ทีประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ทังตราสารหนีและตราสารทุนโดยมีเจ้าหน้าทีทีผ่านการทดสอบความรู้ของการเป็นทีปรกึษา

ทางการเงนิของสำนักงานกำกับหลักทรััพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

งานก่อนทีบรษิัทจะรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายใด   จะต้องผ่านการพจิารณา  และวิเคราะห์รายละเอียดเกียวกับหลัก

ทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้องการของลูกค้า และผู้ลงทุนจากนันจึงนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมตัิตาม

ลำดับชัน เชน่ ผู้บริหารฝ่าย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

) การใหบ้รกิารยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เดือนมกราคม  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์    โดยมขีอบเขต

จำกัดเฉพาะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพือส่งมอบหลักทรัพย์ทีจดัสรรเกินจำนวนในการจัดจำหน่ายหลักทรพัย์    

ต่อมาเมือวันที  พฤศจิกายน  บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  ให้สามารถดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ  โดยสามารถเป็นตัวแทนของผู้ยืม

และผู้ให้ยืม หรอืเป็นคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าได้  

บรษิัทได้เปิดให้บริการกับลูกค้าในเดือนมกราคม     ก่อนการดำเนินการเพือให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจะ

วิเคราะห์ความเสียงของคู่สัญญาให้แน่ใจว่าในการยืมและให้ยืมดังกล่าว คู่สัญญาสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทได้และ

บรษิัทจะต้องดำรงหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตลอดระยะเวลาทียืม ตามทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดรวมทังจัดเตรียมหลักทรัพย์เพือคืนให้ผู้ให้ยืมได้ตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน 

ณ สินปี   มีลูกค้าเปิดบัญชีเพือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน  ราย

) การเป็นทีปรึกษาทางการเงิน 

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด   ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นทีปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตทีสำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นระยะเวลา  ปี    โดยจะสินสุดในวันที  สิงหาคม  

และจดทะเบียนเป็นทีปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาของกระทรวงการคลัง เพือให้บริการในฐานะปรึกษาสาขาการ

เงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันบริษัท  มบีุคลากรทีมปีระสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในงาน

ด้านวาณิชธนกิจจำนวน  คน ซึงในจำนวนนีมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน  คน

) การจัดการกองทนุส่วนบุคคล 

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จำกัด  ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม       และเรมิ

ประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน    โดยบริษัทจัดให้มรีะบบงานทีมีความพร้อม  มีการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างผู้จัดการ

กองทุน  และฝ่ายปฏิบัติการทีชัดเจนและเหมาะสม  โดยฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ดูแลและติดต่อกับผู้รับฝากทรพัย์สิน  รวมทัง

ตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบยอดทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการ

บรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนทีเหมาะสม  การบริหาร

ความเสียงของการลงทุน รวมทังประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพือให้คำแนะนำการลงทุนทีเหมาะสม (โปรดดูรายละเอียด

ในข้อ  หัวข้อคณะกรรมการจัดการกองทุน)
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ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีลูกค้าทีใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน  บัญชี  เท่ากับเมือปี  โดย

มีมลูค่าสินทรัพย์รวมเพิมขึนจาก ,  ล้านบาทเมอืสินปี  เป็น ,  ล้านบาท ณ สินปี  หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิม

ขนึเพียง  % จ ากปี    ถงึแม้ในด้านมลูค่าทรัพย์สินจะแทบไมม่ีความแตกต่างจากปีก่อน เนืองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มี

ความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด   แต่ทางด้านรายได้ได้เพิมขันอย่างมีนัยสำคัญจาก .  ล้านบาทในปี  เป็น 

.  ล้านบาทในปี  หรือเพิมขึนถึง % เนอืงจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนทีดี จงึได้รับค่าธรรมเนียมตามผลการ

ดำเนินงานในอัตราทีสูงขึนจากเดิม

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลทีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ณ วันที  ธันวาคม   บริษัทมลีูกค้าทีใช้บรกิารการจัด

การกองทุนส่วนบุคคลทีลงทุนต่างประเทศจำนวน  บัญชี เพมิขึนจากปี  ซึงมจีำนวน  บัญชี   โดยมีมลูค่าสินทรัพย์

รวมเพมิขึนจาก .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมือสินปี  เป็น .  ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สินปี  

หรือเพมิขึนร้อยละ . %

) การเป็นตัวแทนขายและรับซือหนว่ยลงทนุ

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  เป็นตัวแทนขาย  และรับซือหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)  แห่ง 

ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรงุไทย บลจ.ทิสโก้ บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ.ซีไอเอ็มบี บลจ.ทหารไทย บลจ.

แอสเซทพลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ และบลจ.ทาลิส เพือเพมิสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึน 

หน่วยงานนีถือเป็นบริการเสริมทีบริษัทจัดไว้บรกิารลูกค้า  การเป็นตัวแทนขาย และรับซือหน่วยลงทุนช่วยให้บริษัทมีบริการที

หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสียงได้ดียิงขนึ นอกจากนี เป็นช่อง

ทางทีลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิงขึน แม้จะเป็นบริการเสริมในปัจจุบันแต่ก็ได้รับ

ความสนใจจากลูกค้ามากขึน ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิมสูงขึนทุกปีจึงเป็นหน่วยงานทีสร้าง

รายได้ได้อย่างสมําเสมอต่อไป

) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มือวันที    เมษายน    โดยเริมให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน    ในปี 

 บริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้  ราย

) การเป็นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า  

บรษิัทหลักทรัพย์  ทรีนีตี  จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้า เมือวันที   

กรกฎาคม  และเริมดำเนินธุรกิจ เมือวันที  ธันวาคม 

บรษิัทมีส่วนแบ่งตลาดและมลูค่าการซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้าในปี   ปี  และปี  ดังนี
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ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
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ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ้ ้



ในปี  ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงจากร้อยละ .  ในปี  เป็นร้อยละ .  โดยเป็นอันดับ   ของปริมาณ

การซอืขายรวมของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า เนืองจากการแข่งขันด้านราคาทีรนุแรงมากขึน ขณะทีภาพรวมของปริมาณ

การซอืขายของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าเพิมขึนจากปี  ในอตัราร้อยละ  

บรษิัทให้บริการด้านตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ากับลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทังนีบรษิัทได้

กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การอนุมัติและการปรับวงเงินซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้าให้ลูกค้า  รวมถึงนโยบายในการ

ควบคุมและติดตามการซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้าของลูกค้าเชน่เดียวกบัการเป็นนายหน้าซือขายหลักทรพัย์แต่โดยทีการ

ซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้ามีความเสียงทสูีงกว่า  บรษิัทจึงจัดให้มีแบบสอบถามเพือให้ผู้แนะนำผู้ลงทุนใช้ในการพิจารณา

และประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเพิมเติม  รวมทงัให้ลูกค้าลงนามในข้อชีแจง สำหรับการเปิดบัญชีซือขายสัญญาซือ

ขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการและนำเสนอเพือขออนุมัติวงเงินตามขันตอนการเปิดบัญชี    ทังนีการพจิารณาวงเงินให้ลูกค้าจะ

พิจารณาวงเงนิรวมทุกประเภททีมีความเสียงการชำระราคา สำหรับบัญชีทีมีกับบริษัท

) การให้บริการงานสนบัสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม 

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ให้บริการเกียวกับด้านการเงนิและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล รวมทัง

งานด้านธุรการอืนๆ    รวมทังการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในให้กับบริษัทในกลุ่มทังหมด  โดยบริษัทได้มีการทำ

สัญญาระหว่างกัน ดังนี

21รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ปี  ปริมาณการซือขาย
(สัญญา)

ปี 

ฟวิเจอรส์

 - สินค้าเกษตร

 - นำ้มนั

 - โลหะมีค่า

  - ค่าเงิน

 - Single Stock

- SET  Index

ออปชัน

- SET  Index

รวม (สัญญา)

, ,

,

-

, ,

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

ปี   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

, ,

,

-

, ,

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

จำนวนสัญญา จำนวนสัญญา จำนวนสัญญา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

, ,

,

-

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ตารางแสดงปรมิาณการซือขายของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์้ ้





การตลาดและภาวะการแขง่ขัน 

ภาวะตลาดและการแขง่ขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นไทยในปี  SET Index ปรับตัวลดลงร้อยละ .  ขณะที SET  Index ปรับตัวลดลงร้อยละ .  และ  SETTRI 

Index ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ .  โดยปัจจัยสำคัญทีเกิดขึน คือ 

.   ในช่วงต้นปี สหรัฐอเมริกาและจีนได้มกีารลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกเป็นผลสำเร็จ พร้อมทังมกีารถอดจีนออกจาก

       รายชือประเทศทีมีการบิดเบือนค่าเงิน ซึงเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทัวโลก

.   อย่างไรก็ตามภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิท-  เป็นวงกว้างและกระจายไปทัวโลกทำให้ราคาสินทรัพย์ทังหลายมี

      การปรบัตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญ

.   รัฐบาล และผู้กำหนดนโยบายทัวโลก ต่างออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉิน ทังในส่วนของนโยบายการเงิน และ

      นโยบายการคลัง

.   การอัดฉีดสภาพคล่องด้วยนโยบายต่างๆ ทีเกิดขึนเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุนโดยเฉพาะ

      สินทรัพย์เสียงทงัหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์

.   เศรษฐกิจโลกมกีารฟืนตัวอย่างรวดเร็วภายหลังสถานการณ์และความกังวลเรืองโควิท-   คลีคลายลง โดยเฉพาะภาค

      การผลิต ส่งผลให้ดัชนี PMI สูงขึนกว่าระดับ Pre-Covid

.   สำหรับปัจจัยเฉพาะตัวทีสำคัญในประเทศไทย   ได้แก่  สถานการณ์การเมืองในประเทศทีมคีวามไมแ่น่นอนเกดิขึนตลอด

      ทงัปี ทงัในและนอกสภา

.   ตลาดหุ้นทัวโลกปรับตัวสูงขึนในช่วง  เดือนสุดท้ายของปี  โดยเฉพาะกลุ่ม  Cyclical  รับข่าวพัฒนาการเชิงบวกทางด้าน

