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ที่ วฒ. ต. 037/2565 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2565  

เรื่อง   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 8/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มี
มติอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีส าหรบัไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทขออธิบายและ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2565 เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ดังนี ้

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

2565 2564 (ร้อยละ) 2565 2564 (ร้อยละ)

 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (ล้ำนบำท) 30.49          53.49          (43.00) 101.52        135.31        (24.97)
 ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 26.85          42.30          (36.53) 83.62         109.00        (23.28)
 ก ำไรสุทธิต่อหุ้นถัวเฉล่ีย (บำท) 0.13           0.20           (36.53) 0.39           0.52           (24.76)

งวด 6 เดือนไตรมาสท่ี 2

  

1)  ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมนีัยส าคัญ 

ด้วยสถานการณ์การท าสงครามของรัสเซียกับยเูครน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศจีนที่รุนแรงมากข้ึน ท า
ให้จีนยังคงมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ผันผวนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก
สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ที่ 1,695.24 จุด เป็น 1,568.33 จุดสิ้นเดือนมิถุนายน จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวันส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อยู่ท่ี 77,663 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี 2564 ที่ 98,801 ล้านบาท หรือลดลงใน
อัตราร้อยละ 21.39 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่มีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ ต่อวัน 571,145 
สัญญา เป็น 505,991 สัญญาในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11.41  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากมาอยู่ที่ร้อยละ 45.77 จากงวดเดียวกัน
ปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36.05 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 7.26 จากงวดเดียวกันปี 
2564 ที่ร้อยละ 6.31 ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 39.43 จากงวดเดียวกันปี 2564 ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 48.95 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.54 จากงวดเดียวกันปี 
2564 ที่ร้อยละ 8.69  
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2) ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565    

รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 จาก 224.42 ล้านบาท เป็น 

192.67 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 14.15  รายได้ส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้  

1)  รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 137.66 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 145.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 5.73 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลักต่อไปนี้ 

• รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 85.89 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 65.12 ล้านบาทใน
งวดเดียวกันของปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 24.18 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงมากจากสถานการณ์การท าสงครามของรัสเซียกับยูเครน  

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 19.13 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 33.86 ล้านบาทในงวด
เดียวกันปี 2565 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 77 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจัดจ าหน่าย 

• รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 31.23 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 42.65 ล้าน
บาทงวดเดียวกันปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 36.57 การเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างไตรมาส     

2)  บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 1.10 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2565  ลดลงจาก
ก าไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 40.17 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็นผลจากความผันผวนของตลาด   

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จ านวน 162.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2564 ที่มีจ านวน 170.93 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.12  ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 

• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก 110.64 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 84.98 ล้านบาท
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 23.19 เป็นการลดลงตามผลการด าเนินงานโดยรวม
ของบริษัท 

• ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 16.76 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 19.41 ล้านบาท
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 ซึ่งผันแปรตามรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการที่เพ่ิมขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 11.80 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 20.36 ล้านบาทส าหรับงวดเดียวกันปี 
2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.54 เกิดจากขาดทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจ านวนเงิน 7.31 ล้านบาทจาก
การลดลงของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรุนแรงในระหว่างไตรมาส 
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• ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 20.81 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็น 26.94 ล้านบาทส าหรับงวด
เดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.48 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการช าระราคา 
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 26.85 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เทียบกับก าไรสุทธิส าหรับงวดเดียวกัน

ของป ี2564 จ านวน 42.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 36.53  

2.   ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 9.16 
กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 จ านวน 426.74 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของ
งวดเดียวกันปี 2564 ที่มีจ านวน 469.79 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ส าคัญดังนี้  

1)  รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 273.51 ล้านบาทในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 300.59 ล้านบาทในงวด
เดียวกันของปี 2565 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 9.90 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลักต่อไปนี้ 

• รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 175.03 ล้านบาทในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 158.73 ล้าน
บาทในงวดเดียวกันของปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 9.31 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่ เพิ่มจาก 97,471 ล้านบาทต่อวันในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 
87,342 ล้านบาทต่อวันในงวดเดียวกันปี 2565 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 10.39  

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 37.65 ล้านบาทในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 50.11 ล้านบาทใน
งวดเดียวกันปี 2565 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 33.09 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจัดจ าหน่าย 

• รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 57.62 ล้านบาทในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 85.28 
ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2565 เป็นผลจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด 

2) บริษัทมีก าไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 24.24 ล้านบาทในงวดหกเดือนแรกปี 2565 ในขณะที่ในงวดเดียวกัน
ของปี 2564 บริษัทมีก าไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 108.83 ล้านบาท เป็นผลจากความผันผวนของตลาด 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 จ านวน 325.22 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับงวดเดียวกันปี 2564 ที่มีจ านวน 334.48 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 2.77 ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่
เปลี่ยนแปลงได้แก ่

▪ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก 217.65 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 182.69 ล้าน
บาทส าหรับงวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 16.06 ผันแปรตามผลการด าเนินงานโดยรวม  
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▪ ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 23.49 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 33.05 ล้านบาทส าหรับงวด
เดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.70 เกิดจากขาดทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจ านวนเงิน 7.14 ล้าน
บาทจากการลดลงของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรุนแรงในระหว่างไตรมาสที่ 2 

▪ ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 38.14 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็น 53.12 ล้านบาทส าหรับ
งวดเดียวกันปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.28 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการช าระ
ราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 83.62 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 ลดลงจากก าไรสุทธิส าหรับงวด
เดียวกันของป ี2564 จ านวน 109.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 23.28 

3.  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,864.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเมื่อ

สิ้นปี 2564 ที่มีจ านวน 6,412.18 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ ได้แก่ เงินลงทุนจ านวน 1,129.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จาก 891.94 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน 4,044.72 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,660 ล้านบาท 
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจ านวน 1,200.08 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจาก 1,204.24 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.46 
ร้อยละ 58.92 และร้อยละ 17.48 ของสินทรัพย์รวมของปี 2565 ตามล าดับ   

ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 4,044.72 ล้านบาท 
ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จ านวน 3,738.36 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,265.37  ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564  

บริษัทย่อยได้จ าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี้ท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตจ านวน 3,597.62 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตจ านวน 447.10 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันคุ้มหนี้ และลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจ านวน 62 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 มจี านวน 1,129.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.46 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากเมือ่สิ้นปี 2564 ที่มีจ านวน 891.94 ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นเงินลงทุนช่ัวคราวจ านวน 869.36 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 637.22 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เงินลงทุนระยะยาวจ านวน 217.05 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 215.86 
ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564  และเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจ านวน 43.28 ลา้นบาทซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 38.85 
ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 
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       หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 5,184.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่
มีจ านวน 4,656.34 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากเงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,814.03 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 
4,391.17 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ านวน 1,040 ล้านบาท ตั๋วเงินและหุ้นกู้
ระยะสั้นจ านวน 2,677.77 ล้านบาท ตั๋วเงินและหุ้นกูร้ะยะยาวจ านวน 673.40 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับการช าระราคา เงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่นในระหว่างปี ซึ่งอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.11 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 2.68 
เท่า ณ สิ้นปี 2564 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,680.47 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่
มีจ านวน 1,755.85 ล้านบาท เป็นผลโดยหลักจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 83.62 ล้านบาท และเงินปันผลส าหรับปี 2564 จ านวน 
160.80 ล้านบาท ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.73 ต่อปี ลดลงจาก
งวดเดียวกันปี 2564 มีอัตราร้อยละ 13.00 ต่อป ี

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์) 
    กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


