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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

สินทรัพยรวม 2562 2563 2564 
เปลี่ยนแปลงรอยละ 

2563/2562 2564/2563 

สินทรัพยรวม 4,403.62 5,043.36 6,412.19   14.53 27.14 

เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว 980.59 885.07 853.09 (9.74)   (3.61) 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,785.35 2,404.69 3,660.00 34.69 52.20 

เงินใหกูยืมอื่น 1,224.43 1,081.51 1204.24 (11.67) 11.35 

หนี้สินรวม 2,824.16 3,446.18 4,656.34 22.02 35.12 

เงินกูยืมท่ีครบกําหนดภายในหนึ่งป 2,147.12 2,387.83 3,198.53 11.21 33.95 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 134.72 263.64 281.02 95.69 6.59 

สวนของผูถือหุน 1,579.45 1,597.18 1,755.85 1.12   9.93 

รายไดรวม 677.59 717.44 1,008.03 5.88 40.50 

คาใชจายดําเนินงาน และบริการ 558.39 561.90 702.07 0.63 24.95 

กําไรจากการดําเนินงาน 119.20 155.54 305.96 30.49    96.71 

กําไรสทุธิ 96.74 130.45 250.14 34.85    91.75 

      

      

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

สินทรัพยรวม 2562 2563 2564 
เปลี่ยนแปลงรอยละ 

2563/2562 2564/2563 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.32 2.76 4.37 18.97   58.33 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 6.18 8.21 14.92 32.85   81.73 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม (%) 17.10 15.02 11.70 (12.16)  (22.10) 

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.13 4.25 5.06 35.78   19.06 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบี้ยจายภาษีเงินได 

คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (เทา) 

12.12 

 

10.90 

 

8.49 

 

      (10.07) 

 

   (22.11) 

 

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.09 0.11 0.14        22.22   27.27 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.79 2.16 2.65        20.67   22.69 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.53 1.79 2.17        16.99   21.23 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 14.28 18.18 24.82        27.31   36.52 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท) 0.49 0.65 1.18 32.65   81.54 

มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท) 7.93 8.02 8.19         1.13     2.12 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ทานผูถือหุน 

ดัชนีตลาดหุนไทยในป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 และ 

SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปดที่ 1,657.62 เพิ่มขึ้นจาก 1,449.35 ณ สิ้นป 2563 

ตลาดหลักทรัพยฯ ผันผวนในแตละไตรมาสจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยูเปนปที่ 2 

รัฐบาลทั่วโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคลอง มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการสงสัญญาณผอนคลายนโยบายการเงินของ 

Fed และ ECB เปนผลทําใหปริมาณเงินสวนเกินบางสวนไหลเขาสูตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพยเสี่ยงทั้งหุน และสินคาโภค

ภัณฑ จากปจจัยดังกลาวสงผลตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันทั้งปอยูที่ 93,846 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่ 

68,607 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 36.7 สําหรับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากป 

2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯจาก 120.19 ลานสัญญาในป 2563 เปน 135.12 ลานสัญญาในป 2564 

ในป 2564 นักลงทุนรายยอยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนรายยอยอยูที่

รอยละ 46.5 จากป 2563 ที่มีสัดสวนรอยละ 43.7 นักลงทุนตางชาติมีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 

37.5 จากป 2563 ที่มีสัดสวนรอยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยลดลง โดยบัญชี

บริษัทหลักทรัพยมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยลดลงมาอยูที่รอยละ 9.4 จากป 2563 ที่รอยละ 10.5 และนักลงทุน

สถาบันในประเทศมีสัดสวนการซื้อขายลดลงมาอยูที่รอยละ 6.6 จากป 2563 ที่รอยละ 9.9 สําหรับบริษัทมีสวนแบงการตลาด

ป 2564 ที่รอยละ 0.96 ลดลงจากป 2563 ที่รอยละ 1.05  

ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ถึงแมตลาดหลักทรัพยฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 มูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,965 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2563 เปน 

4,678 ลานบาท ณ สิ้นป 2564 หรือมูลคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากป 2563 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกคารายเดิม 

และมีลูกคารายใหม 

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพ่ิมทางเลือกการลงทุนในตางประเทศใหกับลูกคาผาน 1) กองทุนสวนบุคคล 

“ทรีนีตี้ เอเชียน ไพรเวท ฟนด” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไมรวมญี่ปุน) ซึ่งใหอัตราผลตอบแทนตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นป 

2564 ที่รอยละ 42.35 โดยมีมูลคาสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 8.61 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นป 2563 เปน 

14.87 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นป 2564 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 72.71 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกคาทั้งราย

เดิม และรายใหม 2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเปนกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่

ใหญเปนอันดับตนๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset Management Limited Company โดยที่กองทุนเปนสัญชาติเวียดนามจึง

สามารถลงทุนโดยไมตองเสียคาพรีเมี่ยมเมื่อลงทุนในหุนที่ติดโควตานักลงทุนตางประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) 

มูลคาทรัพยสินที่ลงทุน ณ สิ้นป 2564 เพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มีมูลคา 307.05 ลานบาทเปน 440.57 ลานบาท คิดเปนอัตรา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 43.48 

บริษัทมีผลงานการเปนท่ีปรึกษา และการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางตอเนื่องจํานวน 3 บริษัท

ในป 2564 และเปนที่ปรึกษาทางการเงนิในการออก และเสนอขายหุนกูจํานวน 7 บริษัท 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2564 บริษัทมีรายไดรวม 1,008 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ40.50 จากป 2563 ที่มี

รายไดรวม 717.44 ลานบาท โดยแหลงรายไดที่สําคัญที่เติบโตในทุกชองทาง ประกอบดวย รายไดคานายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.23 รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพิ่มข้ึนรอยละ 37.09 รายไดคาที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 287 และ
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กําไร และผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.59 ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน และบริหารเพิ่มขึ้น

จาก 561.90 ลานบาทในป 2563 เปน 702.07 ลานบาท เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 24.95 สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิป 2564 มี

จํานวน 250.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากกําไรสุทธิป 2563 ท่ีมจีํานวน 130.45 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 91.76 

บริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานอยางมีจริยธรรม และมีการจัดการอยางย่ังยืน โดยสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติ

ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2564 เปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG 

Scorecard รวมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนป 2564 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยในระดับ“ดีเยี่ยม”

มาอยางตอเนื่อง 

ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบในวงกวางสราง

ความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งทางตรง และทางออม แมสถานการณดังกลาว

เริ่มเบาบางลงในชวงปลายป แตตองยอมรับวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปจจุบันตองคํานึงถึงความผันผวน และความ

เสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัลมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกคา และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัท

ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจ

เพ่ือความย่ังยืน ดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเปนอยางดี และตอบแทนสังคมมา

อยางตอเนื่อง แตจากสภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยางมากมายจากพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยชาติ จากการดําเนิน

ธุรกิจตางๆ ทําใหทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญตอการดูแลสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นไมนอยไปกวา เรื่องสังคม และการ

กํากับดูแลธุรกิจท่ีบริษัทไดดําเนนิการอยูแลว 

บริษัทจึงไดแตงตั ้งคณะกรรมการ ESG  เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงานดานความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ไดแก

สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยในชวงการดําเนินการเริ่มแรก คณะกรรมการ ESG คงตองทําหนาที่อยาง

เขมแข็งที่จะทําใหพนักงานท้ังบริษัทเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยทั้ง 3 เรื่องน้ี เพื่อนําไปสูสิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติ

ในกระบวนการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว

อํานวยประโยชนสูงสดุใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อีกทั้งสรางสรรคประโยชนตอสังคม และประเทศชาติเปนสําคัญ รวมถึงยัง

ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และผลกระทบตอหวงโซธุรกิจเพ่ือนําพาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน 

ป 2565 เปนปท่ีมีความทาทายหลายประการ โดยปจจัยสําคัญคือการ re-price ของราคาสินทรัพยประเภทตางๆ เมื่อ

อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเรงตัว ระดับของอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในครึ่งปหลังหรือไม นอกจากนั้นยังมีประเด็น

ความไมแนนอนของนโยบายทางการจีนตอบริษัทยักษใหญในประเทศ ในกรณีของประเทศไทยนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจใน

ป 2565 มีแนวโนมแบบคอยเปนคอยไปข้ึนกับมาตรการเปดประเทศรับนักทองเที่ยว การสนับสนุนการใชจายในประเทศจาก

ภาครัฐ และการคลี่คลายของปญหาหวงโซอุปทานที่สงผลตออัตราเงินเฟอ และไลนการผลิต บริษัทเช่ือวาดุลบัญชีเดินสะพัดมี

แนวโนมที่ดีขึ้น และเปนบวกตอคาเงินบาท ดังนั้นบริษัทจึงไดวางแผนบริหารงานอยางระมัดระวัง และรัดกุม มีกลไกที่จะ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก และขอมูลในการกํากับดูแลดานความเสี่ยงอยางใกลชิด รวมทั้งมีแผนงานในการกระจายรายไดใน

หลายๆ ธุรกิจ โดยไมไดพ่ึงพิงเฉพาะรายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงดานเดียว นอกจากนี้มีการนําเสนอกลยุทธในการรักษา 

และขยายฐานลูกคาโดยมุงเนนการใหบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกคา (Beyond Expectation) ทั้งดานผลตอบแทน 

และการใหบริการ 
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ในป 2565 บริษัทมีเปาหมายเพิ่มลูกคาจากการใหบริการ Trinity Smart Wealth ซึ่งชวยดูแลการลงทุนใหลูกคา

ภายใตกรอบการลงทุนที่ลูกคาเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่ไมมีเวลาติดตามตลาดไดใกลชิด โดยมีแผนจัดจําหนาย

กองทุนรวมในรูปของพอรตโฟลิโอท่ีมีการจัด Asset Allocation ให เชน การลงทุนในกองทุนทอง หรือการกระจายการลงทุน

ในกองทุนตางประเทศ เพ่ือชวยใหการลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงข้ึน และมีการกระจายความเสี่ยงท่ีดียิ่งข้ึน รวมทั้งยังคงเนนการ

ใหบริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพ่ือใหทําธุรกรรมตางๆ ไดสะดวกผานชองทาง Trinity Member 

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทพิจารณากระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศ เพื่อโอกาสในการ

สรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไมมีในประเทศไทย บริษัทตั้งเปาหมายเพิ่ม

การลงทุนในตางประเทศผานทั ้งกองทุนสวนบุคคล และกองทุนสัญชาติเวียดนาม SSI-SCA ซึ ่งเชื่อมั ่นวาสามารถให

ผลตอบแทนที่ดแีกลูกคา 

ในเรื่องการพัฒนาใหความรู บริษัทยังคงใหความสําคัญ และดําเนินการใหความรู ขอมูลขาวสารแกลูกคา นักลงทุน

รวมท้ังพัฒนาใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่องผานชองทางเทคโนโลยีสมัยใหมซึ่งสามารถกระทําไดโดยไมตองอยูใกลชิดกัน

ในหองประชุม หรือหองอบรมสัมนา นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อเรียนรูการใชชองทางสมัยใหมในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่เชื ่อมั่นใน

บริษัท ในทีมผูบริหาร และใหการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเปนอยางย่ิงท่ีจะไดรับความไววางใจ และสนับสนุนจาก

ทุกทานเชนนี้ตอไป เพ่ือจะไปใหถึงเปาหมายของบริษัท 

 

 

 

 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

ประธานกรรมการ 

 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

โค
รง

สร
าง

  แ
ละ

กา
รดํ

าเ
นิน

งา
นข

อง
กลุ

มบ
ริษ

ัท 

6 

 

โครงสราง และการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 300 ลานบาท และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือ

การลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งมบีริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด เปนบริษัทแกนซึ่งมีสัดสวนมูลคาการลงทุน

รอยละ 99.40 บริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 700 

ลานบาท และลาสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,631,215,955 บาท เพื่อรองรับการแปลง

สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน และกรรมการ/พนักงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีทุนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 บาท 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 99.99 รวม 5 บริษัท และบริษัทรวม 1 

บริษัท รายละเอียดบริษัทยอย และบริษัทรวมมีดังนี้ 

(1) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542 โดยใชชื่อเดิมวา บริษัท

หลักทรัพย เอสซีบี บุคคลัภย จํากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญคือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 

ตอมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดตกลงขายหุนในบริษัทหลักทรัพย เอสซีบี บุคคลัภย 

จํากัด ใหแกบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด ซึ่งไดมีการเปลี่ยนทีมงานผูบริหารชุดใหม พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท

หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด”เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ซึ่งเรียกชําระเต็มจํานวนแลว และ

บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน และชําระแลวลาสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เปน 1,200 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดจํานวน 6 สาขา 

บริษัทไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย การคาหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย การยืม และใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุน และผูแทน

ผูถือหุนกู 

(2) บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาทางการเงิน และงานดานวาณิชธนกิจรวมกับ

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด โดยบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยใหดําเนินการเปนที ่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ บริษัทยังไดจดทะเบียนเปนท่ีปรึกษาประเภท ก กับศูนย

ขอมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลังเพ่ือใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเลิกกิจการ และชําระบัญชี 

(3) บริษัท ทรีนีต้ี อนิเทลลิเจนส พลัส จํากัด ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ

เสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในใหแกบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีแผนเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ รวมถึงบริษัทที่เขาจดทะเบียนแลวก็ตาม โดยบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 3,000,000 บาท 
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(4) บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการตางๆ โดยบริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเรียกชําระแลว 250,000 บาท 

(5) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ดําเนินธุรกิจแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮล

ดิ้งส จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท 

แบค โฮลดิ้งส จํากัด ไดลงทุนในบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ในอัตรารอยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคในการทําหนาที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหแกบริษัทอื่น (Securitization) ดวยทุนจด

ทะเบียน และชําระแลว 500,000 บาท 

(6) บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทรวมโดยลงทุนในอัตรารอยละ 30.07 บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด มี

วัตถุประสงคการจัดตั้งหลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใต

การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน และชําระแลว 71.5 ลานบาท 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนนิธุรกิจของกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

บริษัทหลักทรัพยที่มุงมั่นสงมอบผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสีย ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ

การจัดการอยางย่ังยืน 

พันธกิจ ( Mission ) 

เปนท่ีปรึกษาการเงินและการลงทนุ โดยมุงสรางผลกําไรใหแกลูกคา 

บริหารงานในแนวทางที่สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุน 

พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลที่ดี ภายใตกรอบจรรยาบรรณและการจัดการอยางยั่งยืน 

รับผิดชอบ และมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Business Objectives) 

บริษัทมีเปาหมายในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ การใหกูยืม และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยที่ใหบริการแกลูกคา

อยางครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการใหบริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสราง

และการระดมทุนรวมถึงการเปนที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการใหบริการในตลาดรอง (Secondary Market) 

โดยเปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สนับสนุนดวยการนําเสนอขอมูล

และบทวิเคราะหหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาจากฝายวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งเพื่อการลงทุนและใชเปนเครื่องมือ

ปองกันความเสี่ยงในการลงทุน ท้ังน้ีบริษัทไดต้ังเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดานตางๆ ดังนี ้

ธุรกิจการลงทุน บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เก่ียวของกับหลักทรัพย หรือในธุรกิจที่คาดวาจะมีศกัยภาพในการเติบโต

สูง เพ่ือใหบริษัทไดรับรายไดในรูปสวนแบงของกําไรจากบริษัทยอย หรือบริษัทรวมโดยตอเนื่องในระยะยาว สําหรับการลงทุน

ระยะสั้นและปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และเผื่อขายทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อ

ขายในตลาดโดยมีสภาพคลอง และสามารถสรางผลตอบแทนใหบริษัทได โดยใชกลยุทธการลงทุนท่ีหลากหลายประกอบกัน 

ธุรกิจการใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน บริษัทเพิ่มเปาหมายในการใหกูยืมแกลูกคาที่ประสงคกูยืมระยะยาวโดย

นําหลักทรัพยจดทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพยที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาคํ้าประกันเพ่ือใหบริษัทไดรับรายไดในรูปดอกเบี้ย

ที่ตอเนื่อง โดยเนนกลุมลูกคาที่เปนผูถือหุนใหญในบริษัทจดทะเบียนท่ีมีพ้ืนฐานดี มีศักยภาพเติบโต 

ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ตั้งเปาที่จะเพิ่มรายไดทั้งสวนของธุรกิจ

หลักทรัพย และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกคาพรอมทั้งขยายฐานลูกคาใหม โดยนําเสนอ

บริการแกลูกคาอยางครบวงจร (Integrated services) เชน การนําเสนอทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ หนวยลงทุน และ

สัญญาซื้อขายลวงหนาควบคูไปกับการใหเงินกูยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่

การตลาดในการใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาโดยอางอิงงานวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานสงเสริมการตลาด

โดยการจัดสมัมนาแกกลุมลูกคาอยางตอเนื่อง 
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ทางดานการคาตราสารหนี้ บริษัทจะเนนการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกคาสถาบันควบคูไปกับการขยายฐานลูกคา

รายยอย 

ทางดานการจัดจําหนายและประกันการจําหนาย บริษัทจะทําหนาที่จัดจําหนายหลักทรัพย และเขารวมใน

การจัดจําหนายหลักทรัพยรวมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยของธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

ทางดานการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มลูกคาที่ใชบริการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

โดยการนําเสนอรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับความตองการ และวัตถุประสงคในการลงทุนของลูกคาแตละราย 

ทางดานการลงทุนตางประเทศ บริษัทมีเปาหมายที่จะนําเสนอผลิตภัณฑการลงทุนในตางประเทศที่มีศักยภาพ

เปนทางเลือกใหแกลูกคา 

ธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีเปาหมายในการใหบริการแกกลุ มลูกคาที่มี

ศักยภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญที่คุณภาพของงานที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการ

บริหารการเงิน การระดมทุนของลูกคา หรือตอยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุง

รักษาความสัมพันธเพื่อพัฒนาใหบริการดานการเงินแกลูกคาโดยตอเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให

คําปรึกษาเพื่อการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การระดมทุนประเภทตางๆ การควบรวมกิจการ และการ

ออกตราสารหนี้ที ่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) นอกจากนี้ยังใหบริการการเปนที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระโดยใหความเห็นตอการทํารายการท่ีสําคัญของบริษัทตอผูถือหุน 
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

การเปล่ียนแปลงในสวนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานที่ผานมาในชวง 3 ปที่ผานมา 

เม.ย. 2562 บริษัทยอยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยใหเปนผูแทนผูถือหุนกู 

ก.ค. 2562 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท ทรีมันนี ่ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30.07 

ของหุนที่ออก และชําระแลวของบริษัทดังกลาวภายหลังการเพ่ิมทุน 

เม.ย. 2563 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนในการลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด จากอัตรารอยละ 

49.95 เปนอัตรารอยละ 99.99 ของหุ นที่ออก และชําระแลวของบริษัทดังกลาว สงผลให

บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด เปลี่ยนจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของบริษัท 

เม.ย. 2564 บริษัทไดตัดสินใจเลิกบริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด เนื่องจากธุรกิจการเปนที่ปรึกษา

ทางการเงนิมีความซํ้าซอนกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

การใชเงินระดมทุน  

บริษัทนําเงินที่ไดจากการออก และเสนอขายหุนกูไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายหุนกูครบถวนแลว 

ขอผกูพันท่ีบริษัทใหคําม่ันไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู 

บริษัทไมมีขอผูกพันท่ีบริษัทใหคํามั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแตละรุน 

ขอมูลทั่วไป 

บริษัท บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ลงทุน และถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) และการใหกูยืม 

ทุนเรียกชําระแลว  214,404,846 หุน มูลคา 1,072,024,230 บาท (หุนสามัญ) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 26 ถนนสาทรใต  

 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107545000195 

Home Page www.trinitythai.com   

โทรศัพท 0-2343-9500 

โทรสาร 0-2343-9686  

E-mail address ir@trinitythai.com 

ศูนยลูกคาสัมพันธ 0-2343-9555 

 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

ลัก
ษณ

ะก
าร

ปร
ะก

อบ
ธุร

กิจ
 

11 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย ในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 

รายได ดําเนินการโดย 

สัดสวน 

การถือหุน 

(รอยละ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดคาที่

ปรึกษา 

บจ.ทรีนีตี้  

แอดไวซอรี่ 2001 

บล. ทรีนีตี้ จํากัด 

และบจ. ทรีนีตี้ 

อินเทลลเิจนส 

พลัส 

99.99 43.87   6.47 17.13 2.39 66.35 6.58 

รายไดจากธุรกิจ

หลักทรัพย 

บล. ทรีนีตี้ จํากัด 99.99  478.82 70.67 425.93 59.37 597.32 59.26 

รายไดจากธุรกิจ

สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

บล. ทรีนีตี้ จํากัด  99.99 18.82  2.78  20.74  2.89   14.18   1.41 

กําไร และ

ผลตอบแทนจาก

เครื่อง มือทาง

การเงิน 

บล. ทรีนีตี้ จํากัด 

และบมจ. ทรีนีตี้ 

วัฒนา  

99.99 58.65  8.66 145.50 20.28 178.38 17.70 

รายไดดอกเบี้ย บมจ. ทรีนีตี้ 

วัฒนา และ 

บล. ทรีนีตี้ จํากัด 

99.99  65.01  9.59  95.50 13.31 118.76 11.78 

รายไดอ่ืน บมจ. ทรีนีตี้ 

วัฒนา  

บล. ทรีนีตี้ จํากัด 

บจ. ทรีนีตี้  

แอดไวซอรี่ 2001 

บจ. แอสเซท 

แบค โฮลดิ้งส 

และ บจ. ทรีมันนี่ 

โฮลดิ้ง 

99.99  12.42  1.83 12.64  1.76  33.04   3.27 

รวม  677.59 100.00 717.44 100.00 1,008.03 100.00 
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โครงสรางรายไดของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ใน ป 2562 ป 2563 และ ป 2564 

รายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คานายหนา 209.69 34.15 289.82 50.71 392.59 53.04 

คาธรรมเนียมและบริการ 237.57 38.69 132.70 23.22 171.53 23.18 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 33.48 5.45 42.88 7.50 32.01 4.32 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมหลักทรัพย 98.08 15.97 82.85 14.49 129.43 17.49 

รายไดดอกเบี้ยอ่ืน 31.75 5.17 18.38 3.22 9.66 1.31 

รายไดอ่ืน 3.53 0.57 4.94 0.86 4.90 0.66 

รวม 614.10 100.00 571.57 100.00 740.12 100.00 

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ลักษณะบริการ 

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุน โดยบริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 5 บริษัท

โดยตรง คือ บริษัทหลักทรพัย ทรีนีต้ี จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบาย

เพ่ือใหบริษัทยอยนําไปปฏิบัติโดยผานคณะกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนเพื่อคาที่

เปนเงนิลงทุนช่ัวคราว และเงินลงทุนระยะยาว และบริษัทท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและมีแผนการเขาจดทะเบียนในอนาคต 

เริ่มจากป 2557 บริษัทไดดําเนินธุรกิจใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกันซึ่งมีระยะเวลาใหกูยืมที่ยาวกวาลูกหนี้เงินให

กูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด โดยบริษัทกําหนดนโยบายในการรับลูกคา การอนุมัติวงเงินใหลูกคา 

รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามที่เขมงวด และดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เชนเดียวกันกับการให

กูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงนิใหกูยืมอ่ืนจํานวนเงิน 1,204 ลานบาท 

นโยบายการลงทุนของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีสภาพคลอง และระยะปานกลางในหลักทรัพยจด

ทะเบียนที่มีพื้นฐาน และผลการดําเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะหสนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มี

แนวโนมการเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหลงรายได 

และลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยรับรูสวนแบงกําไรตลอดชวงระยะเวลาการ

ถือครองหุน นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยจดทะเบียน สัญญาซื้อขายลวงหนา และ

สินทรัพยดิจิทัลเพื่อคา ตราสารหนี้เพ่ือคา และเผื่อขายอันเปนทางเลือกของการบริหารเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 482.23 ลานบาทซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน วิธีราคาทุนตัดจําหนายจํานวน 155.00 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จํานวน 215.86 ลานบาท 
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นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน 

การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือคาและเผื่อขาย 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ลงทุนในหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งของบริษัท และบริษัทยอย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทํา

หนาที่กําหนดนโยบายในการคัดเลือกกลุมหลักทรัพยสําหรับลงทุน และกําหนดมาตรการตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง

ตามแตละประเภทของหลักทรัพย/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เชน การจัดสรรวงเงินลงทุน การจํากัด

จํานวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตามจํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหนาที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงและขอมูลการจัดการ ทําหนาที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานใหอยูในกรอบนโยบายที่

กําหนดไว และควบคุมแกไขกรณีที่การลงทุนไมอยูในกรอบที่ไดรับการอนุมัติ 

การจํากัดผลขาดทุนจากการลงทุน 

การจํากัดผลขาดทุนสําหรับบัญชีเงินลงทุนแตละประเภทนั้น แตกตางกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุน และ

หลักทรัพยท่ีลงทุน ตัวอยางการจํากัดผลขาดทุน ไดแก 

- กําหนดใหมีผลขาดทุนยังไมเกิดขึ้นรายหลักทรัพย เชน ไมเกิน 15% ของตนทุนของหลักทรัพยแตละรายการ 

- กําหนดใหมีผลขาดทุนยังไมเกิดขึ้นของพอรต เชน ไมเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาเงินลงทุนรวมของพอรต 

- กําหนดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง เชน ไมเกินกวา 15 ลานบาท 

การลงทุนในตราสารหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ลงทุนในตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทําหนาที่กําหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพยสําหรับ

ลงทุน อนุมัติลงทุนในตราสารหนี้ในอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย และกําหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ในการบริหาร

ความเสี่ยง เชน การจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตาม

จํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหนาที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ลงทุนในสิทรัพยดิจิทัล ในขณะที่คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการคัดเลือกสินทรัพย

ดิจิทัลสําหรับลงทุน และกําหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง เชน การจํากัดจํานวนผล

ขาดทนุที่จะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตามจํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว มีหนาที่ประเมินรวมท้ังติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน 

การลงทุนในบริษัทใดๆ ซึ่งไมเขาเกณฑการลงทุนขางตน กําหนดใหผานการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทที่

เก่ียวของในการลงทุน และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนด

เจาหนาท่ีที่จะติดตามประเมินผลการลงทนุเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
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การลงทุนในการรวมคา 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัดกับบุคคลธรรมดารายหนึ่งเพื่อ

ลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกลาวจํานวน 215,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคา 21.5 ลาน

บาท สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทคิดเปนรอยละ 30.07 ของหุนที่ออก และชําระแลวของบริษัทดังกลาวภายหลังการเพิ่มทุน

โดยบริษัทพิจารณาวาภายใตเงื่อนไขในสัญญาผูถือหุนขางตน บริษัทดังกลาวเปนกิจการที่บริษัท และบุคคลธรรมดาขางตน

ควบคุมรวมกันประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด 

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด มีวัตถุประสงคการจัดตั้งหลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให

สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง ปจจุบันการรวมคามีบริษัทยอย

ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ และเริ่มดําเนินกิจการแลว 19 บริษัท และบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงที่

ดําเนินธุรกิจใหบริการที่เกี่ยวของ โดยการประกอบธุรกิจการใหสินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับตองไดรับหนังสือ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจและอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขในการ

ประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลังท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

บริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะแสดงมูลคาเงินลงทุนชั ่วคราวและระยะยาวตามมูลคายุติธรรม สําหรับการ

เปลี ่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวจะบันทึกเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน สวนการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนระยะยาวจะบันทึกเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน 

2. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังน้ี  

2.1 การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้ จํากัด เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 

ใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยมีสวนแบงตลาดและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยทั้งใน SET  และ MAI ในป

2562 ป 2563 และ ป 2564 ดังน้ี 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดและมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ตลาดหลักทรัพยฯ และ MAI (ลานบาท) 12,978,854 16,671,479 22,616,800 

บริษัท (ลานบาท) 302,093 307,268 393,484 

สวนแบงตลาดของบริษัท (รอยละ) 1.35 1.05 0.96 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคาทั้งท่ีเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบันจํานวนลูกคา ณ 

สิ้นป 2564 เปน 20,613 ราย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายในการรับลูกคา การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย

ใหลูกคา รวมถึงนโยบายในการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาดังนี้ 
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นโยบายในการรับลูกคา และอนุมัติวงเงินใหลูกคา 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีนโยบายในการคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพ และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใน

การรับลูกคา และกําหนดขอบเขตและอํานาจอนุมัติวงเงนิซื้อหลักทรัพยใหลูกคาตามเกณฑ ดังนี้ 

บุคคลธรรมดา  พิจารณาจากความมั ่นคงของหนาที ่การงาน รายไดต างๆ ที ่ เพียงพอรวมทั ้ง

ความสามารถในการชําระเง ินในวงเงินท ี ่ ได ร ับอน ุม ัต ิได  โดยตองมีเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสมุดคู ฝากบัญชีออมทรัพย หร ือ Bank 

Statement หรือขอมูลแสดงฐานะการเงินอื่น 

นิติบุคคล/ ลูกคาสถาบันการเงนิ พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุมผูถือหุน ผูบริหารและตลอดจนความมั่นคง และผล

ประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยตองมีเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแก สําเนา

บัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจกระทําการแทน สําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนของบริษัท งบการเงินยอนหลัง หรือ Bank 

Statement 

เมื่อผูแนะนําผูลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาแลว

รวมทั ้งประเมินความเสี ่ยงดานการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคา และพิจารณา

เห็นสมควรอนุมัติใหมีวงเงินซื้อขายกับบริษัทได จึงเสนอความเห็นพรอมกับวงเงินตอผูบังคับบัญชา และจัดสงใหเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติการที่ดูแลงานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการเปดบัญชี ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อการ

ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และใหความเห็นตอวงเงินที่ขออนุมัติ

กอนนําเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับช้ัน (โปรดดูรายละเอียดใน ขอ 4 หนา 107 หัวขอคณะกรรมการสินเช่ือ) 

นอกจากนั้น บริษัทจะดําเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันอยางนอยปละครั้ง และทบทวนขอมูล

ลูกคาเพื่อประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนประจําตามระดับความ

เสี่ยงของลูกคาในระหวางปหากลูกคาตองการปรับวงเงิน เจาหนาที่จะพิจารณาประวัติการชําระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และ

รวบรวมขอมูลเพื่อการพิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมเพื่อนําเสนอตามขั้นตอนขางตน 

นโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาอยางรัดกุม

เพื ่อใหถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ไดแก การจัดใหมีการควบคุมผูใชระบบซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อ

ขายลวงหนา การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมดูแลเจาหนาที่รับอนุญาต ผูแนะนําผูลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ การ

กําหนดวงเงินใหลูกคาอยางเหมาะสม การกําหนดอํานาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

การสอบทานธุรกรรมของลูกคา และตรวจสอบรายชื่อลูกคากับบุคคลที่ถูกกําหนดที่สํานักงานปองกัน และปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) แจงรายช่ือมาเพ่ือปองกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย การจัดระบบงาน และ

ชองทางใหลูกคาสามารถรองเรียนในกรณีที่เจาหนาที่ปฏิบัติไมเหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มีขอผิดพลาดในการทํารายการ

ใหลูกคา และแกไขใหเกิดความผิดพลาดลดลง เปนตน นอกจากนั้นบริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติภายในตางๆ เพ่ือควบคุมดูแลการ

ซื้อขาย และการชําระราคาของลูกคาเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงกับบริษัท ไดแก การหามไมใหลูกคาซื้อเพิ่มเมื่อเกิดการชําระ
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ลาชา การติดตามใหลูกคานําเงินมาวางเพ่ิมเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กําหนด และเงินที่วางไวไมเพียงพอ รวมไปถึงการปรับ

ลดวงเงินและการปดบัญชี หากลูกคามีปญหาในการชําระเงิน เปนตน 

นอกจากนั้น ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดําเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกคา และการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ฝายงานตางๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจาหนาที ่บริหาร

กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑการรายงานที่กําหนด 

2.2 การใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 

บริษัทไดกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินการ และอํานาจอนุมัติใหรัดกุม และใหสอดคลองกับสภาวะการลงทุน ตลอดจน

หลักเกณฑและขอบังคบัตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสรุปไดดังน้ี 

นโยบายการใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

บริษัทกําหนดวงเงินใหกูยืมแกลูกคาแตละรายไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไมเกิน 5 เทาของ

เงินกองทนุ 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณารับลูกคาโดยวิเคราะหฐานะการเงิน และความรูความเขาใจของลูกคาในเรื่องความ

เส่ียง และวิธีการในการกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย สําหรับหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืม บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อ

ทําหนาที่ในการพิจารณาหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพยที่จะอนุญาตใหกูยืมจากการ

พิจารณาสภาพคลองในการซื้อขายของหลักทรัพย ความผันผวนของราคา และปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยนั้นๆ รวมถึงการ

กําหนดอัตรามารจิ้นของหลักทรัพยที่อนุญาตใหซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพยเพื่อใหบริษัทมีหลักประกันจากลูกคาท่ี

เพียงพอปองกันความเสี่ยงในการใหกูยืมเงิน ในกรณีที ่มีการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพยใดโดย

พิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ใหลูกคาทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพ่ือกําหนดการหามซื้อหลักทรัพยนั้นเพ่ิม 

นโยบายในการรับลูกคา และอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยใหลูกคา 

เมื่อลูกคาแสดงความจํานงที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ ผูแนะนําผู ลงทุนตองจัดใหมีขอมูลของลูกคาตามที่บริษัท

กําหนด และตองทําความเขาใจกับลูกคาเก่ียวกับการลงทุน ประสบการณการลงทุน และการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย ความ

พรอม และความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย โดยใหลูกคาลงนามในแบบขอ

ช้ีแจงสําหรับการเปดบัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ กอนดําเนินการและนําเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปด

บัญชี ท้ังน้ีการพิจารณาวงเงินใหลูกคาจะพิจารณาวงเงนิรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงดานการชําระราคา สําหรับบัญชีที่มีกับ

บริษัท 

นโยบายการควบคุม และติดตามการวางหลักประกัน และการชําระหนี้ของลูกคา 

บริษัทกําหนดนโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ 

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับชําระหนี้ 

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรัพยจดทะเบียนเปนหลักประกันเทานั้น และกําหนดใหผูแนะนําผูลงทุนและเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกคาทุกวันโดยใชราคาหุนที่ซื้อขายลาสุด หากตองมีการบังคับชําระหนี้ 

บริษัทไดใหอํานาจฝายปฏิบัติการดําเนินการบังคับขายหลักทรัพยของลูกคาไดหากผูแนะนําผู ลงทุนไมไดบังคับขายตาม

ขอกําหนดของบรษิัท 
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2. การดูแลหลักประกันและทรัพยสินของลูกคา 

บริษัทแยกหลักประกันของลูกคาจากบัญชีของบริษัท และปฏิบัติตอทรัพยสินของลูกคาตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และนโยบายการต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ถือปฎิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยฝายบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณผล

ขาดทนุที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียก

ชําระและมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกัน 

นโยบายการระงับการรับรูรายได 

บริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง สําหรับสินทรัพยทางการเงนิท่ีดอยคาดานเครดิต จะ

นํามูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินใหกูยืม (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่

แทจริง 

2.3.การคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไมเกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เชน พันธบัตร หุนกู

รวมถึงการลงทนุในหลักทรัพยจดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีการจัดประเภทเงนิลงทุนใหสอดคลองกับ

โมเดลธุรกิจในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งมีผลตอวิธีการวัดมูลคาของเงนิลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สําหรับป 2564 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน สัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารหนี้ทั้งสิ้น 42.64 ลาน

บาท ซึ่งรวมทั้งกําไรขาดทุนจากการซื้อขาย รายไดดอกเบี้ย และเงินปนผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงิน

ลงทุนที่ลดลงท่ีแสดงในสวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงนิลงทุนซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนจํานวน 224.84 ลานบาท วิธี

ราคาทุนตัดจําหนายจํานวน 75.99 ลานบาท และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จํานวน 81.11 ลานบาท 

นโยบายการลงทุนของบริษัท 

การลงทุน และการคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัท สามารถแบงตามประเภทของตราสารไดดังนี้ 

1. เงินฝาก ตั๋วเงินที่สถาบันการเงินเปนผูออก ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถถอนไมเกิน 3 

ป นับแตวันที่ลงทุน 

2.  ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหนวยลงทุน 

3.  หลักทรัพยประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกันที่มีอายุ

ไถถอนเกิน 3 ปนับแตวันที่ลงทุน 

4. หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

5. หลักทรัพยมิใชหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

6. หลักทรัพยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขางตน 
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สําหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเปนเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย ดําเนินการโดยฝายกลยุทธการลงทุน ภายใตการกํากับดูแล

ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะ

ยาวจะพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุน หรือจําหนายการลงทุนจากขอมูลที่นําเสนอโดยฝายกลยุทธการลงทุน ซึ่งไดมีการ

พิจารณาหลักทรัพยที่นาสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการ และแนวทางการลงทุน (General Investment 

Criteria) ที่คํานึงถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละการลงทุน ทั้งนี้สามารถลงทุนไดในหลักทรัพย

ประเภทที่เปนหุนสามัญหรือหลักทรัพยแปลงสภาพหุนสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ เพื่อปกปองความเสี่ยงสําหรับเงิน

ลงทุนระยะยาวที่ไดลงทุนไปแลว และสามารถลงทุนทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงการลงทุนทั้งใน และตางประเทศ

โดยกําหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 1-5 ป สวนลงทุนจะลงทุนในบริษัทท่ีมีธุรกิจท่ีมีความนาสนใจ มีอัตราการเติบโตของ

รายไดและกําไรมีแนวโนมที่ดี มีผูบริหาร และโครงสรางการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี

ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีราคาหุนตํ่ากวามูลคาที่ควรจะเปนตามปจจัยพื้นฐาน (Undervalued)  

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน 

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปนผูอนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัท และบริษัทในกลุม รวมทั้งอนุมัติ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุน นอกจากนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และ

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนใหเปนไปตามระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติที่ไดรับอนุมัติ และ

ควบคุมกํากับดูแลความเส่ียงในการลงทุนใหเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผูดูแลบัญชีเงินลงทุนของ

บริษัท (โปรดดูรายละเอียดใน ขอ 5 หนา 109 หัวขอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและ ขอ 7 หนา 110 หัวขอ

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว) และจัดใหมีฝายบริหารความเสี่ยง และขอมูลการจัดการ ซึ่งทําหนาที่ติดตามควบคุมให

มีการรายงาน และแกไขกรณีที่การลงทุนไมอยูในกรอบที่ไดรับการอนุมัติ ซึ่งสําหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเขา

ลงทุนแลวสวนลงทุน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะมีการติดตาม สอบทานสถานะของเงินลงทุน หรือทบทวนการลงทุนตางๆ ให

เปนไปตามกรอบการดําเนินการลงทุนที ่ไดกําหนดไว และใหรายงานความคืบหนาหรือการเปลี ่ยนแปลงที ่ส ําคัญตอ

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเปนระยะๆ ไป 

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีนโยบายการบันทึกเงินลงทุนและการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาตามหลักเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และเกณฑของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2.4 การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทใหบริการดานท่ีปรึกษาการลงทุนควบคูกับการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยจะทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคา ปจจุบันบริษัทยังไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหคําปรึกษาการลงทุนแต

อยางใด บริษัทไดรบัความเห็นชอบระบบงานท่ีปรึกษาการลงทุนแลวต้ังแตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังน้ันบริษัทสามารถ

ใหคําแนะนําผานสื่อตางๆ ไดในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน 
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2.5 การจัดจําหนายหลักทรัพย  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการใหบริการดานการจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยแกบริษัทตางๆ 

ที่ประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจาหนาที่ท่ีผานการทดสอบความรูของการเปนที่ปรึกษา

ทางการเงนิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และมีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน 

กอนท่ีบริษัทจะรับเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายใดจะตองผานการพิจารณา และวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย 

ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความตองการของลูกคาและผูลงทุน จากนั้นจึงนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับ

ช้ัน เชน ผูบริหารฝาย กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

2.6 การใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืม และใหยืมหลักทรัพย โดยมีขอบเขต

จํากัดเฉพาะการยืม และใหยืมหลักทรัพยเพื่อสงมอบหลักทรัพยที่จัดสรรเกินจํานวนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ตอมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย ใหสามารถดําเนินธุรกิจการยืม และใหยืมหลักทรัพยเต็มรูปแบบ โดยสามารถเปนตัวแทนของผูยืม และผูใหยืม 

หรือเปนคูสัญญาในการยืม และใหยืมหลักทรัพยกับลูกคาได 

บริษัทไดเปดใหบริการกับลูกคาในเดือนมกราคม 2552 กอนการดําเนินการเพื่อใหบริการยืม และใหยืมหลักทรัพย บริษัทจะ

วิเคราะหความเสี่ยงของคูสัญญาใหแนใจวาในการยืม และใหยืมดังกลาว คูสัญญาสามารถสงมอบหลักทรัพยใหบริษัทได และ

บริษัทจะตองดํารงหลักประกันใหแกผูใหยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย กําหนดรวมทั้งจัดเตรียมหลักทรัพยเพื่อคืนใหผูใหยืมไดตามกําหนดเวลาอยางครบถวน 

ณ สิ้นป 2564 มีลูกคาเปดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยจํานวน 235 ราย 

2.7 การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน  

ปจจุบันบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดร ับความเห็นชอบใหดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดเปนระยะเวลา 5 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 

2565 ปจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ และมีความรูความสามารถในงานดานวาณิชธนกิจจํานวน 17 คนซึ่งใน

จํานวนนี้มีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานจํานวน 5 คน 

2.8 การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่ม

ประกอบธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดใหมีระบบงานที่มีความพรอม มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูจัดการ

กองทุน และฝายปฏิบัติการที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยฝายปฏิบัติการจะเปนผูดูแล และติดตอกับผูรับฝากทรัพยสิน รวมทั้ง

ตรวจสอบรายการ จัดทํารายงาน และกระทบยอดทรัพยสินกับผูรับฝากทรัพยสิน ในการควบคุมดูแลการลงทนุ คณะกรรมการ

บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคลเปนผูดูแล และกําหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหาร

ความเสี่ยงของการลงทุน รวมท้ังประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียด

ในขอ 2 หนา 105 หัวขอคณะกรรมการจัดการกองทุนกองทุนสวนบุคคล) 

บริษัทบริหารกองทุนสวนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและตางประเทศ และลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลายเพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคการลงทุนของลูกคา และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
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2.9 การเปนตัวแทนขายและรับซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัดเปนตวัแทนขาย และรับซื้อหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 11 แหง

ไดแก บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ.ทิสโก บลจ. วรรณ บลจ. ยูโอบี บลจ.ซีไอเอ็มบี บลจ.ทหารไทย บลจ.

แอสเซทพลัส บลจ.ไทยพาณิชย และบลจ.ทาลิส เพื่อเพิ่มสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

หนวยงานนี้ถือเปนบริการเสริมท่ีบรษิัทจัดไวบริการลูกคา การเปนตัวแทนขายและรับซื้อหนวยลงทุนชวยใหบริษัทมีบริการที่

หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนใหลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงไดดียิ่งขึ ้น นอกจากนี้เปน

ชองทางท่ีลูกคาสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ไดงาย และสะดวกยิ่งข้ึน แมจะเปนบริการเสริมในปจจุบัน แตก็

ไดรับความสนใจจากลูกคามากขึ้น ทําใหมีรายไดคาธรรมเนียมจากการเปนตัวแทนจําหนายเพิ่มสูงขึ้นทุกป จึงเปนหนวยงานที่

สรางรายไดไดอยางสมํ่าเสมอตอไป 

2.10 การเปนผูแทนผูถือหุนกู 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินธุรกิจการเปนผูแทนผูถือหุนกูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเริ่มใหบริการผูแทนผูถือหุนกูในเดือนมิถุนายน 2562 ในป 

2564 บริษัทเปนผูแทนผูถือหุนกูใหกับผูออกหุนกู 4 ราย 

2.11 การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเมื่อวันที่ 31

กรกฎาคม 2551 และเริ่มดําเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 

บริษัทมีสวนแบงตลาด และมูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2562 ป 2563 และป 2564 ดังน้ี 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา) ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 104,521,995 120,193,573 135,117,308 

บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด 1,299,525 900,441 675,528 

สวนแบงการตลาดของบริษัท (รอยละ) 0.62 0.37 0.25 

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา แยกตามประเภทผลิตภัณฑ 

ปริมาณการซื้อขาย 

(สัญญา) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ 

 ฟวเจอรส 102,844,672 98.40 118,494,948 98.40 133,374,450 98.71 

- สนิคาเกษตร 54,565 0.05 17,597 0.05 16,002 0.01 

- โลหะมีคา 7,568,699 7.24 10,821,720 7.24 11,960,055 8.85 

- คาเงิน 673,060 0.64 2,803,128 0.64 3,449,751 2.55 

- Single Stock 52,098,173 49.84 47,386,674 49.84 70,326,055 52.05 

- SET50 Index 42,450,175 40.61 57,465,829 40.61 47,620,961 35.24 
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ปริมาณการซื้อขาย 

(สัญญา) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ 

 ออปชั่น 1,677,323 1.60 1,698,625 1.60 1,742,858 1.29 

 - SET50 Index 1,677,323 1.60 1,698,625 1.60 1,742,858 1.29 

 รวม (สัญญา) 104,521,995 100.00 120,193,573 100.00 135,117,308 100.00 

ในป 2564 สวนแบงการตลาดของบริษัทลดลงจากรอยละ 0.37 ในป 2563 เปนรอยละ 0.25 โดยเปนอันดับ 34 ของปริมาณ

การซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เนื่องจากการแขงขันดานราคาที่รุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปริมาณ

การซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มขึ้นจากป 2563 ในอัตรารอยละ 12 

บริษัทใหบริการดานตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา โดยเนนกลุมลูกคาบุคคลธรรมดาเปนหลักทั้งนี้บริษัทได

กําหนดนโยบายในการรับลูกคา การอนุมัติ และการปรับวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหลูกคา รวมถึงนโยบายในการ

ควบคุม และติดตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาเชนเดียวกับการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย แตโดยที่การ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนามีความเสี่ยงที่สูงกวา บริษัทจึงจัดใหมีแบบสอบถามเพื่อใหผูแนะนําผูลงทุนใชในการพิจารณา

และประเมินความรูความเขาใจของลกูคาเพิ่มเติม รวมทั้งใหลูกคาลงนามในขอชี้แจงสําหรับการเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนากอนดําเนินการ และนําเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินใหลูกคาจะ

พิจารณาวงเงนิรวมทุกประเภทที่มีความเส่ียงการชําระราคา สําหรับบัญชีท่ีมีกับบริษัท 

2.12 การใหบริการงานสนับสนุนแกบริษัทในกลุม  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ใหบริการเกี่ยวกับดานการเงิน และบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร ทรัพยากรบุคคล และงาน

ดานธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในใหกับบริษัทในกลุมทั้งหมด โดยบริษัทไดมีการทําสัญญา

ระหวางกันดังน้ี 

สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด กับบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) : ผูรับบริการ 

สัญญาจางบริการ ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบรกิารเก่ียวกับการเงินและการบัญชี 

- ใหบรกิารเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบรกิารเก่ียวกับงานคอมพิวเตอร 

- ใหบรกิารเก่ียวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาธรรมเนียมป 2564 จํานวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเปนคราวๆ ตามปริมาณงาน

ที่ใหบริการสําหรับงานบรหิารการลงทุน และการใหกูยืมแกลูกคา 
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สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด กับบริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนสพลัส  จํากัด 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส  จํากัด : ผูรับบริการ 

สัญญาจางบริการ ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบรกิารเก่ียวกับการเงิน และการบัญชี 

- ใหบรกิารเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบรกิารเก่ียวกับงานคอมพิวเตอร 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาธรรมเนียมป 2564 จํานวน 354,000 บาท 

สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด กับบริษัท คอนดูอทิ แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท คอนดูอิท แมเนจเมนท เซอรวิสเซส  จํากัด : ผูรับบริการ 

สัญญาใหบริการพื้นที่

อุปกรณ และระบบ

สารสนเทศ 

ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบรกิารงานสถานที่ และสาธารณูปโภค 

- ใหบรกิารเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบรกิารระบบงานสารสนเทศ 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาบริการป 2564 จํานวน 720,000 บาท 
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 

1. ภาวะตลาดและการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

ตลาดหุนไทยในป 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 และ 

SETTRI Index ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 17.7 โดยปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้น คือ  

1. ในชวงไตรมาสแรก ตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้นอยางโดดเดนกวา 9.5% โดยเปนการปรับตัวลอไปกับกระแส Value 

rotation ทั่วโลกที่ไดรับประโยชนจากความคาดหวังในการคลายล็อกดาวนสอดคลองกับความชัน Yield curve ทั่วโลก และ

ราคานํ ้ามันที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีปจจัยบวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 1.9 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และการสง

สัญญาณผอนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB 

2. ในชวงไตรมาสท่ีสอง ตลาดหุนแกวงตัว Sideways โดยนักลงทุนตาง Wait & See เพื่อรอดูพัฒนาการของโควิด-

19 ซึ่งในชวงปลายไตรมาส มีการประกาศปดแคมปคนงาน และหามนั่งรับประทานในรานอาหาร 

3. ในชวงไตรมาสท่ีสาม ตลาดหุนไทยปรับตัวผันผวนมากขึ้น โดยในชวงแรกปรับตัวลดลงจากขาวการกลายพันธุของ

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ DELTA อยางไรก็ดี ดัชนีปรับตัวสูงข้ึนอยางโดดเดนในเดือนสิงหาคม หลังการประชุมที่เมือง Jackson 