      วัคซีนต้านโควิท-   

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการปรับตัวได้ดีทีสุดในปี    ได้แก่  หมวดอิเล็กทรอนิกส์  หมวดธุรกิจการเกษตร  และหมวด

บรรจุภัณฑ์ ขณะทีอุตสาหกรรมทีให้ผลตอบแทนตำสุด ได้แก่ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดท่องเทียว หมวดสือและสิงพมิพ์
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คู่สัญญา

สัญญาจ้างบริการ

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด : ผู้ให้บริการ

บรษิัท คอนดูอิท แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส  จำกัด : ผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

- ให้บริการเกียวกับการเงนิและการบัญชี

- ให้บริการเกียวกับด้านทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ

- ให้บริการเกียวกับงานคอมพิวเตอร์

อายุสัญญา  ปี และมีผลต่อเนืองไปอกีคราวละ  ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา

ค่าบริการปี  จำนวน ,  บาท

ค่าบริการต่อปีจำนวน ,  บาท

สัญญาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด กับบริษัท คอนดูอิท แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ้
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SET Index และมูลคา่การซือขายของตลาดหุ้นเฉล่ียต่อวัน - รายปี้ ่

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมอืพิจารณามูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบว่า ในปี  นักลงทุน

รายย่อยมบีทบาทเพิมขึนมาก  โดยสัดส่วนมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ทีร้อยละ .  จากปี  ที

มีสัดส่วนรอ้ยละ .  ขณะทีนักลงทุนประเภทอืนๆ มสีัดส่วนการซอืขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการ

ซือขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ทีร้อยละ .  จากปี  ทมีีสัดส่วนรอ้ยละ .   บัญชบีริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการ

ซือขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ทีร้อยละ .  จากปี  ทรี้อยละ .  และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซือขาย

ลดลงมาอยู่ทีรอ้ยละ .  จากปี  ทรี้อยละ .  ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

สัดส่วนมูลคา่การซือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแตล่ะประเภท้

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ทังนีภาพรวมตลอดปี  นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซือสุทธิ ,  ล้านบาท นักลงทุนสถาบันมีสถานะซือสุทธิ  ,  

ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มสีถานะซือสุทธิ ,  ล้านบาท ขณะทีนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทัง

สิน ,  ล้านบาท  
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ทีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าการซือขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนแตล่ะประเภท (ล้านบาท)้

  

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (จุด)  

มลูค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) * 

มลูค่าการซือขายหลักทรพัย์รวม (ล้านบาท) *

มลูค่าการซือขายหลักทรพัย์เฉลียต่อวัน (ล้านบาท) *

อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ) 

อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 

จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) * 

จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) * 

มลูค่าหลักทรพัย์จดทะเบียนใหม่ ณ ราคา IPO (ล้านบาท) *
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ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์

* ข้อมลูรวม SET และ MAI   

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย์
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ในปี  มีบริษัทสมาชิกทีได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์    แห่ง  โดยในภาพรวมบริษัทส่วนใหญ่มสี่วน

แบ่งการตลาดเพิมขึน โดยบริษัททีมสี่วนแบ่งตลาดเพิมขึนโดดเด่น ได้แก่ KKPS, KGI และ CST ส่วนบริษัททีมีส่วนแบ่งตลาด

ลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ DBSV, UBS, CLSA และ CS

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรนีีตี จำกัด ซงึมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยซึงเป็นบุคคลธรรมดา  และนิติบุคคลทัวไป 

ในปี  มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ .   ในปี    เป็นร้อยละ  .  โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีมูลค่าการซือขาย

เพิมขึนเล็กน้อยจากปี  และลูกค้าสถาบันในประเทศมีการซือขายเพิมขึนร้อยละ .    โดยลูกค้าของบริษัทจะซือขาย

หลักทรัพย์ด้วยเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  และซือขายด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ในสัดส่วนรอ้ยละ .  ทงันี  ในช่วง

ทีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดรายหนึงเกิน % ของรายได้รวม 

ส่วนแบง่การตลาดของบริษัทสมาชิก

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางแสดงมูลคา่ซือขายของลูกค้าแยกตามประเภทของลูกค้า้

ปี   
ประเภทลูกค้า

ปี 

รายย่อยในประเทศ 

สถาบันในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

รวม

, .

, .

.

, .

ปี   

.

.

.

.

, .

, .

.

, .

.

.

.

.

มูลค่าซือขาย มูลค่าซือขาย มูลค่าซือขายร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

, .

, .

.

, .

.

.

.

.

หน่วย : ล้านบาท
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ตารางแสดงมูลคา่ซือขายของลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี้

ปี   
ประเภทลูกค้า

ปี 

บัญชเีงินสด

บัญชเีครดิตบาลานซ์

รวม

, .

, .

, .

ปี  

.

.

.

, .

, .

, .

.

.

.

มูลค่าซือขาย มูลค่าซือขาย มูลค่าซือขายร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

, .

, .

, .

.

.

.

