
ท่ี วฒ. ต.011/2565 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2565  

เร่ือง   คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป-ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เรียน   กรรมการและผู2จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย�แห4งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 
2565 ได2มีมติอนุมัติงบการเงินท่ีผ4านการตรวจสอบโดยผู2สอบบัญชีสําหรับป-สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 
250.14 ล2านบาท หรือคิดเป@นกําไรต4อหุ2น 1.17 บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากป-ก4อนซ่ึงมีกําไรสุทธิ 130.45  ล2านบาท หรือคิดเป@นกําไร
ต4อหุ2น 0.65 บาท หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 91.75 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับป- 2564 เทียบกับป- 2563 ดังน้ี  

1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ดัชนีตลาดหุ2นไทยในป- 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร2อยละ 14.4 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปEดท่ี 1,657.62 จุดเพ่ิมข้ึนจาก 
1,449.35 จุด ณ ส้ินป- 2563 ตลาดหลักทรัพย�ผันผวนในแต4ละไตรมาสจากสถานการณ�การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ท่ียังคงระบาดอยู4เป@นป-ท่ีสอง  รัฐบาลท่ัวโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคล4อง มาตรการ
กระตุ2นเศรษฐกิจ และการส4งสัญญาณผ4อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เป@นผลทําให2ปริมาณเงินส4วนเกิน
บางส4วนไหลเข2าสู4ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย�เสี่ยงท้ังหุ2นและสินค2าโภคภัณฑ�   จากปPจจัยดังกล4าวส4งผลต4อมูลค4าการซ้ือ
ขายหลักทรัพย�เฉล่ียต4อวันท้ังป-อยู4ท่ี 93,846 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากป- 2563 ท่ี 68,607 ล2านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อย
ละ 36.79  

ตลาดสัญญาซ้ือขายล4วงหน2ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจากป- 2563 โดยมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ จาก 120.19 
ล2านสัญญาในป- 2563 เป@น 135.12 ล2านสัญญาในป- 2564 สําหรับป- 2563  Single Stock Futures ได2รับความนิยมสูงสุด 
ด2วยปริมาณการซ้ือขายร2อยละ 52 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด รองลงมาได2แก4 SET50 Index Futures ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือ
ขายร2อยละ 35 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด  

ในป- 2564 นักลงทุนรายย4อยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนมาก โดยสัดส4วนมูลค4าการซ้ือขายหลักทรัพย�ของนักลงทุนรายย4อยอยู4ท่ี
ร2อยละ 46.5 จากป- 2562 ท่ีมีสัดส4วนร2อยละ 43.7 นักลงทุนต4างชาติมีสัดส4วนการซ้ือขายหลักทรัพย�เพ่ิมข้ึนมาอยู4ท่ีร2อยละ 
37.5 จากป- 2563 ท่ีมีสัดส4วนร2อยละ 35.9 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส4วนการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลง โดยบัญชี
บริษัทหลักทรัพย�มีสัดส4วนมูลค4าการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลงมาอยู4ท่ีร2อยละ 9.4 จากป- 2563 ท่ีร2อยละ 10.5 และนักลงทุน
สถาบันในประเทศมีสัดส4วนการซ้ือขายลดลงมาอยู4ท่ีร2อยละ 6.6 จากป- 2563 ท่ีร2อยละ 9.9 

2)   ผลการดําเนินงานสําหรับป& 2564 เทียบกับป& 2563 

 รายได, 

รายได2รวมของบริษัทและบริษัทย4อยในป- 2564 จํานวน 1,008.03 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากป- 2562 ท่ีมีจํานวน 
717.44 ล2านบาท หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 40.50 รายได2ท่ีสําคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงได2แก4 



� รายได2จากธุรกิจหลักทรัพย�ของบริษัทย4อยซ่ึงคิดเป@นสัดส4วนร2อยละ 59.26 ของรายได2รวม มีรายได2
เพิ่มขึ้นจาก 425.93  ล2านบาทในป- 2563 เป@น 597.32  ล2านบาทในป- 2564 ซ่ึงประกอบด2วย 