Hole ออกมาในโทน Dovish  

4. สําหรับไตรมาสสุดทาย ตลาดหุนซึมๆ ในชวงแรก จากวิกฤติสภาพคลองของบริษัท Evergrande ในจีนที่ทําใหนัก

ลงทุนมีการโยกเงินเขาสูสินทรัพยปลอดภัยชั่วขณะ กอนท่ีจะมาปรับลงแรงในเดือนพฤศจิกายน จากการแพรระบาดของโควิด

สายพันธุ Omicron อยางไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลลงในชวงปลายป หลังเปนที่พิสูจนไดวาความรุนแรงของสาย

พันธุนี้อยูในระดับตํ่า 

 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวไดดีที่สุดในป 2564 ไดแก หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

หมวดบริการรับเหมากอสราง และหมวดสื่อ และสิ่งพิมพ ขณะที่อุตสาหกรรมที่ใหผลตอบแทนตํ่าสุด ไดแก หมวดขนสง 

และโลจิสติกส หมวดอิเล็กทรอนิกส และหมวดวัสดุกอสราง 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

SET Index และมูลคาการซื้อขายของตลาดหุนเฉลี่ยตอวัน  - รายป 
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เมื่อพิจารณามูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุนพบวา ในป 2564 

นักลงทุนรายยอย และนักลงทุนตางประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนรายยอย

เพิ่มขึ้นมาอยูที ่รอยละ 46.5 จากป 2563 ที่มีสัดสวนรอยละ 43.7 และสัดสวนมูลคาซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศเพิ่ม

ขึ้นมาอยูที ่รอยละ 37.5 จากป 2563 มีสัดสวนรอยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพย

ลดลง โดย บัญชีบริษัทหลักทรัพยมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยลดลงมาอยูที่รอยละ 9.4 จากป 2563 ที่รอยละ 10.5 

และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนการซื้อขายลดลงมาอยูที่รอยละ 6.6 จากป 2563 ท่ีรอยละ 9.9 ดังแสดงในแผนภาพ

ดานลาง 

สัดสวนมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนแตละประเภท 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดป 2564 นักลงทุนรายยอยมีสถานะซื้อสุทธิ 111,430 ลานบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพยมี

สถานะซื้อสุทธิ 13,608 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันมีสถานะขายสุทธิ 74,484 ลานบาท และนักลงทุนตางประเทศมี

สถานะขายสุทธิ 50,553 ลานบาท 

มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนแตละประเภท (ลานบาท) 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย 

 2562 2563 2564 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (จุด)   1,579.84 1,449.35 1,657.62 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท) *  16,962,612 16,342,662 20,055,077 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม (ลานบาท) * 12,978,854 16,671,479 22,616,800 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท) * 53,192 68,606 93,846 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ)  3.14 3.32 2.10 

อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา)  19.40 28.84 20.78 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) *  725 743 776 

จํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนใหม (IPO) *  30 27 39 

มูลคาหลักทรัพยจดทะเบียนใหม ณ ราคา IPO (ลานบาท) * 362,860 555,299 454,016 

* ขอมูลรวม SET และ MAI  

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนแบงการตลาดของบริษัทสมาชิก 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในป 2564 มีบริษัทสมาชิกที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 38 แหง โดยในภาพรวมบริษัทสวน

ใหญมีสวนแบงการตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นโดดเดน ไดแก KKPS KGI และ UBS สวนบริษัทที่มีสวน

แบงตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญไดแก CS CGS-CIMB TNS และ DBSV 

 สําหรับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคารายยอยซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และนิติ

บุคคลทั่วไป ในป 2564 มีสวนแบงตลาดลดลงจากรอยละ 1.05 ในป 2563 เปนรอยละ 0.96 โดยกลุมลูกคาดังกลาวมีมูลคา

การซื้อขายเพิ่มข้ึนจากป 2563 และลูกคาสถาบันในประเทศมีการซื้อขายลดลงรอยละ 61.35 โดยลูกคาของบริษัทจะซื้อขาย

หลักทรัพยดวยเงินสดคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.56 และซ้ือขายดวยบัญชีเครดิตบาลานซในสัดสวนรอยละ 6.44 ท้ังนี้ ในชวงที่

ผานมาบริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเกิน 10% ของรายไดรวม 
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ตารางแสดงมูลคาซื้อขายของลูกคาแยกตามประเภทของลูกคา 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทลูกคา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ 

รายยอยในประเทศ  275,826.38 91.31 276,723.17 88.58 367,542.12 95.87 

สถาบันในประเทศ 25,798.68 8.54 35,249.95 11.29 13,623.93 3.55 

ลูกคาตางประเทศ 467.94 0.15 418.40 0.13 2,192.53 0.57 

รวม 302,093.00 100.00 312,391.53 100.00 383,358.58 100.00 

ตารางแสดงมูลคาซื้อขายของลูกคาแยกตามประเภทบัญชี 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทบัญชี 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ 

บัญชีเงินสด   292,748.62   96.91   295,524.00   94.60   358,673.33    93.56 

บัญชีเครดิตบาลานซ       9,344.38     3.09     16,867.53     5.40     24,685.25      6.44 

รวม   302,093.00 100.00   312,391.53 100.00   383,358.58  100.00 

การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ผลงานท่ีสําคัญดานการจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยในป 2563 และป 2564 สรุปไดดังนี้ 

ในป 2563 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนผูจัดการการจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ี

เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ใหกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) และไดเขารวมเปนผูจัด

จําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) จํานวน 6 บริษัท ไดแก บริษัท

เจ.อาร.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) บริษัท ดีเฮาสพัฒนา จํากัด (มหาชน) บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป 

จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัท ไดเขารวมเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป (PO) และผูลงทุน

สถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ (PP(II&HNW)) จํานวนรวม 4 บริษัท ไดแก บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท วินด 

เอนเนอรยี โฮลดิ้ง จํากัด  

ในป 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนผูจัดการการจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่

เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ใหกับ บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด

(มหาชน) และไดเขารวมเปนผูจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก

(IPO) จํานวน 6 บริษัท ไดแก บริษัท โรจูคิส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

(มหาชน) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เฮลทลีด จํากัด (มหาชน) บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน)

และบริษัท เวิลดเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) 

สําหรับตราสารหนี ้ ในป 2564 บริษัทไดเขารวมเปนผู จ ัดการการจัดจําหนายหุ นกู ที ่เสนอขายตอนักลงทุน

เฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 ราย (PP10) จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท โรจูคิส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท
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อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู

ที ่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน หรือผูลงทุนรายใหญ (II&HNW) จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ทรีมันนี ่ โฮลดิ้ง จํากัด 

นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมเปนผูจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหุนกู จํานวน 6 บริษัท ไดแก บริษัท เจ มารท 

จํากัด (มหาชน) บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) บริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีซี เพาเวอรโฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) รวมถึงบริษัทไดเขารวมเปนผูจัดการการจัดจําหนายตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่เสนอขายตอนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเกิน

10 ราย (PP10) จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเปนผูจัดการการจัด

จําหนายตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่เสนอขายตอนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 ราย (PP10) โดยเสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน (II) 

จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ทีพีซี เพาเวอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

ดานธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคลสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ไดออกใบอนุญาต

สําหรับการจัดการกองทุนสวนบุคคลทั้งหมด 51 ใบอนุญาต ธุรกิจนี้กลับมาเปนที่สนใจของผูประกอบการอีกครั้งหนึ่ง ดวยมี

การเสนอผลิตภัณฑที่เปนทางเลือกใหประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผูลงทุนมีความรูความเขาใจในการลงทุน

มากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการมีการพัฒนานําเสนอชองทางการลงทุนผาน Application ซึ่งสะดวกงายดาย สามารถไปลงทุนใน

ตางประเทศได จึงมีความตองการบริการนี้มากขึ้น อยางไรก็ตาม ฐานลูกคาสวนใหญจะกระจุกตัวอยูที่ธนาคารใหญเพียงไมกี่

แหง ดังน้ันผูประกอบการสวนใหญที่เขามาในธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกคาของตัวเองอยูแลว ปจจุบันมีผูประกอบการที่เปนบริษัท

หลักทรัพย 21 ราย 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกคาที่ใชบริการการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจํานวน 135 

บัญชีซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2563 ซึ่งมีจํานวน 103 บัญชี โดยมีมูลคาสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,965 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2563 เปน

4,678 ลานบาท ณ สิ้นป 2564 หรือมูลคาทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 18% จากป 2563 เนื่องดวยบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคา

เดิมเพิ่มเงินลงทุนรวมทั้งมีลูกคารายใหม ในขณะที่ลูกคาบางรายประสงคลดสัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯลงบาง

เพราะยังคงมีความกังวลตอความผันผวนอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวลง

แรงของตลาดหุนทั่วโลกในชวงปลายป 

ในสวนของกองทุนสวนบุคคลท่ีลงทุนในหลักทรพัยตางประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกคาที่ใชบริการ

การจัดการกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนตางประเทศจํานวน 91 บัญชี เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งมีจํานวน 49 บัญชี โดยมีมูลคา

สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจาก 8.61 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นป 2563 เปน 14.87 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ 

สิ้นป 2564 หรือเพิ่มขึ้น 72.71% จากการเพิ่มเงินลงทุนของลูกคารายเดิมและจากลูกคารายใหม ซึ่งใหผลตอบแทนตั้งแต

จัดตั้งกองทุนในป 2562 ถึงสิ้นป 2564 ที่รอยละ 42.35 
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แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยในป 2565 

ประเมินเปาหมายดัชนี SET Index ในป 2565 ที่ระดับ 1680 จุดในกรณีฐาน และที่ระดับ 1800 จุด ในกรณีดีที่สุด โดยมี

ปจจัยที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

1) บริบทการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะเริ่มกลับมาเปนทางฝงของประเทศเกิดใหมท่ีเห็นอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น จากการ

เปนกลุมประเทศที่มียังคงไดรับแรงสงทางดานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทั้งทางดานการเงินและการคลัง ผิดกับทางฝงของ

ประเทศพัฒนาแลวเชนสหรัฐฯ และยุโรปที่จะเผชิญกับการเขมงวดทางดานนโยบายมากขึ้น เมื่อมาประกอบกับฐานที่สูงดวย

แลว ยอมทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง 

2. มองไตรมาส 1 จะเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับตลาดหุน เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ยังคงหางไกลจากการเขมงวดนโยบาย

การเงินของสหรัฐฯ และสภาพคลองในระบบการเงินโลกยังคงอยูในระดับสูงจากการทํา QE นอกจากนั้นในฝงของปจจัย

ภายในยังคงมีแรงกระตุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสวนหนึ่งไดอานิสงสจากมาตรการกระตุนการบริโภคที่

ภาครัฐยังคงทยอยออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยเหลานี้จะทําให Earnings momentum ของบจ.ที่อิงกับการบริโภคภายใน

ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. แมการขึ้นดอกเบ้ีย Fed Funds ท้ังหมด 3 ครั้งในปหนาซึ่งแสดงออกมาใน Dot plots ลาสุด จะเปนสิ่งท่ีอยูในราคาไปมาก

แลว แตการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed นั้นมักนํามาสูการปรับตัวซึมลงตั้งแตชวงกอนหนาไปจนกระทั่ง 3 เดือนหลังจากนั้น 

ดวยเหตุนี้ประเมินภาพตลาดหุนชวงไตรมาส 2-3 จะเปนชวงที่ตลาดยอตัวลงรับขาวดังกลาว แตระดับของการปรับลงนั้น จะ

ไมรุนแรงเทากับป 2020 ท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยประเมินแนวรับกรณีเลวรายสุดของ SET 

ในป 2022 อยูที่ 1500 จุด เทียบเคียง Fwd PE 15.7 เทา 

4. มองภาพตลาดหุนจะเริ่มกลับมาฟนตัวไดอีกครั้งในชวงไตรมาส 4 หลังตลาดซึมซับกับประเด็นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของ 

Fed ไปหมดแลว ผนวกกับกระแสการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศ และแนวโนมการเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่

นาจะกลับมาไดเปนรูปเปนรางในชวงเวลาดังกลาว นาจะทําใหกระแส Fund flow ไหลกลับเขามาไดอีกครั้ง สงผลบวกตอ

คาเงินบาทดวยเชนกัน อยางไรก็ตามประเมินจุดสูงสุดของดัชนีในชวงไตรมาสท่ี 4 จะยังคงอยูตํ่ากวาจุดสูงสุดในชวงไตรมาส 1 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิตอหุนของตลาดหุนไทย 

 

ที่มา : Bloomberg Consensus  
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แนวโนมการแขงขัน  

แมวามูลคาการซื ้อขายรวมทั้งตลาดในป 2564 จะเติบโตขึ ้นราวรอยละ 37 แตดวยภาวะการแขงขันในธุรกิจ

หลักทรัพยท่ียังคงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ โดยอัตราคาคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุม (ไมรวมการซื้อขายของบัญชีบริษัท

หลักทรัพย) ลดลงอยางตอเนื่องหลังการเปดเสรีคาคอมมิชชั่น ซึ่งป 2561 อยูที่รอยละ 0.10 ป 2562 - 2563 อยู ที ่รอยละ 

0.09 และงวด 9 เดือนของป 2564 อยูท่ีรอยละ 0.08 จึงทําใหบริษัทหลักทรัพยแตละแหงตองเตรียมความพรอมในการรักษา

ฐานลูกคาเดิม และเพิ่มลูกคาใหมๆ ดวยการมุงเนนคุณภาพการใหบริการ ทั้งดานการใหคําแนะนําการลงทุน การใหบริการบท

วิเคราะหหลักทรัพยท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนขยายสินคาหรือบริการทางการเงนิใหมๆ ท่ีลูกคานาจะสนใจในการลงทุนใหกวางขึ้น 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน รวมท้ังเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุนใหแกลูกคา 

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยแตละแหง ยังตอง

เรงกระจายหรือเพิ่มรายไดดานอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย กําไรจากเงินลงทุน รายได

จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล เปนตน 

ในสวนของธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล สําหรับป 2565 บริษัทเชื่อวาสินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกจะมีความผันผวนสูงอัน

เปนผลมาจากนโยบายการเงนิของเฟด (Fed) ท่ีตองปรับใหสอดรับกับอัตราเงินเฟอที่เรงตัวอยางรวดเร็ว รวมถึงมาตรการลด

สภาพคลองในระบบซึ่งจะทําใหเงินเริ่มตึงตัวสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดเงินตลาดทุน บริษัทจึงมีมุมมองตอทรัพยสินเสี่ยง

เปนบวกลดลง กลุมหลักทรัพยที่ไดรับผลกระทบในทางลบโดยตรง คือ หุนกลุมเทคโนโลยีซึ่งมี leverage สูง ในขณะที่หุนกลุม

สถาบันการเงินจะไดรับอานิสงคบวกจาก yield curve ท่ีปรับชันขึ้น 

ป 2565 เปนปท่ีมีความทาทายหลายประการ โดยปจจัยสําคัญคือการ re-price ของราคาสินทรัพยประเภทตางๆเมื่อ

อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเรงตัว ระดับของอัตราเงนิเฟอของสหรัฐฯวาจะชะลอตัวลงในคร่ึงปหลังหรือไม นอกจากนั้นยังมีประเด็น

ความไมแนนอนของนโยบายทางการจีนตอบริษัทยักษใหญในประเทศ ในกรณีของประเทศไทยน้ัน การเติบโตของเศรษฐกิจใน

ป 2565 มีแนวโนมแบบคอยเปนคอยไปข้ึนกับมาตรการเปดประเทศรับนักทองเที่ยว การสนับสนุนการใชจายในประเทศจาก

ภาครัฐ และการคลี่คลายของปญหาหวงโซอุปทานที่สงผลตออัตราเงินเฟอและไลนการผลิต บริษัทเชื่อวาดุลบัญชีเดินสะพัดมี

แนวโนมที่ดีข้ึนและเปนบวกตอคาเงินบาท 

นอกจากปรัชญาการบริหารจัดการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุงเนนการลงทุนในหุนพื้นฐานที่มีการเติบโตของกําไรอยาง

ตอเนื่องผสมผสานกับหุนท่ีมี ROE และการจายเงินปนผลในระดับสูงแลว บริษัทฯ อยูในชวงพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือรองรับการ

ลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายผานหลักทรัพยที่หลากหลายมากขึ้น เชน Global ETFs และ Sectorial ETFs เพื่อโอกาสใน

การสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไมมีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระจาย

ความเสี่ยงของพอรตโฟลิโอ 

กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีนโยบายท่ีจะทําธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยกําหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อ

เพ่ิมรายไดใหมากข้ึน ในสวนของลูกคารายยอยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาฐานลูกคา ดวยการนําเสนอบริการแก

ลูกคาอยางครบวงจรและขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น โดยมุงเนนพัฒนาในดานการจัดใหมีระบบงานและใหบริการขอมูลที่

ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และฉับไว โดยใหบริการหรือขอมูลกับลูกคาที ่สมัครใชบริการ Trinity Member ผาน 

www.trinitythai.com ไดแก การฝากถอนเงินประกัน รายการชําระราคา รายการยืนยันการซื้อขาย และขอมูลสินทรัพย

คงเหลือในบัญชีของลูกคาทุกประเภท (Consolidated Statement)  การพัฒนาบุคลากรดานการตลาดใหมีความเชี่ยวชาญ

และมีคุณภาพในการนําเสนอทางเลือกการลงทุนในสินทรัพยหลายประเภท ไดแก หลักทรัพย ตราสารหนี ้ กองทุนรวม 
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อนุพันธ เชน Stock Futures Gold Futures รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ ในรูปกองทุนสวนบุคคล การจัดจําหนาย และ

รบัประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย  

ในป 2565 บริษัทมีเปาหมายเพิ่มลูกคาจากการใหบริการ Trinity Smart Wealth :ซึ่งชวยดูแลการลงทุนใหลูกคา

ภายใตกรอบการลงทุนที่ลูกคาเห็นชอบเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่ไมมีเวลาติดตามตลาดไดใกลชิด โดยมีแผนจัดจําหนาย

กองทุนรวมในรูปของ Portfolio ท่ีมีการจัด Asset Allocation ให เชน การลงทุนในกองทุนทอง หรือการกระจายการลงทุน

ในกองทุนตางประเทศ เพ่ือชวยใหการลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงข้ึน และมีการกระจายความเสียงท่ีดียิ่งข้ึน รวมทั้งยังคงเนนการ

ใหบริการที่รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบเพื่อใหทําธุรกรรมตางๆ ไดสะดวกผานชองทาง Trinity Member การนําเสนอกองทุน

สวนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ รวมทั้งเปนตัวแทนแนะนําการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ในสวนของการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทมุงพัฒนากระบวนการลงทุนโดยคํานึงถึงปจจัยเชิง

คุณภาพ และปริมาณเพื่อการเฟนหาการลงทุนในหลักทรัพยที่สามารถสรางกําไรไดอยางยั่งยืนเปนผูนําในอุตสาหกรรม

ผูบริหารมีวิสัยทัศน และใหความสําคัญตอ ESG (Environment Social Governance) ในปนี้บริษัทพิจารณากระจายการ

ลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศเพื ่อโอกาสในการสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจาก

อุตสาหกรรมที่ไมมีในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทตระหนัก และใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนองคประกอบ

สําคัญในการบริหารจัดการลงทุนเพื่อใหสามารถสงมอบอัตราผลตอบแทนที่เปนบวกใหแกผูลงทุนสําหรับการลงทุนในชวง

ระยะเวลา 3-5 ปไดอยางสมํ่าเสมอ 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจน้ีมาเปนปท่ี 16 และมีขนาดกองทุนที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องคาดวาทรัพยสินภายใตการบริหาร

จัดการในปนี้จะบรรลุเปาหมายที่หาพันลานบาทอยางแนนอน 

2. ภาวะการแขงขันธุรกิจที ่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

ในป 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเขาระดมทุนโดยเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) จัดประเภทเปนหุนสามัญ

เพ่ิมทุน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 28 บริษัท แบงเปนจดทะเบียนใน 

SET 23 แหง (หุนสามัญ 20 แหง และหนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 3 แหง) และ จดทะเบียนใน MAI 18 แหง จัด

ประเภทเปนหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2563  ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจํานวน 28 บริษัท 

(แบงเปนจดทะเบียนใน SET 16 แหง และ MAI 12 แหง)   

อยางไรก็ดี มูลคาการระดมทุนในตลาดแรก พบวา ในป 2564 เปนการเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้ง

แรก (IPO) ในสวนหุนสามัญเพิ่มทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเสนอขายตอ

ประชาชนเปนครั้งแรก จํานวน 454,015.72 ลานบาท โดยเปนการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย (SET) จํานวน 425,872.46 

ลานบาท และผานตลาด MAI จํานวน 28,143.26 ลานบาท โดยมี บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) 

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) (TIDLOR) และบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) (ONEE) เปนบริษัทที่มี

มูลคาการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในป 2564 เทากับ 46,980.00 ลานบาท 7,694.81 ลานบาท และ 4,048.12 ลานบาท 

ตามลําดับ 

สําหรับแนวโนมป 2565 คาดวาการระดมทุนโดยเสนอขายหุนสามัญ ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโนมที่ดี โดยปจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขอ IPO จํานวน 19 บริษัท 
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มูลคาระดมทุนจากบริษทัเขาจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย (ลานบาท) 

 

ผลงานดานท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ในป 2563 ฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) และอยูใน

ระหวางการดําเนินการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อีก

จํานวน 6 บริษัท นอกจากน้ียังเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการจัดทําแบบการเปดเผยขอมูลและรายงานประจําปของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจําหนายหุนกู จํานวน 7 บริษัท และเปนที่

ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอ่ืนๆ อีกจํานวน 6 บริษัท 

ในป 2564 ฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

โคลเวอร เพาเวอร จํากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จํานวน 1 บริษัทไดแก บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด 

(มหาชน) โดยฝายวาณิชธนกิจอยูระหวางการดําเนินการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อีกจํานวน 14 บริษัท นอกจากนี้ยังเปนที่ปรึกษาทางการเงนิในการออก และจําหนายหุนกูจํานวน 

7 บริษัท และเปนที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอ่ืนๆ อีกจํานวน 6 บริษัท 

แนวโนมการแขงขัน  

 สําหรับแนวโนมภาวะการแขงขันของธุรกิจดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงนิกวา 75 ราย ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และกลุมที่รับงานอิสระ

อีกจํานวนหนึ่งทําใหภาวะการแขงขันสูง บริษัทจึงคงมุงเนนคุณภาพของงาน ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน 

เครือขายความสัมพันธ ความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหมๆ 

กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทมีนโยบายเนนการดูแลลูกคาแบบครบวงจร โดยการสรางความสัมพันธกับลูกคาในลักษณะ Corporate 

Client โดยดูแลติดตาม และใหบริการที่ปรึกษาอยางตอเนื่องในทุกดาน ใหบริการที่ปรึกษาดานการระดมทุนทั้งตราสารหนี้

และตราสารทุน การออกตราสารจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงการเปนที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายในการศึกษา และวิจัยสินคา/บริการใหมเพื่อเปนเครื่องมือทางการเงิน เชน ตราสารอนุพันธใน
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แนวทางเพ่ือการลดความเสี่ยงของการบริหารตนทุนของกิจการ บริษัทเช่ือวาดวยทีมงานท่ีมคีุณภาพ ประสบการณ และความ

เช่ียวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแขงขันและใหบริการท่ีดีกับลูกคาได 

3. ภาวะตลาดและการแขงขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 นบัต้ังแตเปดดําเนินการซื้อขายในเดือนเมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) มี

แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2564 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 135,117,308 สัญญา หรือเฉลี่ย 560,653 สัญญาตอ

วัน สูงข้ึนจากป 2563 ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายท้ังสิ้น  120,193,573 สัญญา หรือเฉลี่ย 494,624 สัญญาตอวัน สําหรับในชวง 3

ปที่ผานมา ปริมาณการซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณรอยละ 

13.7 โดยในป 2564 ผลิตภัณฑ Single Stock Futures ไดรับความนิยมสูงสุดดวยปริมาณการซื้อขายรอยละ 52.05 ของ

จํานวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาไดแก SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายรอยละ 35.24 ของจํานวนสัญญา

ทั้งหมด ขณะที่ Single Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดดวยเชนกัน โดยเพิ่มราว 22,939,381 สัญญา หรือ

คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 48.41 ขณะที่ความผันผวนของคาเงินสกุลหลักทําให Currency Futures มีปริมาณการซื้อ

ขายเพ่ิมขึ้นถึง 646,623 คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.07 ซึ่งท้ังสองผลิตภัณฑไดรับความนิยมเพ่ิมมากที่สุดเมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

กลุมนักลงทนุหลักในตลาด TFEX ยังคงเปนนักลงทุนรายยอยในประเทศ โดยในป 2564 สัดสวนปริมาณการซื้อขาย

ของนักลงทุนรายยอยในประเทศเทากับรอยละ 46.67 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนตางประเทศมีสัดสวน

ปริมาณการซื้อขายอยูที่รอยละ 30.70 และรอยละ 22.64 ตามลําดับ 

ในป 2564 มีบริษัทที่เปนสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนาจํานวนทั้งสิ้น 40 บริษัท โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดดวยปริมาณการซื้อขายเปนอันดับ 34 ซึ่งคิดเปน

สัดสวนรอยละ 0.25 ของปริมาณการซื้อขายรวม 

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา) 104,521,995 120,193,573 135,117,308 

สถานะคงคาง (สัญญา) 3,330,230 2,194,994 3,781,930 

จํานวนรายการ (รายการ) 14,737,353 23,147,433 20,552,171 

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (สัญญา) 428,369 494,624 560,653 

จํานวนรายการเฉลี่ยตอวัน (รายการ) 60,399 95,257 85,279 

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธแยกตามประเภทของนักลงทุน 

หนวย : สัญญา 

ประเภทนักลงทุน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนสัญญา รอยละ 

รายยอยในประเทศ  51,164,976 48.95 58,148,645 48.38 63,052,717 46.67 

สถาบันในประเทศ 34,744,840 33.24 34,386,029 25.61 41,480,432 30.70 

ตางประเทศ 18,612,179 17.81 27,658,900 23.01 30,584,159 22.64 

รวม 104,521,995 100.00 120,193,573 100.00 135,117,308 100.00 

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และสวนแบงการตลาดของบริษัทสมาชิกในป 2563 และป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

แนวโนมธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาป 2565  

ในป 2565 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) นาจะเติบโตตอเนื่อง หลังจากในชวง 3 ปที่

ผานมาเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 13.7 ตอป โดยคาด Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Precious Metal 

Futures ยังคงเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในระดับตนๆ หากเทียบกับสินคาอื่น ภายใตภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมี

ความผันผวน ขณะท่ี Agricultural Futures อาจไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นภายใตความผันผวนของสินคาเกษตรท่ีอยูในระดับสูง 

ทั้งน้ี บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในป 2565 วา TFEX จะเพิ่ม

ความหลากหลายสินคาและบริการใหสอดคลองกับผูตองการลงทุน เชน กลุมที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และจะยังคงให

ความสําคัญกับการเพิ่มสภาพคลองใน SET50 Options และ Stock Futures รวมถึงสงเสริมผูพัฒนาระบบและสมาชิกในการ

พัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายสําหรับผูลงทุนบุคคล เพื่อใหเกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเพิ่มศักยภาพ

และขยายฐานผูลงทุนผานชองทางออนไลน โดยมุงใหการเปดบัญชีซื้อขายออนไลนทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนา 

Content ใหมๆ เพื่อสงเสริมความรูผูลงทุนอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยกําหนดกลยุทธการแขงขันในดานการจัดใหมี

ระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งใหบริการขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อให

ลูกคาของบริษัทไดรับขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อใหบริการ และอํานวยความ

สะดวกใหกับลูกคาของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมใหเจาหนาที่และลูกคาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการ

ลงทุนในตราสารประเภทใหมๆ 

การจัดหาแหลงเงินทุน  

1. แหลงที่มาของเงินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มีเงินทุนจากสวนของผูถือหุน และเงินกูยืมคิดเปน

รอยละ 27.38 และรอยละ 59.49  ของหนี้สิน และสวนของผูถือหุนรวมตามลําดับ บริษัทมีวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงินไว

เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและแหลงเงินทุนสํารองเพ่ิมเติม และในป 2564 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุนกูระยะสั้น 

และหุนกูอายุ 1-2 ป เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ เพื่อใชสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน

กลุม โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงิน  

2. การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุน 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีเงินใหกูยืมเพ่ือการดําเนินงานแกบรษิัทในกลุม ซึ่งอัตรากูยืมระหวางกันเปน

อัตราตลาด บริษัทไมมีการใหกูยืมแก หรือกูยืมจากผูบริหารหรือผูถือหุนแตอยางใด  

3. การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิระหวาง รอย

ละ 18-107 รอยละ 20-126 และรอยละ 19-70 ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิรอยละ 41.98 

ทั้งนี้ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหมีอัตราสวนเงิน กองทุนสภาพ

คลองสุทธิไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และมีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไมนอยกวา 25 ลานบาท 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 มูลคาสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

1. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

ทรพัยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวมเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมี

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 18.11 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ มูลคาตามบัญชี (พันบาท) 

เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 534 

เคร่ืองใชสํานักงาน 10,898 

ยานพาหนะ  6,673 

รวม 18,105 
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นโยบายการต้ังสํารองเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยถาวร เนื่องจากในปจจุบันบริษัท และบริษัทยอยมีสินทรัพยถาวรที่เปนอุปกรณ เครื่องตกแตง และเครื่องใช

สํานักงานเทานั้น ซึ่งมีการหักคาเสื่อมราคาในแตละปประมาณรอยละ 20 ของราคาทุน ตลอดอายุการใชงานของทรัพยสิน

ประมาณ 5 ป สําหรับซอฟทแวร มีการหักคาเสื่อมราคาประมาณ 5-10 ป ดังนั้นบริษัท และบริษัทยอยจึงไมมีการตั้งสํารอง

เผ่ือการดอยคาของสนิทรัพยถาวร 

2. สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 11.36 ลานบาท สรุปไดดังนี้ 

รายการ อายุการใหประโยชน มูลคาตามบัญชี (พนับาท) 

ซอฟทแวร และอ่ืนๆ 3-10 ป 11,332 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและตัวแทนซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ไมจํากัด 27 

รวม 18,105 11,359 
 

นโยบายการต้ังสํารองเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 

ทุกวันที่ในงบดุลบริษัท และบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัท และ

บริษัทยอย หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัท และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช

สินทรัพย บริษัท และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย และคํานวณคิด

ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลา และความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยูในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขาย บริษัท และบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพยซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่

กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบ

รู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน 

จากการประเมินมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยไมจําเปนตองตั้งสํารองเผื่อการ

ดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 
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3. สญัญาเชา 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับการเชาอาคารทั้ง

สํานักงานใหญ และสาขา โดยมีภาระผูกพันดังตอไปนี้ 

สถานท่ีเชา 
พ้ืนที่ 

(ต.ร.ม.) 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

คาเชาและ 

คาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ภาระผกูพัน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด     

 สํานักงานใหญ 3,081 เชา  2,465,384 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 1 ป 9 เดือน  

 สาขาหาดใหญ ถนนนิพัทธอุทิศ 100 เชา 10,000 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 4 เดือน 

 สาขาสุราษฎรธานี 2 คูหา เชา 21,053 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 2 ป    

 สาขาอยุธยา 3 คูหา เชา  32,000 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 2 ป 

 สาขาพระราม2 164 เชา 41,000 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 2 ป 4 เดือน  

 สาขาลพบุรี 200 เชา 28,600 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 2 ป 1 เดือน 

 สาขาสตูล 1 คูหา เชา 7,500 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 5 เดือน 

บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 100 เชา 44,211 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 1 ป 10 เดือน 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 

เนื่องดวยบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปจจุบันถือหุน

รอยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส 

จํากัด บรษิัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนคดิเปนมูลคาสุทธิรวม 1,195.6 ลานบาท

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยทั้งหมด รอยละ 99.99 และมีเงินลงทุนในบริษัทรวมคิดเปนมูลคา 

38.9 ลานบาท โดยลงทุนในอัตรารอยละ 30.07  
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

1.  โครงสรางกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี  (รวมสวนที่ถือหุนทางตรง และทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัท

อ่ืน (Holding Company) การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และการใหกูยืม รวมทั้งบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากบริษัท

ยอยไดแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งถือวาเปนบริษัทแกน ดังนั้นการนําเสนอขอมูลในครั้งนี้จะกลาวถึงบริษัท ทรีนีตี้ 

วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 บริษัท   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 ประเภทธุรกิจ   ลงทุนและถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) 

 ทุนเรียกชําระแลว   214,404,846 หุน มูลคา 1,072,024,230 บาท (หุนสามัญ) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร  ชั้น  26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท  0107545000195 

Home Page  www.trinitythai.com   

โทรศัพท   0-2343-9500 

โทรสาร   0-2343-9686  

E-mail address   ir@trinitythai.com 

 ศูนยลูกคาสัมพันธ  0-2343-9555 
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รายละเอียดบริษัทในกลุม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