ผลงานทสีำคญัด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในปี  และปี   สรุปได้ดังน ี  

 ในปี  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่าย  และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที

เสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก  (IPO)  ให้กับ บรษิัท  แอ๊บโซลูท คลีน  เอ็นเนอร์จี  จำกัด (มหาชน)   และผู้จัดการการจัด

จำหน่ายหลักทรัพย์ทีเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO) ให้กับบรษิัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 

และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทีเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO) จำนวน 

  บริษัท  ได้แก่  บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  บริษัท   อนิฟราเซท จำกัด (มหาชน)  บริษัท  อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด 

ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

 นอกจากนีบริษัทได้เป็นผู้จดัการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสันและหุ้นกู้ระยะยาวทีเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและ

/หรือนักลงทุนรายใหญ่จำนวน   บริษัท  ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท เอส  กรุ๊ป 

จำกัด (มหาชน) 

 ในปี  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด   ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที

เสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก  (IPO)  ให้กับ  บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  จำกัด  (มหาชน)  และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัด

จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทีเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO)  จำนวน  บริษัท ได้แก่  บริษัท 

เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี  จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บรษิัท  ไร้ท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)  บริษัท  สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)  และบริษัท  อนิเด็กซ์  อนิเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป 

จำกัด (มหาชน)

 นอกจากนี    บริษัทได้เป็นเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจดัจำหน่ายหุ้นกู้ทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัวไป (PO)  และ ผู้ลงทุน

สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP(II&HNW))  จำนวนรวม    บริษัท  ได้แก่   บรษิัท เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 

(มหาชน)  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)   และบริษัท วินด์ 

เอนเนอร์ยี โฮลดิง จำกัด  

 ด้านธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล   สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  ได้ออก

ใบอนุญาตสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทังหมด  ใบอนุญาต   ธุรกิจนีกลับมาเป็นทีสนใจของผู้ประกอบการอีกครัง

หนึง ด้วยมกีารเสนอผลิตภัณฑท์ีเป็นทางเลือกให้ประชาชนทีมีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจใน

การลงทุนมากขึน  อีกทังผู้ประกอบการมกีารพัฒนานำเสนอช่องทางการลงทุนผ่าน Application ซึงสะดวกง่ายดาย สามารถ

ไปลงทุนในต่างประเทศได้  จึงมีความต้องการบริการนีมากขึน     อย่างไรก็ตามฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ทีธนาคาร

ใหญ่เพียงไมก่ีแห่งดังนันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทีเข้ามาในธุรกิจนีมกัจะมีฐานลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว  ปัจจบุัน มีผู้ประกอบ

การทเีป็นบริษัทหลักทรัพย์  ราย 
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ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีลูกค้าทีใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน  บัญชี เท่ากับเมือปี  โดย

มีมลูค่าสินทรัพย์รวมเพิมขึนจาก ,  ล้านบาทเมอืสินปี  เป็น ,  ล้านบาท ณ สินปี  หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิม

ขนึเพียง % จากปี   ถงึแม้ในด้านมลูค่าทรัพย์สินจะแทบไมม่ีความแตกต่างจากปีก่อน    เนืองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มี

ความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด   แต่ทางด้านรายได้ได้เพิมขันอย่างมีนัยสำคัญจาก .  ล้านบาทในปี  เป็น 

.  ล้านบาทในปี  หรือเพิมขึนถึงรอ้ยละ .  เนืองจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนทีดี จงึได้รับค่าธรรมเนียมตาม

ผลการดำเนินงานในอัตราทีสูงขึนจากเดิม

ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลทีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ณ วันที  ธันวาคม   บริษัทมลีูกค้าทีใช้บรกิารการจัด

การกองทุนส่วนบุคคลทีลงทุนต่างประเทศจำนวน    บัญชี เพมิขึนจากปี   ซงึมจีำนวน  บัญชี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์

รวมเพมิขึนจาก .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  เมือสินปี  เป็น .  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ สิน

ปี  หรือเพมิขึนร้อยละ .  ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี  สูงถึงร้อยละ .

แนวโนม้ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 

 ด้วยปัจจัยสำคัญต่างๆ ต่อไปนี ทำให้มีการประเมินกรอบดัชนี  SET  Index ในปี  อยู่ในระดับ -  จุด  

 )  คาดผู้กำหนดนโยบายทัวโลกทังในส่วนของนโยบายการเงิน   หรือนโยบายการคลังยังคงมที่าทีผ่อนคลายต่อไป 

ท่ามกลางความเสียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-  ทยีังคงมอียู่

 ) จากนโยบายทางการเงินและการคลังในเชิงผ่อนคลาย  จะทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกสูงต่อเนือง เป็น

ปัจจัยประคับประคองตลาดหุ้นเกิดใหม่ในมิติของ Fund flow

 )  อย่างไรก็ตามสถานะการ Short ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ขณะนีค่อนข้างจะเป็น Crowded trade แล้ว   ดังนัน

หากมีปัจจัยความเสียงใดเกิดขึนในตลาดอย่างฉับพลัน อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าอย่างรวดเร็วได้

 ) ปัจจัยสำคัญทีต้องติดตาม  คือ พฒันาการของวัคซนีต้านโควิท-  หลังจากทีเรมิมกีารฉีดให้กับบุคคลกลุ่มเสียง