• รายได2ค4านายหน2าท่ีเพิ่มข้ึนจาก 236.08 ล2านบาท เป@น 342.87 ล2านบาทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อย
ละ 45.23 ซ่ึงเป@นไปตามปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย�รวมต4อวันของตลาดหลักทรัพย�เพ่ิมข้ึนจาก 
68,607 ล2านบาทเป@น 93,846 ล2านบาทหรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 36.79 และปริมาณการซ้ือ
ขายของลูกค2าท่ีเป@นนักลงทุนรายย4อยเพ่ิมขึ้น 

• รายได2ค4าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 94.55 ล2านบาท เป@น 118.07 ล2านบาทหรือเพ่ิมข้ึนใน
อัตราร2อยละ 24.87 โดยเป@นการเพ่ิมข้ึนของค4าธรรมเนียมจัดจําหน4ายหลักทรัพย� 

• รายได2ดอกเบ้ียเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�เพ่ิมข้ึนจาก 82.85 ล2านบาท เป@น 129.43 ล2านบาท
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 56.23 เป@นผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�ระหว4าง
ป- 

� กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินรวม 178.38 ล2านบาท ในป- 2564 แบ4งเป@นกําไรจากการ
ซ้ือขายหลักทรัพย� 172.98 ล2านบาท ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล4วงหน2า 24.05 ล2านบาท 
และเงินปPนผล 29.44 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากป- 2563 ซ่ึงบริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทาง
การเงินรวม 145.50 ล2านบาท แบ4งเป@นกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 141.88 ล2านบาท ขาดทุนจาก
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล4วงหน2า  27.80 ล2านบาท และเงินปPนผล 31.42 ล2านบาท 

� รายได2ดอกเบ้ียของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก 95.50 ล2านบาทในป- 2563 เป@น 118.76 ล2านบาท ในป- 2564 
เกิดจากรายได2ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีเงินให2กู2ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมขึ้นในป- 2564 จาก 92.70 ล2านบาทเป@น 111.34 
ล2านบาทเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 20.12 เน่ืองจากเงินให2กู2ยืมอื่นท่ีเพ่ิมขึ้นระหว4างป- 

� รายได2ค4าท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนจาก 17.13 ล2านบาทในป- 2563 เป@น 66.35 ล2านบาทในป- 2564 หรือเพ่ิมข้ึน
ในอัตราร2อยละ 287 เน่ืองจากงานท่ีปรึกษาสําหรับการนําหลักทรัพย�เข2าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
และท่ีปรึกษาในการจัดโครงสร2างทางการเงินเพ่ิมข้ึน 

� ส4วนแบ4งกําไรจากการร4วมค2าตามวิธีส4วนได2เสียเพ่ิมข้ึนจาก 5.06 ล2านบาทในป- 2563 เป@น 15.44 ล2าน
บาทในป- 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร2อยละ 205 ตามผลการดําเนินงานของการร4วมค2าท่ีเติบโตอย4าง
มากในธุรกิจการให2สินเช่ือรายย4อยระดับจังหวัด   

ค-าใช,จ-าย 

บริษัทและบริษัทย4อยมีค4าใช2จ4ายรวมสําหรับป- 2564 จํานวน 702.07 ล2านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ค4าใช2จ4ายสําหรับป- 2563 ท่ีมีจํานวน 561.90 ล2านบาท คิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 24.95 ค4าใช2จ4ายสําคัญท่ี
เปล่ียนแปลงได2แก4  

�    ค4าใช2จ4ายผลประโยชน�พนักงานสําหรับป- 2564 มีจํานวน 457.83 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ค4าใช2จ4ายสําหรับป- 2563 ท่ีมีจํานวน 360.21  ล2านบาท คิดเป@นอัตราเพ่ิมขึ้นร2อยละ 27.10 ท้ังน้ีผันแปร
ตามผลการดําเนินงาน 



�   ค4าธรรมเนียมและบริการจ4ายสําหรับป- 2564  มีจํานวน 64.98 ล2านบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป- 2563 ท่ี
มีจํานวน 54.93 ล2านบาทหรือคิดเป@นอัตราการเพ่ิมขึ้นร2อยละ 18.30 ซ่ึงผันแปรกับกปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย�ท่ีเพ่ิมขึ้นจากป- 2563 