จํานวนหุน

สามัญจด

ทะเบียน 

จํานวนหุน

สามัญที่

จําหนายแลว 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
โทรศัพท/

โทรสาร 

1. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0105542027091 

Home page 

www.trinitythai.com 

ธุรกิจ

หลักทรัพย 

120,000,000 120,000,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้  

ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนน

สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9500/ 

0-2343-9686 

 

 

2. บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001

จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105544010471 

ธุรกิจที่

ปรึกษา

การเงิน 

1,000,000 1,000,000 เลขที่ 179/108 อาคารบางกอก

ซิต้ีทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9500/ 

0-2343-9686 

 

3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส 

จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

10454501332 

ลงทุนใน

บริษัทตางๆ 

10,000 10,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้  

ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9628/ 

0-2343-9687-8 

4. บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

10854501241  

ธุรกิจ

ใหบริการ 

50,000 50,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้  

ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9628/ 

0-2343-9687-8 

5. บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส 

พลัส จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105560196168 

ธุรกิจ

ใหบริการท่ี

ปรึกษา 

300,000 300,000 เลขที่ 112/4 อาคารโมบิคอม    

ชั้นที่ 4 ซอยพระพินิจ ถนน

นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2088-9488/    

0-2088-9489 

6. บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105561097660  

 

ธุรกิจลงทุน 100,000 25,000 เลขที่  179  อาคารบางกอกซิตี้

ทาวเวอร  ช้ัน  26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2088-9100 

7. บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิง จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0245559002010 

ธุรกิจลงทุน 715,000 715,000 เลขที่ 891, 891/1-2 หมูที่ 9 

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

0-3808-8611 

2. บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ไมม ี

3. ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

ไมม ี 
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ผูถือหุน 

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

รายช่ือ และสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนท่ีถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผูถือหุนที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด 

ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เปนดังน้ี  

ลําดับ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล จํานวนหุน รอยละ 

1 นายนิติพล ชัยสกุลชัย1 38,390,625 17.766 

2 บริษัท คอม-ลิงค จํากัด1 28,029,375 13.073 

3 นายเรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน 12,612,400 5.883 

4 กลุมโกวิทวัฒนพงศ2 11,170,625 5.210 

5 นายวชิระ ทยานาราพร 7,000,000 3.265 

6 นายณรงคศักด์ิ ไมตรพีจน 4,800,000 2.239 

7 นายอนันต ระวีแสงสูรย 4,600,000 2.145 

8 นายจอมทรัพย โลจายะ 4,356,900 2.032 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,000,092 1.399 

10 นายชาญศักดิ์ เฟองฟู 2,935,137 1.369 

 รวม 116,595,154 54.381 

หมายเหต ุ: 1. นายนิติพล ชัยสกุลชัย ไดขายหุนบางสวนจํานวน 21,799,925 หุน และบริษัท คอม ลิงค จํากัด ไดขายหุนท้ังหมดใหกับนักลงทุน 6 รายเม่ือวันที่ 7 

มกราคม 2565 

2. กลุมโกวิทวัฒนพงศ ประกอบดวยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ และนางสาวปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ 

ขอมูลการกระจายตัวการถือหุนของผูถือหุน (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

จํานวนหุนที่ถือครอง 

จํานวนผูถอืหุน จํานวนหุน 

จํานวนผูถือหุน 
สัดสวน 

ผูถือหุน (%) 
จํานวนหุน 

สัดสวน 

จํานวนหุน (%) 

1 – 999 1,128 29.86 274,083 0.13 

1,000 – 10,000 1,678 44.42 6,395,186 2.98 

10,001 -100,000 795 21.04 24,254,065 11.31 

100,001 – นอยกวา 5%  

ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว 

174 4.61 104,744,242 48.85 

5% ขึ้นไปของจํานวนหุน 

ที่จําหนายแลว 

3 0.08 78,732,400 36.72 

รวม 3,778 100.00 214,399,976 100.00 
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โครงสรางการถือหุน  

- ตามรายช่ือผูถือหุนที่เปดเผยของบริษัท และบริษัทยอย บริษัทจัดโครงสรางในกลุมโดยไมมีการถือหุนไขว หรือการ

ถือหุนแบบปรามิด โดย ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษัทมีสัดสวนของหุน Freefloat รอยละ 

56.61 

- คณะกรรมการของบริษัทไมมีการถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท

(รายละเอียดการถือหุนของกรรมการ และผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย ขอ 3.2 หนา 91) 

2. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

รายชื่อ และสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนดังน้ี 

ลําดับที่ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล จํานวนหุน รอยละ 

1 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 119,999,996 99.99 

2 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 1 0.00 

3 นายชาญชัย กงทองลักษณ 1 0.00 

4 นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 1 0.00 

5 นางณิยะดา จางตระกูล 1 0.00 

 รวม 120,000,000 100.00 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

1. หุนสามัญ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 

บาท แบงเปนหุนสามัญ 214,404,846 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ซึ่งหุนสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

เทากัน และบริษัทไดจดทะเบียนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี  จํากัด   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 120,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกชําระแลวหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 1,200 ลานบาท 

2. หุนประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

ไมม ี

3. หุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพของบริษัท เปนหลักทรัพยอางอิงในการออกหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่ง

เปนตางดาว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR) 

ไมมี  
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การออกหลักทรัพยอื่น 

1. หุนกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุนกูระยะสั้นมูลคาทั้งสิ้น 455.60 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป 2565 อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 3.20 ตอป และหุนกูระยะยาวมูลคาท้ังสิ้น 1,157.2 ลานบาท โดยครบกําหนดไถถอนป 2565 มูลคา 665.30 

ลานบาท และครบกําหนดไถถอนป 2566 มูลคา 491.90 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50–3.80 ตอป โดยหุนกูทั้งหมด

เสนอขายกับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญโดยไมมีหลักประกัน และไมดอยสิทธิ และไมมีการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือ 

2. ตั๋วแลกเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงคางซึ่งมีมูลคาตามหนาตั๋วจํานวน

567.63 ลานบาทครบกําหนดในป 2565 และตั๋วแลกเงินระยะยาวมูลคา 124.20 ลานบาทครบกําหนดในป 2566 ซึ่งเสนอ

ขายกับนักลงทุนในวงจํากัดโดยไมมีหลักประกัน 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุน ดังน้ี 

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละป

และตองไมเกินกวากําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด มีนโยบายการจายเงนิปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิในแตละป 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

ป 2561 2562 2563 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน 0.34 0.49 0.65 

อัตราเงินปนผลตอหุน 0.32 0.44 0.50 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 93.36 90.60 82.18 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปล่ียนแปลงจากปจจัยภายใน และภายนอกที่อาจ

สงผลกระทบตอธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการประเมินความเสี่ยง และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร

ความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง และกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่

พนักงานทกุคนตองตระหนัก และถือปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงาน มีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆ ทําหนาที่

กํากับดูแล กําหนดเกณฑการบริหารความเสี่ยง และกําหนดใหผูบริหารฝายงาน บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของ

งานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กําหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ 

การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ นอกจากนั้นบริษัทกําหนดใหฝายบริหาร

ความเสี่ยง และขอมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานใหคณะกรรมการทเกี่ยวของ และคณะกรรมการบริษัท

รับทราบเปนประจําพรอมการรายงานผลการดําเนินงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทไดนําเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ มาประยุกตใช เชน การกําหนดระดับความเสี่ยงที่

องคกรยอมรับได (Risk Appetite) การประเมิน และจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงโดยใชแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การ

ติดตามการบริหารความเสี่ยงผานแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการกับปจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน 

และภายนอกที่สําคัญ รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk) ในการจัดทําแผนกลยุทธองคกร เพื่อใหสามารถเตรียม

มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีจะบรรเทาความเสี่ยงท่ีจะกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอยใหอยูในระดับที่

ยอมรับได 

2. ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัท 

2.1 ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยทั้งในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใหม 

1) ความเสี่ยงดานความผันผวนของตลาดหลักทรัพย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดหลักจากรายไดจากดอกเบี ้ยเงินใหกู ย ืม รายได

คาธรรมเนียม และบริการ และรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 23.91 รอยละ 11.71 และรอยละ 35.42 ของรายไดรวม จากโครงสรางรายได

ดังกลาว แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึง

ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ และตางประเทศ หากปจจัยดังกลาวสงผลลบตอความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อ

ขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาจะมีมูลคาลดลง และสงผลกระทบใหรายไดจากคาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อ

ขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา และรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมลดลงดวย 

เพ่ือรองรับความผันผวนดังกลาวขางตน บริษัท และบริษัทยอยจึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพยทั้งใน และนอก

ตลาดหลักทรัพยฯ การใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกันตลอดจนเพิ่มแหลงรายไดจากการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล

การใหบริการซื้อขายตราสารหนี้ และหนวยลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดคาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อ

ขายหลักทรัพยรวมทั้งเปนการเพ่ิมประเภทการใหบรกิารแกลูกคาเดิม และทําการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคาใหม 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

กา
รบ

ริก
าร

จัด
กา

รค
วา

มเ
สี่ย

ง 

43 

 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการในธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

การแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาคาดวาจะรุนแรงจากจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่มีมากถึง 38 

บริษัท และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ สวน

ใหญจะเนนนักลงทุนรายยอย และเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปดเสรีอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย สงผล

ใหอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขายลดตํ่าลงอยางมาก 

เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จึงไดกําหนดนโยบายที่จะรุกสราง และขยาย

ฐานลูกคาท้ังลกูคาบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบัน รวมท้ังเนนความสําคัญกับงานวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อใหมีการ

ใหบริการขอมูลการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่มีคุณภาพ และทันตอเวลาแกลูกคา บริษัทไดพัฒนาคิดคน

ปจจัย กลยุทธ ขอมูล และศาสตรในหลากหลายมิติ หลากหลายมุมมองเพ่ือใหสามารถนําเสนอขอมูลแกนักลงทุนไดครอบคลุม

กวางขวางเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการใหบริการโดยการ

ฝกอบรมใหความรูแกผูแนะนําผูลงทุนถึงผลิตภัณฑ หรือบริการทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใช

ประโยชนจากการสื่อสารในการรวบรวมขาวสารที่เปนประโยชนใหลูกคาไดทราบโดยเร็ว 

3) ความเสี่ยงจากการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย มี 2 วิธีหลักคือ  

1) แบบ Firm Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองจําหนายหลักทรัพยใหหมดตามที่

รับประกัน หากไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมดผูรับประกันการจําหนายหลักทรัพยจะตองรับซื้อหลักทรัพยนั้นไวเอง  

2) แบบ Best Effort Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะพยายามจําหนายใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทําได และหากไมสามารถจําหนายหลักทรพัยไดหมดก็ไมตองรับซื้อหลักทรัพยนั้นไวเอง  

ดังนั้นบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีท่ีไมสามารถกระจาย หรือเสนอขายหลักทรัพยไดเต็มจํานวนตามที่รับประกัน

ไว ในกรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทจะตองเก็บหลักทรัพยเหลานั้นเขาบัญชีเงินลงทุนซึ่งทําใหสภาพคลองลดลง และ

อาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพยดังกลาวออกไป 

อยางไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจําหนาย

หลักทรัพยโดยจะตองมีการพิจารณา และวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบ

ความตองการของลูกคา และผูลงทุนรวมทั้งผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองของบริษัทกอนการนําเสนอตอ

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนายเพื ่อพิจารณารับเปนผูจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

4) ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ และการผิดนัดชําระเงินของลูกคา 

บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อแกลูกคาทั้งที่เปนลูกหนี้เงินสดซึ่งจะชําระราคาภายใน 2 วันทําการจากวันที่ซื้อ

และลูกหนี้เงินใหกูยืมซึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกคาในธุรกิจหลักทรัพย ไดแก สภาพ

ตลาดหลักทรัพยฯ แนวโนมการเก็งกําไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุนแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในชวงที่ตลาดมีแนวโนม

ของราคาหุนที่ลดลงรวมถึงคุณภาพของหลักประกันซึ่งบริษัทไดลดความเสี ่ยงในเรื ่องดังกลาวโดยใหความสําคัญในการ

พิจารณาคัดเลือกลูกคาเพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ มีการกําหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของ
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ลูกคารวมถึงการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป กําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแตระดับผูบริหารฝายจนถึงคณะกรรมการ

สินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท กําหนดเกณฑที่เขมงวดในการคัดเลือกหลักทรัพยที่ใหกูยืม (Credit Balance) กําหนด

เกณฑการกระจุกตัวในการใหสินเชื่อ และการเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เขมงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตาม

และดําเนินการในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระเงิน ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการให

สินเช่ือ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย และมีอยูจํานวน

มากราย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มียอดหนี้เกินกวามูลคาหลักประกันที่ตั้งคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น จํานวน 62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.10 ของเงนิกองทุน ซ่ึงบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตามจํานวนหนี้หลังหักมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกันไวเต็มจํานวนแลว 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เปนทั้งหลักทรัพยเพื่อคา และเผื่อขาย

รวมท้ังมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบริษัทจะแสดงมูลคาหลักทรัพย และสัญญา

ซื้อขายลวงหนาดังกลาวตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) ทั้งน้ีบริษัทจะคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา และเผื่อ

ขายดังกลาว จากราคาเสนอซื้อลาสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของ

หนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปจากวิธีการคํานวณมูลคาของ

หลักทรัพยดังกลาว อาจสงผลใหเกิดมูลคาเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย ณ วันทําการสุดทายของปดังกลาว 

นอกจากนี้บริษัทมีเงนิลงทุนเปนเงินตราตางประเทศในหลักทรัพยซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งบริษัทจะคํานวณ

มูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตาม

สัญญาซื้อขายลวงหนาหากบริษัทไดมีการเขาทําสัญญาเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

จากการลงทุนในหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัท และบริษัทยอยตองแสดง

มูลคาหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) อาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตรา

แลกเปลี่ยนในการลงทุนแตละประเภทบริษัท และบริษัทยอยมีนโยบายและขอกําหนดในการลงทุน การควบคุมความเสี่ยง 

และจํากัดผลขาดทุนรายหลักทรัพยและรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธการลงทุน และความเสี่ยงโดยผูดูแลบัญชีเงิน

ลงทุน และฝายบริหารความเสี่ยง และขอมูลการจัดการตอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนประจําเพื่อดูแลการลงทุนให

อยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ

เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา

ตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคยีงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยูในระดับตํ่า 

7) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

บริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินของบริษัทแตโดยที่สินทรัพย และ

หนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัทจึงอยูในระดับตํ่า โดยที่ฝายบริหาร

ควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคลอง (Net Capital Ratio NCR) เปนประจําทุกวัน และกําหนดให

งานตางๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหมที่อาจกระทบตอสภาพคลองของบริษัท ตองทําการตรวจสอบกับฝายบัญชี และการเงินเพื่อ
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ทดสอบใหแนใจวาการทําธุรกรรมนั้นไมทําให NCR ของบริษัทตํ่ากวาเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ทางการกําหนด

หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝายบริหารจะติดตาม และดูแลธุรกรรมตางๆ อยางใกลชิด 

8) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

โดยที่ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเปนความเสี่ยงท่ีแฝงอยูในการดําเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการ

ทําธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงใหความสําคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อใหแนใจวามีการบริหารจัดการถูกตอง

และเปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กําหนด เชน การจัดโครงสรางองคกรที่แยกหนวยงาน Front และ Back เพื่อใหมีการ

ตรวจสอบ และถวงดุลอยางเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมตางๆ โดยใหฝายตรวจสอบ และดูแลการ

ปฏิบัติงานภายในรวมใหความเห็นใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชอางอิงใน

การปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ตลอดจนการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) และ

การทดสอบระบบตางๆ วาเปนไปตามที่กําหนด นอกจากนั้นไดจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทําหนาที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนด และเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของซึ่งฝายตรวจสอบ และดูแลการ

ปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) ความเสี่ยงจากการโยกยายของบุคลากร 

บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดหลักมาจากรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยในป 2563 และ

ป 2564 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 62.26 และ 60.66 

ของรายไดรวมของบริษัท และบริษัทยอยตามลําดับ ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งเปนธุรกิจ

ดานบริการ บุคลากรถือวามีความสําคัญตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และการขยายงานมาก 

อยางไรก็ตามเพ่ือลดความเสี่ยงดานนี้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนา และเพิ่มพูนความรูของพนักงานทุกระดับในกลุม

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับพนักงาน และสรางความผูกพันกับองคกร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการให

ผลตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ ที่เปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแขงขัน 

10) ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบซ้ือขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ระบบซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนระบบคอมพิวเตอรหลักที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนย

รบัฝากหลักทรัพย และสํานักหักบัญชีในการทําคําสั่งซื้อขาย การใหบริการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต และการชําระราคา