แล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นประสิทธิผลของตัวยาต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดใหม่ๆ

 ) การเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิปดีสหรัฐฯ   อย่างเป็นทางการของ นายโจ  ไบเดน  ในช่วงแรกอาจเผชิญกับ

อุปสรรคในการออกกฎหมายต่างๆ เนืองจากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในสภาสูงอยู่

 ) คาดกลุ่มหุ้นเติบโต  (Growth)  มโีอกาส  Outperform  ในช่วงครึงปีแรกจากภาวะเศรษฐกิจโลกทียังคงเติบโตตำ

และมคีวามเสียงขาลงอยู่ แต่เมอืเข้าสู่ช่วงครึงปีหลังคาดว่าหุ้นวัฏจักร (Cyclical)  จะกลับมา Outperform จากสัญญาณการ

ฟนืตัวทางเศรษฐกิจทีเด่นชัดมากขึน

 ) เศรษฐกิจไทย ยังคงมีความเสียงจากภาคการท่องเทียว  ทีมแีนวโน้มเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาติได้ล่าช้า

 ) เงินบาทยังคงทรงตัวแข็งค่าต่อไปเป็นปัจจัยเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ

 ) ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์การเมอืงในประเทศซึงคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยรบกวนบรรยากาศการลงทุน

ต่อไป แต่ตราบใดทียังไมม่ีความรนุแรงเกิดขึน คาดว่าผลกระทบคงจะอยู่ในวงจำกัด
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อัตราการเตบิโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย

แนวโนม้การแขง่ขัน  

แมว้่ามูลค่าการซือขายรวมทังตลาดในปี  จะเติบโตขึนราวร้อยละ  แต่ด้วยภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจหลักทรพัย์ที

ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึนตามลำดับ  โดยอัตราค่าคอมมชิชันเฉลียของกลุ่มฯ  (ไม่รวมการซือขายของบัญชีบริษัทหลัก

ทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนืองหลังการเปิดเสรีค่าคอมมชิชัน  ซึงปี  อยู่ทรีอ้ยละ .  ปี  อยู่ทีร้อยละ .  และงวด 

 เดือนของปี    อยู่ทีร้อยละ  .   จงึทำให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการรักษาฐานลูกค้า

เดิม และเพมิลูกค้าใหม่ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทังด้านการให้คำแนะนำการลงทุน การให้บริการบทวิเคราะห์

หลักทรัพย์ทีมีคุณภาพ  ตลอดจนขยายสินค้าหรือบริการทางการเงินใหม่ๆ ทีลูกค้าน่าจะสนใจในการลงทุนให้กว้างขึน เพอื

เพิมโอกาส และความหลากหลายในการลงทุน รวมทังเพิมผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี  เพือลดความเสียงจากการพึงพารายได้ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรพัย์แต่ละแห่ง   ยังต้องเร่ง

กระจาย หรอืเพิมรายได้ด้านอืนมากขึนอาทิ  รายได้ดอกเบียจากเงินให้กู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์  กำไรจากเงินลงทุน  รายได้

จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับปี   นอกจากเป็นปีแห่งการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี   ซึงจะมีผล

กระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ ปัจจัยทีมีผลกระทบอย่างมากทัวโลก คือ การแพรร่ะบาดของเชือโคโรนาไวรัส ยังคงดำเนินต่อ

ไปจนกว่าประชากรของโลกจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทัวถึงกัน  ประเทศไทยคงจะหนีไม่พน้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่

คาดว่าประเทศไทยน่าจะผ่านพ้นจุดตำทีสุดไปแล้ว  ธนาคารชาติของทุกประเทศในโลก ได้พยายามประคับประคองเศรษฐ

กิจ และจุนเจือประชากรของตนองด้วยการกู้เงิน  เพือนำเงินมาแจกจ่ายให้ประชาชน ในขณะทีภาคการผลิตยังหยุดนิงเป็น

ผลทำให้เกดิสภาวะฟองสบู่ และสภาพคล่องทีล้นเกินในโลกเกิดขึน

จากสภาพคล่องทีล้นเกินในระบบ โดยธรรมชาติเงินต้องแสวงหาผลตอบแทนในขณะทีดอกเบียเงินฝากตำกว่าร้อยละ  จึง 

เกิดการเก็งกำไรมหาศาลในหลักทรัพย์ทุกประเภทอาทิ เช่น โลหะมคี่าบิทคอยน์รวมถึงมแีรงเก็งกำไรมหาศาลในหลักทรัพย์ 

สิงเหล่านีได้เกิดขึนทัวโลกมิใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านัน  สำหรับปี   คาดว่าราคาหลักทรัพย์จะขยับตามทิศทางของ 

Fund  Flow  ทีมาจากต่างประเทศเพือหาผลตอบแทนในตลาด Emerging Market โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศอาเซียน

ซึงเป็นแหล่งทีมกีารเติบโตของ GDP สูงทีสุดในโลก  

ทีมา : : Bloomberg Consensus  

่

่
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การบริหารจัดการการลงทุนจะทวีความยากยิงขนึภายใต้สภาวะของการเก็งกำไรแบบไร้ปัจจัยพืนฐาน  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ

ผันผวนตามกระแส Fund Flow ทีมสีภาพไร้ทิศทางทีแน่นอน ดังนัน การทีจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนทีดีจึงอยู่ทีการจับจังหวะ

ทีถูกต้องกับ Fund Flow ส่วนการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีถูกต้องในภาวะเช่นนีอาจเป็นเพียงปัจจัยรอง  อย่างไรก็ดี ทางบริษัทยัง

ยึดหลักการของการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล  คือ การบริหารจัดการความเสียง  โดยบริษัทจะเน้นความ

ปลอดภัย ไม่ให้กองทุนของลูกค้าเกิดความเสียหายจากการขาดทุนเงินต้น และขณะเดียวกันสร้างผลตอบแทนทีดี

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  มีนโยบายทีจะทำธุรกจินายหน้าซือขายหลักทรัพย์โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพือเพมิราย

ได้ให้มากขึน  ในส่วนของลูกค้ารายย่อยในประเทศ   บริษัทมแีผนงานในการรักษาฐานลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า

อย่างครบวงจร และขยายฐานลูกค้าให้มากขึน  โดยมุ่งเน้นพฒันาในด้านการจัดให้มีระบบงาน  และให้บริการข้อมูลทีถูกต้อง 

ครบถ้วน รวดเร็ว และฉับไว โดยให้บริการ หรือข้อมลูกับลูกค้าทีสมัครใช้บริการ  Trinity Member  ผ่าน www.trinitythai.com 

ได้แก่ การฝากถอนเงินประกัน  รายการชำระราคา  รายการยืนยันการซือขาย  และข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้า

ทุกประเภท   (Consolidated  Statement)   การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความเชียวชาญ  และมคีุณภาพในการนำ

เสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่  หลักทรัพย์  ตราสารหนี  กองทุนรวม อนุพันธ์ เช่น  Stock Futures 

Gold Futures  รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศในรูปกองทุนส่วนบุคคล  การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหลัก

ทรัพย์

ในปี  บริษัทมีเป้าหมายเพิมลูกค้าจากการให้บริการ Trinity Smart Wealth :ซึงช่วยดูแลการลงทุนให้ลูกค้าภายใต้กรอบ

การลงทุนทีลูกค้าเห็นชอบเพือตอบสนองกลุ่มลูกค้าทีไม่มีเวลาติดตามตลาดได้ใกล้ชิด   โดยมีแผนจัดจำหน่ายกองทุนรวมใน

รูป ของพอร์ตโฟลิโอทีมีการจัด Asset Allocation ให้ เช่น การลงทุนในกองทุนทอง  หรือการกระจายการลงทุนในกองทุนต่าง

ประเทศ  เพือช่วยให้การลงทุนมีผลตอบแทนทีสูงขึน  และมีการกระจายความเสียงทีดียงิขนึ  รวมทังยังคงเน้นการให้บริการที

รวดเรว็ โดยพัฒนาระบบ  เพือให้ทำธุรกรรมต่างๆ  ได้สะดวกผ่านช่องทาง Trinity Member  การนำเสนอกองทุนส่วนบุคคลที

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทังเป็นตัวแทนแนะนำการลงทุนในกองทุนทีจดัตังในประเทศเวียดนาม

นอกจากนีบริษัทมุ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้มีผลตอบแทนทีดีอย่างสมำเสมอ มกีารบริหารเงินลงทุนแบบอนุรกัษ์นิยม 

ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดแต่เน้นความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนืองสมำเสมอเป็นหลักไม่ว่าการ

ลงทุนจะอยู่ในภาวะใด  เพือให้สามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนทีเป็นบวกให้แก่ผู้ลงทุน  โดยสำหรับปี    คาดหวังทีจะ

สร้างผลตอบแทนประมาณร้อยละ  ในขณะเดียวกัน  ด้วยการลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคลมคีวามนิยมเพิมสูง

ขนึมาก   และให้ผลตอบแทนทีสูงมากในปีทีผ่านมา  บริษัทมีแผนขยายการลงทุนต่างประเทศเพิมเติมผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

เพือสร้างผลตอบแทนการลงทุน และกระจายความเสียงให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทยแต่เพยีงแห่งเดียว 

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจนีมาเป็นปีที  และมขีนาดกองทุนทีเติบโตขึนอย่างต่อเนือง  คาดว่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ

ในปีนีจะบรรลุเป้าหมายทีห้าพันล้านบาทอย่างแน่นอน

ภาวะการแข่งขันธุรกิจทีปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหนา่ยและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี    มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก (IPO)  จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิมทุน 

ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน จำนวน  บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET  

แห่ง (หุ้นสามัญ  แห่ง หน่วยลงทุนทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  แห่ง และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน

ฐาน  แห่ง) และ จดทะเบียนใน MAI  แห่ง จัดประเภทเป็นหุ้นสามัญเพิมทุน  ซงึลดลงเมือเทียบกับปี    ทีมีบริษัทจด

ทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจำนวน  บริษัท (แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET  แห่ง และ MAI  แห่ง)  

่

่



31รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

อย่างไรก็ดี มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรกพบว่า ในปี   เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็นครังแรก (IPO) 

