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ท่ี วฒ. ต. 022/2565 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565  

เร่ือง   คําอธิบายและการวิเคราะห'ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

เรียน   กรรมการและผู1จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย'แห3งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ได1
มีมติอนุมัติงบการเงินท่ีผ3านการสอบทานโดยผู1สอบบัญชีสําหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 56.77 ล1าน
บาท หรือคิดเป?นกําไรต3อหุ1น 0.26 บาท โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันป@ 2564 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 66.70 ล1านบาท หรือคิดเป?นกําไรต3อหุ1น 
0.31 บาท หรือคิดเป?นอัตราลดลงร1อยละ 14.89 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห'ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 1 
ป@ 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป@ 2564 ดังน้ี  

1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ด1วยสถานการณ'การทําสงครามของรัสเซียกับยูเครน และการแพร3ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศจีนท่ีรุนแรงมากข้ึน ทํา
ให1จีนยังคงมาตรการล็อคดาวน' ส3งผลให1ตลาดมีความผันผวนในไตรมาสท่ี 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย'ปรับตัวข้ึนจากส้ินป@ 2564 ท่ี 
1,657.62 จุด เป?น 1,695.24 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคมหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร1อยละ 2.27 มูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย'เฉลี่ยต3อวันสําหรับ
ไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 อยู3ท่ี 96,240 ล1านบาท ใกล1เคียงกับไตรมาสเดียวกันป@ 2564 ท่ี 96,951 ล1านบาท  

ตลาดสัญญาซ้ือขายล3วงหน1ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 ท่ีมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ ต3อวัน 
543,512 สัญญา เป?น 627,573 สัญญาในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร1อยละ 15.47  

ในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 นักลงทุนต3างชาติมีสัดส3วนการซ้ือขายหลักทรัพย'เพ่ิมข้ึนมากมาอยู3ท่ีร1อยละ 43.09 จากงวดเดียวกัน
ป@ 2564 ท่ีมีสัดส3วนร1อยละ 34.7 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทอ่ืนๆ มีสัดส3วนการซ้ือขายหลักทรัพย'ลดลง โดยนักลงทุนรายย3อยมีสัดส3วน
มูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย'ของนักลงทุนรายย3อยอยู3ท่ีร1อยละ 41.5 ลดลงจากงวดเดียวกันป@ 2564 ท่ีมีสัดส3วนร1อยละ 47.3 บัญชี
บริษัทหลักทรัพย'มีสัดส3วนมูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย'ลดลงมาอยู3ท่ีร1อยละ 8.16 จากงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีร1อยละ 10.3 และนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส3วนการซ้ือขายลดลงมาอยู3ท่ีร1อยละ 7.23 จากงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีร1อยละ 7.7 

2)   ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565   

รายได* 

รายได1รวมของบริษัทและบริษัทย3อยสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 ลดลงจากงวดเดียวกันป@ 2564 โดยลดลงจาก 245.37 ล1าน
บาท เป?น 234.07 ล1านบาทคิดเป?นอัตราลดลงร1อยละ 4.6 รายได1สําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี  

1)  รายได1จากธุรกิจหลักทรัพย'เพ่ิมขึ้นจาก 135.86 ล1านบาทในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 เป?น 155.05 ล1านบาทในไตรมาสท่ี 1 
ป@ 2565 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร1อยละ 14.12 เป?นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได1หลักต3อไปน้ี 

• รายได1ค3านายหน1าเพ่ิมข้ึนจาก 89.14 ล1านบาทในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 เป?น 93.61 ล1านบาทในงวดเดียวกันของป@ 
2565 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร1อยละ 5.01 เป?นผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย'ของลูกค1าราย
ย3อยของบริษัท  
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• รายได1ดอกเบ้ียเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย'เพ่ิมข้ึนจาก 26.39 ล1านบาทในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 เป?น 45.19 ล1าน
บาทงวดเดียวกันป@ 2565 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร1อยละ 60.25 การเพ่ิมข้ึนในดอกเบ้ียเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย'
เป?นผลจากการเพ่ิมข้ึนของเงินให1กู1ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย'ระหว3างไตรมาส      

2)  บริษัทและบริษัทย3อยมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 25.34 ล1านบาทในไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565  ลดลงจากงวด
เดียวกันของป@ 2564 ท่ีมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 68.67 ล1านบาทเป?นผลจากความผันผวนของตลาด    

ค+าใช*จ+าย 

บริษัทและบริษัทย3อยมีค3าใช1จ3ายรวม สําหรับไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 จํานวน 163.04 ล1านบาท ซ่ึงใกล1เคียงกับค3าใช1จ3าย
สําหรับงวดเดียวกันป@ 2564 ท่ีมีจํานวน 163.55 ล1านบาท  ค3าใช1จ3ายท่ีสําคัญท่ีเปล่ียนแปลงได1แก3 

• ค3าใช1จ3ายผลประโยชน'พนักงานลดลงจาก 107.01 ล1านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 เป?น 97.71 ล1านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป@ 2565 หรือคิดเป?นอัตราลดลงร1อยละ 8.69 เป?นการลดลงตามผลการดําเนินงานโดยรวมของ
บริษัท 

