
บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 66,350,730         17,127,840         -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์ 31 597,322,085       425,934,642       -                          -                          
รายไดจ้ากธุรกิจซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 14,183,856         20,740,652         -                          -                          
รายไดด้อกเบ้ีย 32 118,763,803       95,496,504         118,681,373       93,667,247         
ก าไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 33 178,378,123       145,504,844       110,879,147       70,382,369         
รายไดค้่าบริการการจดัการ 6 2,771,772           351,696              17,171,772         14,400,000         
รายไดอ่ื้น 14,819,839         7,228,759           6,414,945           247,294              
รวมรายได้ 992,590,208       712,384,937       253,147,237       178,696,910       
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 457,827,485       360,212,406       86,442,900         43,003,193         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 44,020,308         39,768,857         249,800              249,800              
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 64,979,825         54,931,061         4,342,036           31,467,937         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 49,002,331         46,877,593         5,531,839           6,191,015           
รวมค่าใช้จ่าย 615,829,949       501,789,917       96,566,575         80,911,945         
ก าไรจากการด าเนินงาน 376,760,259       210,595,020       156,580,662       97,784,965         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16.2 -                          -                          154,440,102       80,583,677         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 16.2 -                          186,851              -                          186,851              
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 17.2 15,444,542         4,870,007           15,444,542         4,870,007           
ตน้ทนุทางการเงิน 34 (86,241,838)        (60,108,864)        (58,920,234)        (44,024,623)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 305,962,963       155,543,014       267,545,072       139,400,877       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35 (55,819,131)        (25,095,660)        (17,401,240)        (8,953,523)          
ก าไรส าหรับปี 250,143,832       130,447,354       250,143,832       130,447,354       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทรีนีตี ้วัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 27 (26,432,275)        -                          (216,352)             -                          
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 35 5,286,455           -                          43,270                -                          
ส่วนแบง่ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัจากบริษทัยอ่ย 16.2 -                          -                          (20,972,738)        -                          
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,145,820)        -                          (21,145,820)        -                          
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 9,610,118           (18,563,004)        3,518,400           (9,800,699)          
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 35 (1,922,024)          3,712,601           (703,680)             1,960,140           
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.4 7,688,094           (14,850,403)        2,814,720           (7,840,559)          
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16.2 -                          -                          4,873,374           (7,009,844)          
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย 16.2 4,535,098           (10,933,445)        4,535,098           (10,933,445)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,922,628)          (25,783,848)        (8,922,628)          (25,783,848)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (8,922,628)          (25,783,848)        (8,922,628)          (25,783,848)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 241,221,204       104,663,506       241,221,204       104,663,506       

ก าไรต่อหุ้น 36
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 1.18 0.65 1.18 0.65
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
    ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 1.17 1.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