ในส่วนหุ้นสามัญเพิมทุน ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเสนอขายต่อประชาชนเป็น

ครงัแรก จำนวน , .  ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน , .   ล้านบาทและ

ผ่านตลาด MAI จำนวน , .  ล้านบาท โดยมี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (CRC) บริษัท เอสซีจี 

แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) (SCGP)  และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (STGT) เป็นบริษัททีมมีูลค่า

การระดมทุนสูงสุดสามอนัดับแรกในปี    เท่ากับ , .  ล้านบาท  , .  ล้านบาท  และ , .  ล้านบาท 

ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มปี  คาดว่าการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ และกองทุนรวม

โครงสร้างพนืฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโน้มทีดี ปัจจบุันมีบริษัททียืนขอ IPO จำนวน  บริษัท และมบีริษัททีได้รับ

การอนุมมัติเพอืรอการขายอกี จำนวน  บริษัท

ผลงานด้านทีปรึกษาทางการเงิน 

ในปี   ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด    ได้เป็นทีปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน  บริษัท ได้แก่  บริษัท แอ๊บโซลูท  คลีน เอ็นเนอร์จี  จำกัด  (มหาชน)  และบริษัท

บรหิารสินทรพัย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ และ MAI อีกจำนวน  บริษัท นอกจากนียังเป็นทีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ  บริษัท ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระ จำนวน  บริษัท และเป็นทีปรกึษาทางการเงินในเรืองอนืๆ อีกจำนวน  บริษัท

โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  เป็นผู้ได้รับรางวัล Best  Deal  of  the  Year  ด้านการระดมทุนในฐานะทีปรกึษาทางการ

เงิน  และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  ในการนำบรษิัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) จากงาน SET Awards ปี  ซงึจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี    ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จำกัด  ได้เป็นทีปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน  บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI อกีจำนวน  บริษัทนอกจากนียังเป็นทปีรึกษาทางการเงินในการจัดทำ

แบบการเปิดเผยข้อมลูและรายงานประจำปีของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัท  ทีปรึกษาทางการเงินในการ

ออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน  บริษัท และเป็นทีปรึกษาทางการเงินในเรืองอนืๆ อกีจำนวน  บริษัท

มูลค่าระดมทุนจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 
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แนวโนม้การแขง่ขัน 

สำหรับแนวโน้มภาวะการแข่งขันของธุรกิจด้านการเป็นทีปรกึษาทางการเงิน    ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจทีปรึกษาทางการเงิน

กว่า  รายทไีด้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และกลุ่มทีรับงาน

อิสระอีกจำนวนหนึงทำให้ภาวะการแข่งขันสูง บริษัทจึงคงมุ่งเน้นคุณภาพของงาน  ประสบการณ์และความเชียวชาญของทีม

งาน เครือข่ายความสัมพนัธ์ ความคิดริเริมในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ   

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายเน้นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรโดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ Corporate Client โดยดูแล

ติดตาม และให้บริการทีปรึกษาอย่างต่อเนืองในทุกด้าน  ให้บริการทีปรึกษาด้านการระดมทุน   ทังตราสารหนีและตราสารทุน 

การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นทีปรึกษาในการควบรวมกิจการ  นอกจากนัน  บริษัทมี

นโยบายในการศึกษา และวิจัย สินค้า/บริการใหม่เพือเป็นเครืองมอืทางการเงิน  เช่น  ตราสารอนุพันธ์  ในแนวทางเพือการลด

ความเสียงของการบริหารต้นทุนของกิจการ  บริษัทเชือว่าด้วยทีมงานทีมีคุณภาพ ประสบการณ์ และความเชียวชาญในธุรกิจ 

บริษัทสามารถแข่งขันและให้บริการทีดีกับลูกค้าได้

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้

นับตังแต่เปิดดำเนินการซือขายในเดือน เมษายน  ภาวะการซือขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า  (TFEX) มีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเนือง แต่ในปี  มีปรมิาณการซือขายทังสิน , ,  สัญญาหรือเฉลีย ,  สัญญาต่อวัน สูงขึน

จากปี  ทมีีปริมาณการซือขายทังสิน  , ,  สัญญา หรือเฉลยี ,  สัญญาต่อวัน สำหรับในช่วง  ปีทีผ่าน

มา ปริมาณการซือขายมอีตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (Compound Annual Growth Rate :  CAGR) ประมาณร้อยละ .  โดย

ในปี  ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์ SET  Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด  ด้วยปริมาณการซือขายร้อยละ .  ของ

จำนวนสัญญาทังหมด  รองลงมาได้แก่  Single  Stock  Futures  ซึงมีปริมาณการซือขายร้อยละ  .  ข องจำนวนสัญญา

ทังหมด  ขณะทีสภาวะเศรษฐกิจโลกทีหดตัวจากโรคระบาด  และความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก ทำให้ Currency Futures

มีปริมาณการซือขายเพมิขึนถึง , ,  คิดเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ .  และ Gold Online Futures มีปริมาณการ

ซือขายเพมิขึนถึง , ,  สัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิมขึนร้อยละ   ซงึทังสองผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิมมากทีสุด

เมอืเทียบกับผลิตภัณฑอ์ืนๆ โดยกลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด  TFEX  ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ   โดยในปี     