• ค3าใช1จ3ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 17.34 ล1านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป@ 2564 เป?น 26.18 ล1านบาทสําหรับงวด
เดียวกันป@ 2565 หรือคิดเป?นอัตราเพ่ิมข้ึนร1อยละ 50.98 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู1ยืมท่ีใช1เพ่ือการชําระราคา 
เงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย' และเงินให1กู1ยืมอื่นในระหว3างป@ 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย3อยมีกําไรสุทธิจํานวน 56.77 ล1านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป@ 2565 เทียบกับกําไรสุทธิสําหรับงวดเดียวกัน
ของป@ 2564 จํานวน 66.70 ล1านบาท คิดเป?นอัตราการลดลงร1อยละ 14.89 

3)  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย0รวม 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีสินทรัพย'รวม 7,428.96 ล1านบาทเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับสินทรัพย'รวมเม่ือสิ้น

ป@ 2564 ท่ีมีจํานวน 6,412.18 ล1านบาท ซ่ึงประกอบด1วยรายการท่ีสําคัญ ได1แก3 เงินลงทุนจํานวน 1,143.13 ล1านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 
891.94 ล1านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย'และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าจํานวน 4,296.13 ล1านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 3,660 ล1านบาท และ
เงินให1กู1ยืมระยะส้ันอ่ืนจํานวน 1,398.76 ล1านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 1,204.24 ล1านบาท โดยคิดเป?นสัดส3วนร1อยละ 15.39 ร1อยละ 
57.83 และร1อยละ 18.83 ของสินทรัพย'รวมของป@ 2565 ตามลําดับ   

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย0และสัญญาซ้ือขายล+วงหน*า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย'และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าของบริษัทย3อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 จํานวน 4,296.13 ล1านบาท ได1
รวมลูกหน้ีเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย'จํานวน 3,752.19 ล1านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 3,265.37  ล1านบาทเม่ือส้ินป@ 2564  

บริษัทย3อยได1จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย'และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป?นลูกหน้ีท่ีไม3
มีการเพ่ิมขึ้นอย3างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด1านเครดิตจํานวน 3,847.41 ล1านบาท ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย3างมีนัยสําคัญของ
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ความเสี่ยงด1านเครดิตจํานวน 448.71 ล1านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ1มหน้ี และลูกหน้ีท่ีมีการด1อยค3าด1านเครดิตจํานวน 62 ล1านบาท 
ซ่ึงบริษัทย3อยได1ต้ังสํารองค3าเผ่ือผลขาดทุนด1านเครดิตท่ีคาดว3าจะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล1ว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย3อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 1,143.13 ล1านบาท คิดเป?นร1อยละ 15.39 ของ
มูลค3าสินทรัพย'รวม เพ่ิมขึ้นจากเม่ือสิ้นป@ 2564 ท่ีมีจํานวน 891.94 ล1านบาท ในจํานวนน้ี เป?นเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 888.64 
ล1านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 637.22 ล1านบาทเม่ือสิ้นป@ 2564 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 230.79 ล1านบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 215.86 
ล1านบาทเม่ือสิ้นป@ 2564  และเงินลงทุนในการร3วมค1าซ่ึงได1บันทึกโดยวิธีส3วนได1เสียจํานวน 43.69 ล1านบาทซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 38.85 
ล1านบาทเม่ือสิ้นป@ 2564 

       หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีหน้ีสินรวม 5,612.40 ล1านบาท เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวมเม่ือส้ินป@ 2564 ท่ีมี
จํานวน 4,656.34 ล1านบาท การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมเกิดจากเงินกู1ยืมรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,814.64 ล1านบาทเม่ือสิ้นป@ 2564 เป?น 
4,562.79 ล1านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงรวมเงินกู1ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,190 ล1านบาท ต๋ัวเงินและหุ1นกู1ระยะ
ส้ันจํานวน 2,132.78 ล1านบาท ต๋ัวเงินและหุ1นกู1ระยะยาวจํานวน 1,240.01 ล1านบาท เพ่ือใช1สําหรับการชําระราคา เงินให1กู1ยืม
เพื่อซ้ือหลักทรัพย' และเงินให1กู1ยืมอื่นในระหว3างป@ ซ่ึงอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต3อส3วนของผู1ถือหุ1น 2.51 เท3าเพ่ิมขึ้นจาก 2.17 
เท3า ณ ส้ินป@ 2564 

ส+วนของผู*ถือหุ*น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีส3วนของผู1ถือหุ1นจํานวน 1,816.56 ล1านบาทเพ่ิมข้ึนจากเม่ือส้ินป@ 2564 ท่ี
มีจํานวน 1,755.85 ล1านบาท เป?นผลโดยหลักจากกําไรสุทธิสําหรับงวด 56.77 ล1านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต3อส3วน
ของผู1ถือหุ1นร1อยละ 12.71 ต3อป@ ลดลงจากงวดเดียวกันป@ 2564 มีอัตราร1อยละ 15.91 ต3อป@ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ') 
    กรรมการและประธานเจ1าหน1าท่ีบริหาร 