�   ค4าใช2จ4ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 60.11 ล2านบาทสําหรับป- 2563 เป@น 86.24 ล2านบาทสําหรับป- 2564 
หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 43.47 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู2ยืมท่ีใช2เพ่ือการชําระราคา เงินให2
กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� และเงินให2กู2ยืมอื่นในระหว4างป- 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย4อยมีกําไรก4อนภาษีเงินได2นิติบุคคลสําหรับป- 2564 จํานวน 305.96 ล2านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 
155.54 ล2านบาทสําหรับป- 2563  เพิ่มข้ึนร2อยละ 96.71 จากรายได2ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว4าค4าใช2จ4ายท่ีเพ่ิมขึ้น  ทําให2กําไร
สุทธิมีจํานวน 250.14 ล2านบาทสําหรับป- 2564  เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิป- 2563 จํานวน 130.45 ล2านบาทคิด
เป@นอัตราการเพ่ิมขึ้นร2อยละ  91.76 

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในส4วนของอัตรากําไรสุทธิต4อรายได2รวมอยู4ในระดับร2อยละ 
24.82 ซ่ึงสูงกว4าป- 2563 ท่ีร2อยละ 18.18  

 2)   ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย2รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพย�รวม 6,412.18 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 
5,043.36 ล2านบาทเม่ือส้ินป- 2563 ซ่ึงประกอบด2วยรายการท่ีสําคัญ ได2แก4 เงินลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 891.94 
ล2านบาทลดลงจาก 912.35 ล2านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล4วงหน2าสุทธิจํานวน 3,660 ล2านบาท 
เพิ่มข้ึนจาก 2,404.69 ล2านบาท และเงินให2กู2ยืมอื่นจํานวน 1,204.24 ล2านบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,081.51 ล2านบาท โดย
คิดเป@นสัดส4วนร2อยละ 13.92 ร2อยละ 57.08 และร2อยละ 18.78 ของสินทรัพย�รวมของป- 2564 ตามลําดับ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย2และสัญญาซ้ือขายล-วงหน,า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล4วงหน2าของบริษัทย4อย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 
3,660 ล2านบาท ได2รวมลูกหน้ีเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�จํานวน 3,265.37 ล2านบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 2,404.69 
ล2านบาทเม่ือส้ินป- 2563 และลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย�ด2วยเงินสดเพ่ิมขึ้นจาก 174.23 ล2านบาท เป@น 372.70 ล2านบาท  

บริษัทย4อยได2จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล4วงหน2าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เป@นลูกหน้ีท่ีไม4มีการเพ่ิมขึ้นอย4างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด2านเครดิตจํานวน 3,214.98 ล2านบาท ลูกหน้ีท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนอย4างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด2านเครดิตจํานวน 439.24 ล2านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ2มหน้ี และลูกหน้ีท่ีมี
การด2อยค4าด2านเครดิตจํานวน 61.97 ล2านบาท ซ่ึงบริษัทย4อยได2ต้ังสํารองค4าเผื่อผลขาดทุนด2านเครดิตท่ีคาดว4าจะ
เกิดขึ้นจํานวน 61.97 ล2านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล2ว 

 

 



เงินลงทุนในหลักทรัพย2และสัญญาซ้ือขายล-วงหน,า 

เงินลงทุนในหลักทรัพย�สุทธิของบริษัทและบริษัทย4อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 891.94 ล2าน
บาท ลดลงจากเม่ือสิ้นป- 2563 ท่ีมีจํานวน 912.35 ล2านบาท ในจํานวนน้ี เป@นเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค4ายุติธรรม
ผ4านกําไรขาดทุนจํานวน 482.23 ล2านบาท เงินลงทุนช่ัวคราวตามราคาทุนตัดจําหน4ายจํานวน 155 ล2านบาท และเงิน
ลงทุนระยะยาวตามมูลค4ายุติธรรมผ4านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจํานวน 215.86 ล2านบาท และเงินลงทุนในการร4วม
ค2าจํานวน 38.85 ล2านบาท ซ่ึงได2บันทึกโดยวิธีส4วนได2เสีย  