สัดส่วนปริมาณการซือขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ  เท่ากับร้อยละ  .   สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ  และ

นักลงทุนต่างประเทศมสีัดส่วนปริมาณการซือขายอยู่ทีร้อยละ .  และร้อยละ .  ตามลำดับ

ในปี  มีบริษัททีเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึงทำหน้าทีเป็นตัวแทนซือขายสัญญาซอืขายล่วง

หน้าจำนวนทังสิน    บริษัท  โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดด้วยปริมาณการซือขายเป็นอันดับ  ซึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

.  ของปริมาณการซอืขายรวม

ตารางสรุปภาวะการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า

ปี 

ปรมิาณการซือขาย (สัญญา)

สถานะคงค้าง (สัญญา)

จำนวนรายการ (รายการ)

ปรมิาณการซือขายเฉลียต่อวัน (สัญญา)

จำนวนรายการเฉลียต่อวัน (รายการ)

ปี 

, ,

, ,

, ,

,

,

, ,

, ,

, ,

,

,

ทีมา : บรษิัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 

, ,

, ,

, ,

,

,

้้
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แนวโนม้ธุรกิจตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ปี 

ในปี  คาดปริมาณการซือขายในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (TFEX) น่าจะเติบโตต่อเนือง  หลังจากในช่วง  ปี  ทผ่ีาน

มาเติบโตเฉลียสูงถึงร้อยละ .  ต่อปีโดยคาด Single Stock Futures  SET  Index Futures และ Precious Metal Futures 

ยังคงเป็นสินค้าทีได้รับความนิยมในระดับต้น  หากเทียบกับสินค้าอืนภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดโลกทียังมีความผันผวน

ทังนี บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในปี  ว่า TFEX จะยังคงให้ความ

สำคัญกับการเพิมสภาพคล่องใน SET  Options, Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures ซึง  ผลิตภัณฑ์

หลังเพิงเปิดตัวเมอืปี     ทีผ่านมา รวมทังสนับสนุนการพัฒนาเครืองมอืทีจะชว่ยให้การซือขายสะดวก และง่ายขึน    เช่น 

โปรแกรม Option Wizards และ Margin Calculation สำหรับผู้ซือขาย SET  Options หรือ Algorithmic Trading Platform 

นอกจากนีจะมุ่งเน้นการเพิมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายทีแตกต่างกัน ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ 

ตารางแสดงปรมิาณการซือขายของตลาดอนุพันธ์แยกตามประเภทของนักลงทุน

ปี  
ประเภทนักลงทุน

ปี 

รายย่อยในประเทศ 

สถาบันในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

, ,

, ,

, ,

, ,

.

.

.

.

, ,

, ,

, ,

, ,

.

.

.

.

จำนวนสัญญา จำนวนสัญญา จำนวนสัญญา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ทีมา: บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 

, ,

, ,

, ,

, ,

.

.

.

.

ปริมาณการซอืขายสัญญาซือขายล่วงหน้าและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2562 และป ี2563

ทีมา: บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

้้

้
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีนโยบายทีจะรกุธุรกิจตัวแทนซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้า    โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการจัดให้มรีะบบ

การซือขายทีมปีระสิทธิภาพ การพัฒนาเครืองมือรวมทังให้บริการข้อมูลทีถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  และฉับไว  เพือให้ลูกค้า

ของบริษัทได้รับข้อมูลเพือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพิมประสิทธิภาพบุคลากรเพือให้บริการและอำนวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าของบริษัทได้อย่างทัวถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าทีและลูกค้าเพอืให้มีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนใน

ตราสารประเภทใหม่

การจัดหาแหล่งเงินทุน 

แหล่งทมีาของเงินทนุ

ณ  วันที    ธันวาคม    บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 

.  และร้อยละ .  ของหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ  บริษัทมีวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินไว้เพือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสำรองเพิมเติม และในปี  บริษัทมีการออกตัวแลกเงินระยะสัน หุ้นกู้ระยะสัน และหุ้นกู้

อายุ . -  ปีเสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เพือใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มโดย

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลทีเกยีวข้องกับผู้บริหารหรอืผู้ถือหุ้น

บริษัท  ทรีนีตี  วัฒนา  จำกัด  (มหาชน)  มีเงินให้กู้ยืมเพือการดำเนินงานแก่บริษัทในกลุ่ม  ซึงอัตรากู้ยืมระหว่างกันเป็นอัตรา

ตลาด บรษิัทไมม่ีการให้กู้ยืมแก่ หรือกู้ยืมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให ้บริษัทหลักทรัพย์  ทรนีีตี  จำกัดดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องให้เป็นไปตาม

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดระยะเวลา

ปี  ปี  และปี  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด   มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระหว่าง ร้อยละ -  

ร้อยละ -  และร้อยละ -  ตามลำดับ

ณ วันที  ธันวาคม    บริษัทหลักทรัพย์ ทรนีีตี จำกัด  มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ .   ทังนี ตาม

เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มอีตัราส่วนเงิน  กองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของหนีสินทัวไป และมเีงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า  ล้านบาท 