 

ในป- 2564 บริษัทและบริษัทย4อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 209.47  ล2านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ป- 2564 มีผลตอบแทนจํานวน 131.26 ล2านบาท คิดเป@นอัตราผลตอบแทนต4อเงินลงทุนรวมร2อยละ 23.21 ซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากป- 2563 ท่ีมีอัตราผลตอบแทนร2อยละ 13.65 ผลตอบแทนรวมดังกล4าวรวมถึงกําไรจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 172.99 ล2านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือขายล4วงหน2าท้ังส้ิน 24.05 ล2าน
บาท ดอกเบ้ียและเงินปPนผลของเงินลงทุนจํานวน 32.86 ล2านบาท ส4วนแบ4งกําไรจากเงินลงทุนในการร4วมค2าจํานวน 
15.44 ล2านบาท กําไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวัดมูลค4ายุติธรรมผ4านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจํานวน 4.54 ล2านบาท 
และขาดทุนท่ีลดลงจากเงินลงทุนในส4วนของผู2ถือหุ2นจํานวน 7.69 ล2านบาท 

            หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย4อยมีหน้ีสินรวม 4,656.34 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 
35.12 เม่ือเทียบกับหน้ีสินรวมเม่ือสิ้นป- 2563 ท่ีมีจํานวน 3,446.18 ล2านบาท คิดเป@นอัตราหน้ีสินต4อส4วนของผู2ถือหุ2น 
2.65 เท4าเพ่ิมข้ึนจาก 2.16 เท4า ณ ส้ินป- 2563 การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมดังกล4าวเน่ืองมาจาก 1) เจ2าหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล4วงหน2าเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 263.64 ล2านบาท เมื่อส้ินป- 2563 เป@น 281.02 ล2านบาท
เม่ือสิ้นป- 2564     2) เงินกู2ยืมรวมเพ่ิมขึ้นจาก 2,853.13 ล2านบาทเม่ือสิ้นป- 2563 เป@น 3,814.64 ล2านบาทเม่ือส้ินป- 
2564 ซ่ึงรวมเงินกู2ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,510 ล2านบาท ต๋ัวเงินระยะส้ันจํานวน 567.63 ล2านบาท ต๋ัวเงิน
ระยะยาวจํานวน 124.20 ล2านบาท หุ2นกู2ระยะสั้นจํานวน 1,120.90 ล2านบาท และหุ2นกู2ระยะยาวจํานวน 491.90 
ล2านบาท เพ่ือใช2สําหรับการชําระราคา เงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� และเงินให2กู2ยืมอ่ืนในระหว4างป- 3) หน้ีสินตาม
สัญญาเช4าทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นจากจํานวน 90.97 ล2านบาท เม่ือสิ้นป- 2563 เป@น 57.28 ล2านบาท เม่ือส้ินป- 2564 
ตามระยะเวลาสัญญาเช4าคงเหลือ 

ส-วนของผู,ถือหุ,น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย4อยมีส4วนของผู2ถือหุ2นจํานวน 1,755.85  ล2านบาทเพ่ิมข้ึน
จากเม่ือส้ินป- 2563 ท่ีมีจํานวน 1,579.18 ล2านบาท เป@นผลจากผลกําไรในป- 2564 มีจํานวน 250.14 ล2านบาท 
ขาดทุนท่ียังไม4เกิดข้ึนจากการวัดมูลค4าเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง 7.69 ล2านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีการจ4ายเงินปPนผล
จากผลการดําเนินงานป- 2563 จํานวน 107.20 ล2านบาท และเงินปPนผลระหว4างกาลจากผลการดําเนินงานป- 2564 



จํานวน 53.60 ล2านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต4อส4วนของผู2ถือหุ2นร2อยละ 14.92 ต4อป- สูงกว4าป- 2563 มี
อัตราร2อยละ 8.21 ต4อป- 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ�) 
   กรรมการและประธานเจ2าหน2าท่ีบริหาร 