และสงมอบหลักทรัพยดวยซึ่งการขัดของหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกคา และการดําเนินงาน

และความนาเชื่อถือของบริษัท 

ปจจุบันบริษัทไดจัดใหมีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรดานคอมพิวเตอรที่เหมาะสม และเพียงพอ

แกการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ไดแก การจัดใหมีศูนยสํารองที่สาขาพระราม 2 เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อ

ขายหลักทรัพย หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สํานักงานใหญขัดของ การควบคุมไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขา ถึงหรือลวงรู

ขอมูลท่ีสําคัญ การจัดใหมีการสํารองขอมูล และมีการทดสอบการนําขอมูลสํารองกลับมาใชงาน รวมถึงการจัดใหมีระบบการ

รักษาความปลอดภัยของศูนยคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญ และศูนยสํารอง 
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11) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 

เทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการทําธุรกิจ ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเปน

ความเสี่ยงที่อาจสงผลตอความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งอาจเปนโอกาสในการสรางธุรกิจใหมๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

องคกร ดังนั้นบริษัทไดกําหนดใหมีการติดตาม และวิเคราะหแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อนํามา

พัฒนาการทํางาน ปรับปรุง และสรางสรรคธุรกิจใหมๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน อาทิเชน การวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data Analytic) มาใชวิเคราะหความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา ขอมูลการซื้อขาย และขอมูล

หลักทรัพยตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากขึ้น 

12) ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Security) 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นผานระบบอินเทอรเน็ต สงผลใหการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ

เบอรมากขึ้น อาทิ การโจรกรรมขอมูล (Hacking) และการเรียกคาไถ (Ransom) บริษัทไดกําหนดนโยบายการรักษาความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ไดแก การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจําแนกชั้นความลับ 

และการจัดการขอมูล แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลน และการติดตอสื่อสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อ

ปองกันการโจมตีชองโหวตางๆ และการฝกอบรมใหความรู และสรางความตระหนักรูในภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ใหแก

พนักงาน 

13) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เขมงวดของหนวยงานที่

กํากับดูแล 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งอยูภายใตการควบคุม และกํากับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมถึงสํานักงาน

ปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ภายใตการควบคุมดังกลาว บริษัทยอยตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ และ

ประกาศที่ไดประกาศใชในปจจุบัน และที่จะประกาศใชในอนาคตของหนวยงานดังกลาวอยางเครงครัด การดําเนินงานของ

บริษัทยอยภายใตกฎเกณฑที่เขมงวดดังกลาว อาจทําใหเกิดขอจํากัดตอการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

ลักษณะของบริการรวมถึงกลยุทธดานการแขงขันของกลุมบริษัท และผลการดําเนินงานในอนาคต 

นอกจากขอจํากัดดังกลาว การดําเนินงานภายใตกฎเกณฑที่เขมงวดดังกลาว อาจทําใหบริษัทมีความรับผิดชอบที่

เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ความผิดพลาดจากฝายปฏิบัติการเกี ่ยวกับการซื ้อขาย

หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนาย รวมถึงการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองรับผิดชอบ

คาปรับ หรือการลงโทษในลักษณะตางๆ เชน การตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งอาจ

สงผลกระทบดานลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการใหความสําคัญอยางมากตอคุณภาพ

ของบริการ บุคลากรจะตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจเพื่อสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังใหความสําคัญในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของลูกคา เพื่อทําการประเมินกอนท่ีจะรับงาน จัดใหมี

คู มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอยางใกลชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที ่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเช่ือวาโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจหลักทรัพยจากความเสี่ยงดังกลาวมีนอย

มาก ทั้งน้ีที่ผานมา บริษัทไมมีปญหาหรือไมเคยถูกกลาวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต  
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14) ความเสี่ยงจากกฎหมายใหมที่ทยอยบังคับใช 

กฎหมายใหมที่ทยอยออกมาบังคับใช เชน กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร มีปญหาการตีความ และความเขาใจวิธีที่อาจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทําใหบริษัท

ตองมีความรับผิดทางกฎหมาย และกระทบตอภาพลักษณชื่อสียงของบริษัท และบริษัทยอย บริษัทไดกําหนดใหฝายตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติงานภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อวิเคราะหประเด็นที่สงผลกระทบ และสื่อสารใหผูที่

เก่ียวของไดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

1) ความเสี่ยงดานสภาพคลองของหุน 

ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 หุนของบริษัทจํานวน 93,029,186 หุน หรือรอยละ 43.39 ถือโดยผูถือหุนกลุม Strategic 

partner และเปนการถือโดยผูถือหุนรายยอยจํานวน 121,375,660 หุน หรือรอยละ 56.61 แตดวยปริมาณการซื้อขายหุน

กลุมบริษัทหลักทรัพยที่นักลงทุนใหความสนใจนอยกวากลุมอื่น ดังนั้นผูถือหุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถขายหุนไดทันที

ในราคาที่ตองการ 

2) ความเสี่ยงดานการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุนกู 

ความเสี่ยงดานการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และหุนกูหมายถึง ความเสี่ยงท่ีผูออกตั๋วแลกเงิน และหุนกูมีสภาพคลองไม

เพียงพอที่จะนําเงนิมาชําระหนี้ท่ีครบกําหนดตามตั๋วแลกเงิน และหุนกูไดซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผูออกตั๋วแลกเงิน และหุนกูไม

สามารถออก และเสนอขายตั๋วแลกเงิน และหุนกูครั้งใหมเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ตั๋วแลกเงิน และหุนกูที่ออกเมื่อครั้งกอนได 

อยางไรก็ตาม บริษัท และบรษิัทยอยในฐานะผูออกตั๋วแลกเงนิ และหุนกูมีสภาพคลองเพียงพอในการชําระหนี้ที่จะครบ

กําหนดในป 2564 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอย มีเจาหนี้ตั๋วแลกเงินและหุนกูระยะสั้นคงคางจํานวน

1,688.5 ลานบาท เจาหนี้สถาบันการเงินคงคาง จํานวน 1,510 ลานบาท และตั๋วแลกเงิน และหุนกูระยะยาว จํานวน 616.1 

ลานบาท คิดเปนภาระหนี้รวมท้ังส้ินจํานวน 3,814.6 ลานบาทซ่ึงในกรณีท่ีบริษัทไมไดออกและเสนอขายหุนกูใหม บริษัทยังคง

มีสภาพคลองจากแหลงเงินทุนอ่ืนอีก ไดแก วงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดเบิกถอน จํานวน 1,330 ลานบาท การขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน หรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคลอง จํานวน 637 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นจํานวน 

1,204 ลานบาท คิดเปนยอดรวมท้ังสิ้น 3,171 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอสําหรับเงินกูยืมที่ครบกําหนดภายใน 1 ป 

2.3 ความเสี่ยงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ (กรณีผูออกหลักทรัพยเปนบริษัทตางประเทศ) 

ไมม ี

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 

ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบในวงกวางสราง

ความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งทางตรง และทางออม แมสถานการณดังกลาว

เริ่มเบาบางลงในชวงปลายป แตตองยอมรับวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปจจุบันตองคํานึงถึงความผันผวน และความ

เสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัลมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกคา และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัท

ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจ
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เพ่ือความย่ังยืน ดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ดูแลพนักงานเปนอยางดี และตอบแทนสังคมมา

อยางตอเนื่อง แตจากสภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยางมากมายจากพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยชาติ  จากการดําเนิน

ธุรกิจตางๆ ทําใหทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญตอการดูแลสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ไมนอยไปกวา เรื่องสังคม และการ

กํากับดูแลธุรกิจที่บริษัทไดดําเนนิการอยูแลว 

ในป 2564 บริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ ESG  เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงานดานความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก

ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  โดยพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) หรือ SDGs ขององคการสหประชาชาติที่ไดรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งสอดคลองตาม

ประเด็นสาระสําคัญของกลุมบริษัท โดยผานการดําเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมตางๆ ขององคกร จึงไดมีการกําหนดกรอบ

ความยั ่งยืนขององคกรเพื ่อเปนแนวทางการดําเนินการอยางยั่งยืน มีการนําหัวขอเรื ่องความยั่งยืนที ่ผ ูมีสวนไดเสียให

ความสําคัญมากําหนดเปนหัวขอเรื่องความยั่งยืนท่ีมีสาระสําคัญตอองคกร ครอบคลุมทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิ

บาล (ESG) โดยกลยุทธการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามหลัก ESG ทั้ง 3 ดาน เพื่อนํามา

บูรณาการเขาสูกระบวนการดําเนินงานหลักตามพันธกิจขององคกร และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั ่งยืนอยางมีประ สิทธิภาพ 

และตอบสนองตอเปาหมายโลกดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จํานวน 10 ขอ 

ทั้งน้ี กรอบความย่ังยืนที่กําหนดขึ้น ไดผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคกร 

มีการนํา มากําหนดเปนแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน 3 ป ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเปนประจํา และสมํ่าเสมอ 

แผนการดําเนินการดังกลาวนํามาบังคบัใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงานสําหรับบริษัท และบริษัทในเครือ ซ่ึงกรอบความยั่งยืน

และแผน การดําเนินการดานความย่ังยืนที่ไดน้ีถือเปนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการพัฒนาที่ยั ่งยืนอยางเปน

รูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสําคัญของกรอบความยั่งยืนไดแสดงอยูในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

3.2.1 หวงโซคณุคาของธุรกิจ 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มีการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 

(ESG)  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของกลยุทธเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน ครอบคลุมทุกกระบวนการในหวงโซคุณคาทางธุรกิจ โดยไดมีการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชเพื่อสรางรากฐานที่มั ่นคงซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพของคูธุรกิจ และลูกคาใหเติบโตควบคูกันไปอยางยั ่งยืน 

รายละเอียดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนไดแสดงอยูในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
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3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยใหบริษัทเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมี

สวนไดเสียไดเปนอยางดี  และทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางใกลเคียง บริษัทตระหนักดีวาการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียมี

ความสําคัญตอการสานสัมพันธอันดีระหวางกัน จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอไวอยางชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน

การใหบริการท่ีสรางความเช่ือมั่นแกผูมีสวนไดเสียเพื่อปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาพลักษณ ชื่อเสียง 

และการดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

บริษัทแบงผูมสีวนไดเสียหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1.  ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน 

2.  ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา นักลงทุน คูคาและเจาหนี้ คูแขง หนวยงานกํากับดูแล สังคมชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ 

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหลักไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดประชุม และวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการของ

ผูมีสวนไดเสียของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม ดังน้ี 

1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทไดจัดใหมีการสํารวจความผูกพัน

ของพนักงานเปนประจําทุกปดวยตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท ในป 2564 มี

พนักงานรวมทําแบบสํารวจ (E-Survey) รอยละ 86 ของพนักงานท้ังหมด และผลสํารวจคะแนนความผูกพันรวมไดรับคะแนน

รอยละ 88 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม  

2. สํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey) ในป 2564 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้โดยตรงกับ

ลูกคา ดวยลูกคาสะดวกที่จะใหขอมูลผานเจาหนาที่ดูแลบัญชี หรือผานเจาหนาที่การตลาดมากกวา 

ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทไดระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 กลุม ไวใน

ตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผู มีสวนไดเสีย และการ

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม รวมทั้งการดําเนินการอยางตอเนื่องตามแผนการดําเนินการดานความ

ยั่งยืน ควบคูกับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดําเนินการใหเหมาะสม และสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญที่มีตอ

กลุมบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย จากกระบวนการกําหนดหัวขอความย่ังยืนท่ีสําคัญของบริษัทนี้ สามารถกําหนดหัวขอความ

ยั่งยืนที่สําคัญไดทั้งสิ้น 10 หัวขอ โดยหัวขอดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนจากป 2563 เพื่อใหหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญมีความ

สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และหัวขอความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ซึ่งไดแบงระดับความสําคัญตามหัวขอที่มี
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ความสําคัญตอบริษัท และหัวขอที่มีความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย โดยแยกหัวขอตามประเด็นในแตละมิติของ ESG ตาม

แผนภาพ 

3.3 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับ

โรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แตบริษัทก็ใหความสําคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

และผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงใหความใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และยังไดกําหนดเปนนโยบาย 

และแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ ภายใน

บริษัท 

ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่

รับผิด ชอบตอสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และแนวปฎิบัติ

ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ปฎิบัติตามขอกําหนด และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

2. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

3. นําประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฎิบัติงาน และ 

  กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ เพื่อใหกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย และ

  สนบัสนุนการใชทรัพยากรในอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงค และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึก หรือทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พัก

  อาศัยสวนตัว 

6. ปองกันไมใหเกิดมลพิษ หรือทําลายสิ่งแวดลอมจากการทํากิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดําเนินงานในบริษัท 

7. สนับสนุนการซื้อสินคา หรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

8. ศึกษาแนวทาง และการดําเนินการตางๆ วาแนวทางใดบางท่ีจะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

  กิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท 

3.3.2 ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

 ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดแผนการในการปฎิบัติดานสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม และเพ่ือเปนการผลักดันใหแนวทางดังกลาวเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขึ้น

อยางเปนรูปธรรมจนถึงป 2565 เพื่อกระตุนใหเกิดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่สรางสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน 

และผูมีสวนไดเสียตลอดจนติดตามดูแลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผน  

บริษัทไดมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามแผนที่กําหนดไวอยางครบถวน แตเนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในชวงตลอดปที่ผานมา ทําใหการดําเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไมสัมฤทธิ ์ผลตามที่ตั ้งใจไว 

เนื่องจากพนักงานสวนใหญทํางานที่บาน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมใหความรูกับพนักงานที่ตองการ

อาศัยการปฎิบัติควบคูไปดวย เชน กิจกรรมการแยกขยะ การลดใชโฟม การรณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ เปนตน

รายละเอียดของแผนการและผลการดําเนินการไดแสดงอยูในหัวขอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดดลอมของกลุมบริษัทใน

เอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)  โดยให

ความสําคัญตอการปฏิบัติดานแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม  เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดาน

การจางงาน การจายคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไมแบงแยกความแตกตางทางเพศ 

อายุ สถาบันการศึกษา เช้ือชาติ และศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส ไดแก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผู

พนโทษ เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ และรายไดที่มั่นคง และเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 

ของประเทศและโลก  และในป 2563 - 2564 บริษัทมีการดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง 

GRI และยังอยูในระหวางการดําเนินงานจัดทํากระบวนการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะวาดวย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และ

หลักการดานมนุษยธรรมสิทธิขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of 

the United Nations Global Compact : UNGC) 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีการเขียนนโยบายดานสิทธิมนุษยชนออกมาอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ การดําเนินการ

ดังกลาวอยูในระหวางการปรับปรุงเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชน หากเนื้อหาครบถวนแลวบริษัทจะดําเนินการเผยแพรนโยบายตอ

สาธารณชนในเว็บไซตของบริษัทตอไป 

บริษัทมีแนวปฎิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกคา 

ชุมชน และสังคม ตลอดหวงโซคุณคาทางธุรกิจ เชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และเทาเทียม การคิดคนผลิตภัณฑ

ทางการเงิน และใหบริการลูกคาอยางมีความรับผิดชอบรวมไปถึงมีการทํางานเพื่อสวนรวม และสังคม นอกจากนี้บริษัทยัง

ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจที่จะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปดชองทางใหมีกลไกในการ

รองเรียน รองทุกข  เพื่อใหผูที่เชื ่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อวาไมไดรับความเปนธรรมจะไดมี

ชองทางท่ีรองทุกขอยางเปนทางการและมีขบวนการในการดูแลอยางเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทมีการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

ข้ันพ้ืนฐาน 2 เรื่อง ไดแก 

 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพตาม

มาตรฐาน สิทธิในการศกึษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม  

 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพ

ในการแสดงออก 

3.4.2 ผลการดําเนินงานดานสังคม 

1) พนักงานและแรงงาน 

บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงาน และแรงงานโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมกันแลว บริษัทยังให

ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญ มีการใหผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
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สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีมาตรฐาน มีการปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) 

เพื่อบมเพาะใหเปนผูมีทัศนคติและพฤติกรรมที่สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ และเปนองคกรแหงความสุข (Happy 

Workplace)  โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหครอบคลุมดานตางๆ ตามรายละเอียดในหัวขอการบริหารทัพยากร

บุคคลในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

2) ชุมชนและสังคม  

บริษัทดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย  และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอ

ชุมชนสังคม และสิ่งแวดลอมรอบขางเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ านมาบริษัทจึงไมมีขอ

รองเรียนใดๆจากชุมชนในประเด็นเร่ืองสังคม และสิ่งแวดลอมเลย   

อยางไรก็ตามดวยความมุงมั่นที่ตองการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนชุมชน สังคม และดวยความรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดพยายามสรางโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน และสังคม ตามความรูความสามารถ และตาม

ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู ไดแก องคความรูดานการเงิน การลงทุน และการใหความรูในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ โดยมี

เปาหมายเพ่ือตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อันจะเปนผลดี

ตอสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รายละเอียดของแผนการและผลการดําเนินการไดแสดงอยูในหัวขอการ

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
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การวิเคราะห และคําอธิบายของฝายจัดการ 

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ดัชนีตลาดหุนไทยในป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 ขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 และ SETTRI Index

ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 17.7 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปดที่ 1,657.62 เพิ่มขึ้นจาก 1,449.35 ณ สิ้นป 2563 ตลาดหลักทรัพยฯ ผัน

ผวนในแตละไตรมาสจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยูเปนปที่ 2 รัฐบาลทั่วโลกยังคง

มาตรการอัดฉีดสภาพคลอง มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการสงสัญญาณผอนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เปนผล

ทําใหปริมาณเงินสวนเกินบางสวนไหลเขาสูตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรพัยเสี่ยงท้ังหุน และสินคาโภคภัณฑ จากปจจัยดังกลาวสงผล

ตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันทั้งปอยูที่ 93,846 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่ 68,607 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นใน

อัตรารอยละ 36.79  

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากป 2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯจาก 120.19 ลานสัญญาในป

2563 เปน 135.12 ลานสัญญาในป 2564 สําหรับป 2563 Single Stock Futures ไดรับความนิยมสูงสุดดวยปริมาณการซื้อขาย

รอยละ 52 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาไดแก SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายรอยละ 35 ของจํานวน

สัญญาทั้งหมด  

ในป 2564 นักลงทุนรายยอยมีบทบาทเพิ่มข้ึนมาก โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนรายยอยอยูที่รอยละ 46.5

จากป 2563 ที่มีสัดสวนรอยละ 43.7 นักลงทุนตางชาติมีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 37.5 จากป 2563 ที่

มีสัดสวนรอยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพยมีสัดสวน

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยลดลงมาอยูที่รอยละ 9.4 จากป 2563 ที่รอยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนการซื้อ

ขายลดลงมาอยูที่รอยละ 6.6 จากป 2563 ที่รอยละ 9.9 

1. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร 

รายได 

รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2564 เพิ่มขึ้นจากป 2563 รอยละ 40.50 กลาวคือ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม

สําหรับป 2564 จํานวน 1,008.03 ลานบาท เทยีบกับรายไดรวมของป 2563 ท่ีมีจํานวน 717.44  ลานบาท 
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รายไดสําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

1) รายไดจากธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทยอย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.26 ของรายไดรวม มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 425.93 ลาน

บาทในป 2563 เปน 597.32 ลานบาทในป 2564 หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 40.24 ซึ่งประกอบดวย 

• รายไดคานายหนาที่เพิ่มขึ้นจาก 236.08 ลานบาท เปน 342.87 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 45.23 ซึ่งเปนไป

ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยรวมตอวันของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 68,607 ลานบาทเปน 93,846 ลานบาท

หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.79 และปริมาณการซื้อขายของลูกคาที่เปนนักลงทุนรายยอยเพิ่มข้ึน 

• รายไดคาธรรมเนียม และบริการเพิ่มข้ึนจาก 94.55 ลานบาท เปน 118.07 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.87 

โดยเปนการเพิ่มข้ึนของคาธรรมเนียมจัดจําหนายหลักทรัพย 

• รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนจาก 82.85 ลานบาท เปน 129.43 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 56.23 เปนผลจากการเพิ่มข้ึนของเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยระหวางป 

2) กําไร และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน รวม 178.38 ลานบาท ในป 2564 แบงเปนกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 

172.98 ลานบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 24.05 ลานบาท และเงินปนผล 29.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2563 ซึ่งบริษัทมีกําไร และผลตอบแทนจากเครื ่องมือทางการเงินรวม 145.50 ลานบาท แบงเปนกําไรจากการซื ้อขาย

หลักทรัพย 141.88 ลานบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 27.80 ลานบาท และเงินปนผล 31.42 ลานบาท 

3) รายไดดอกเบ้ียของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 95.50 ลานบาทในป 2563 เปน 118.76 ลานบาท ในป 2564 เกิดจากรายไดดอกเบี้ย

จากลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในป 2564 จาก 92.70 ลานบาทเปน 111.34 ลานบาทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20.12 

เนื่องจากเงินใหกูยืมอ่ืนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2563 

4) รายไดคาท่ีปรึกษา เพิ่มขึ้นจาก 17.13 ลานบาทในป 2563 เปน 66.35 ลานบาทในป 2564 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 287 

เนื่องจากงานที่ปรึกษาสําหรับการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และที่ปรึกษาในการจัดโครงสรางทาง

การเงินเพ่ิมขึ้น 

5) สวนแบงกําไรจากการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย เพ่ิมข้ึนจาก 5.06 ลานบาทในป 2563 เปน 15.44 ลานบาทในป 2564 หรือ

เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 205 ตามผลการดําเนินงานของการรวมคาที่เติบโตอยางมากในธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด 
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คาใชจาย 

บริษัท และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมสําหรับป 2564 จํานวน 702.07 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับคาใชจายสําหรับป 2563 ที่

มีจํานวน 561.90 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.95 

 

 

คาใชจายที่สําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไดแก 

• คาใชจายผลประโยชนพนักงานสําหรับป 2564 มีจํานวน 457.83 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาใชจายสําหรับป 2563

ที่มีจํานวน 360.21 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 27.10 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดําเนินงาน 

• คาธรรมเนียม และบริการจายสําหรับป 2564 มีจํานวน 64.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีจํานวน 54.93

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 18.29 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มข้ึนจากป 2563 

• คาใชจายทางการเงินเพ่ิมขึ้นจาก 60.11 ลานบาทสําหรับป 2563 เปน 86.24 ลานบาทสําหรับป 2564 หรือคิดเปนอัตรา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 43.48 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมที่ใชเพื่อการชําระราคา เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และเงินให

กูยืมอ่ืน 
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กําไรสุทธิ และความสามารถในการทํากําไร 

บริษัท และบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2564 จํานวน 305.96 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 155.54 ลานบาท

สําหรับป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 96.71 จากรายไดที่เพิ่มขึ้นมากกวาคาใชจายที่เพิ่มขึ้นทําใหกําไรสุทธิมีจํานวน 250.14 ลานบาท

สําหรับป 2564 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิป 2563 จํานวน 130.45 ลานบาทคดิเปนอัตราการเพิ่มข้ึนรอยละ 91.76  

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน ในสวนของอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูในระดับรอยละ 24.82 ซึ่งสูงกวาป 2563 

ที่รอยละ 18.18  

2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,412.19 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 5,043.36 ลานบาทเมื่อสิ้นป

2563 ซึ่งประกอบดวยรายการที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 891.94 ลานบาทลดลงจาก 912.35 ลานบาท ลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิจํานวน 3,660.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,404.69 ลานบาท และเงินใหกูยืมอื่น

จํานวน 1,204.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,081.51 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.91 รอยละ 57.08 และรอยละ 18.78

ของสินทรัพยรวมของป 2564 ตามลําดับ 
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ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,660.00 ลานบาท ไดรวม

ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 3,265.36 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,204.08 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2563 และลูกหนี้ซื้อ

หลักทรัพยดวยเงินสดเพ่ิมขึ้นจาก 174.23 ลานบาท เปน 372.70 ลานบาท  

บริษัทยอยไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปนลูกหนี้ที่ไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 3,214.98 ลานบาท ลูกหนี้ที่มกีารเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิตจํานวน 439.24 ลานบาทซึ่งมีหลักประกันคุมหนี้ และลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิตจํานวน 61.97 ลานบาทซึ่งบริษัท

ยอยไดตั้งสํารองคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจํานวน 61.97 ลานบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบ้ีย          

คางรบั 

ยอดท่ีใชในการตั้งคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

คาเผ่ือผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย    

ลูกหนี้ที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 3,214,978 3,214,978 1 

ลูกหนี้ทีม่ีการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 439,241 439,241 - 

ลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 3,716,188 3,716,188 61,970 

ลูกหนี้สัญญาซื้อขายลวงหนา    

ลูกหนี้ที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,856 26,863 - 

ลูกหนี้ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,921 22,491 - 

รวม 5,777 49,354 - 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,721,965 3,765,542 61,970 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เงนิลงทุนในหลักทรัพยสุทธิของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 891.94 ลานบาท ลดลงจากเมื่อสิ้นป

2563 ที่มีจํานวน 912.35 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนเงินลงทุนช่ัวคราวตามมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนจํานวน 482.23 ลานบาท

เงนิลงทุนช่ัวคราวตามราคาทุนตัดจําหนายจํานวน 155.00 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 215.86 ลานบาท และเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 38.85 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

นอกจากนั้นบริษัท และบริษัทยอยไดลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลคายุติธรรมคงเหลือนอก

งบดุลที่เปนสถานะขายจํานวน 220 ลานบาท และมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยตราสารอนุพันธในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 98.40 ลานบาท 
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ในป 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 209.47 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2564 มีผลตอบแทน

จํานวน 131.26 ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนรวมรอยละ 23.21 ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มี

อัตราผลตอบแทนรอยละ 13.65 ผลตอบแทนรวมดังกลาวรวมถึงกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 172.99 ลานบาท ผล

ขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งสิ้น 24.05 ลานบาท ดอกเบี้ย และเงินปนผลของเงินลงทุนจํานวน 32.86 ลาน

บาท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 15.44 ลานบาท กําไรจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจํานวน 4.54 ลานบาท และขาดทุนที่ลดลงจากเงินลงทุนในสวนของผูถือหุนจํานวน 7.69 ลานบาท 

3. สภาพคลอง และความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

กระแสเงินสด 

ในป 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวน 44.34 ลานบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงิน

สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 236.76 ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 78 ลานบาท ในขณะที่มีกระแส

เงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 114.42 ลานบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยหลักเกิดจาก 1) กําไรจากการดําเนินงาน 306.44 ลานบาท 2) กระแสเงินสดใชไปสุทธิ

จากสินทรัพยดําเนินงาน กลาวคือการเพ่ิมขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 1,255.28 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของเงินใหกูยืมอื่น

132.73 ลานบาท ในขณะท่ีมีกระแสเงนิสดไดมาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวนเงิน 269.83 ลานบาท 3) กระแสเงินสด

ไดมาจากหนี้สินดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก การออกหุนกู ตั๋วแลกเงิน และการกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 749.50 

ลานบาท และ 85 ลานบาทตามลําดับ การจายคืนเงินกูที่ครบกําหนดชําระจํานวนเงิน 72.40 ลานบาท และเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่

เพ่ิมขึ้นจํานวน 106.93 ลานบาท  

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักมาจากเงินรับจากการออกหุนเพิ่มทุน 78.20 ลานบาท และมีการจายเงินปน

ผลใหแกผูถือหุน 160.80 ลานบาท 

หากพิจารณาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองของบริษัทจะเห็นวา บริษัทมีสินทรัพยสภาพคลองหรือสินทรัพยกอรายไดในสัดสวนที่

สูงตอสินทรัพยรวมสูงถึงรอยละ 11.70 และรอยละ 69.38 ตามลําดับ 

ณ สิ้นป 2564 และสิ้นป 2563 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิคิดเปนรอยละ

40.69 และ 38.01 ตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่รอยละ 7 และมูลคาเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไมนอยกวา 25 ลานบาท

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดไว โดยในระหวางป 2564 และ 2563 บริษัทสามารถ

ดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิใหสูงกวาเกณฑโดยอยูในชวงรอยละ 19 ถึง 70 และรอยละ 20 ถึง 126 ตามลําดับ 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 4,656.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 35.12 เมื่อเทียบกับ

หนี้สินรวมเมื่อสิ้นป 2563 ที่มีจํานวน 3,446.18 ลานบาท คิดเปนอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.65 เทาเพิ่มขึ้นจาก 2.16 เทา 

ณ สิ้นป 2563 การเพิ่มข้ึนของหนี้สินรวมดังกลาวเนื่องมาจาก 

1) เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ิมขึ้นจากจํานวน 263.64 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2563 เปน 281.02 ลานบาท

เมื่อสิ้นป 2564  

2) เงินกูยืมรวมเพิ่มข้ึนจาก 2,853.13 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2563 เปน 3,814.64 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2564 ซึ่งรวมเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินจํานวน 1,510.00 ลานบาท ตั๋วเงินระยะสั้นจํานวน 567.63 ลานบาท ตั๋วเงินระยะยาวจํานวน 124.20 ลานบาท หุนกู
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ระยะสั้นจํานวน 1,120.90 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจํานวน 491.90 ลานบาท เพ่ือใชสําหรับการชําระราคา เงินใหกูยืมเพื่อ

ซื้อหลักทรัพย และเงนิใหกูยืมอื่นในระหวางป 

3) หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงนิลดลงจากจํานวน 81.76 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2563 เปน 57.28 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2564 ตาม

ระยะเวลาสัญญาเชาท่ีคงเหลือ 

 

 

 
 

 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,755.85 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นป 2563 ที่มี

จํานวน 1,579.18 ลานบาท เปนผลจากเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 78.20 ลานบาท ผลกําไรในป 2564 

มีจํานวน 250.14 ลานบาท ขาดทุนยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 7.69 ลานบาท 

ในขณะท่ีบริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2563 จํานวน 107.20 ลานบาท และเงินปนผลระหวางกาลจากผลการ

ดําเนินงานป 2564 เมื่อเดือนกันยายน 2564 จํานวน 53.60 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 

14.92 ตอป สูงกวาป 2563 มีอัตรารอยละ 8.21 ตอป 
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แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนของบริษัท และบริษัทยอยสวนใหญมาจากสวนของผูถือหุนจากการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ เงินกูระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินรวมทั้งมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และหุนกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปนแหลงทุนสํารองไว

พรอมที่จะใชในธุรกิจ โดยแหลงใชไปของเงินทุนสวนใหญเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทําธุรกิจดานนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.65 เทาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.16 เทา ณ สิ้น

ป 2563 อยางไรก็ตาม กลยุทธการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตท่ีตองการเพิ่มรายได และผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัท

ยอยในลักษณะของการลงทุนระยะยาว และการลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจดานนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย การเพ่ิมประเภทการใหบริการแกลูกคา และการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ซึ่งตองใชเงินทุน

ระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาการขอสินเช่ือระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการออกหุนกูจํานวน

ไมเกิน 3,000 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให

แหลงท่ีมาของเงนิทุนสอดคลองกับการใชไปของเงินทุน รายละเอียดการออกหุนกูมีดังน้ี 

ประเภท : หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิดซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน มีประกัน

หรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 

สกุลเงิน : เงนิบาทและ/หรือเงินสกุลอ่ืน ๆ 

จํานวนเงิน : วงเงินรวมไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนท่ี

เทากัน ทั้งน้ีบริษัทสามารถที่จะออกหุนกูใหม ออกเพิ่มเติม และ/หรือออก

หุนกูทดแทนหุนกูเดิมที่ไถถอนไป โดยหุนกูที่ออกจําหนายแลวในขณะใด

ขณะหนึ่งจะตองมีจํานวนไมเกินวงเงนิดังกลาว 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด 

และ/หรือนักลงทนุประเภทสถาบันทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ และ/

หรือนักลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน โดยการเสนอขายดังกลาวจะ

กระทําท้ังหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขาย 

อาย ุ : สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไมเกิน 

10 ปนับจากวันที่ออกหุนกู 

การไถถอนกอนครบกําหนด : ผูถือหุนกูอาจมีหรอืไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด และ

บริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

ขอตกลง และเงื่อนไขของหุนกูท่ีจะออกในแตละคราว 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออก และเสนอ

ขายหุนกูในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคราว อาทิเชน มูลคาตราไวตอหนวย จํานวนหุนกู  อายุหุนกู  ประเภทหุนกู

รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชําระ
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ดอกเบี้ย การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู รวมท้ังมีอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรับประกัน

การจัดจําหนาย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ที่จําเปนรวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานหรือหนวยราชการที่

เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

บริษัท 

4. ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคํ้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนการรวมคาของบริษัท เปนจํานวนเงิน 

350 ลานบาท 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีมูลคายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปน

สถานะซื้อจํานวน 73 ลานบาท และสถานะขายจํานวน 220 ลานบาท เปนการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปจจัยที่จะมีผลตอการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต ไดแก การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อยูในระดับตํ่าจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว อัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้น พรอมทั้ง

ราคานํ้ามันที่ปรับเพ่ิมขึ้นสูงมาก ในขณะท่ีมีสภาพคลองลนเกิดจากการอัดฉีดสภาพคลองของรัฐบาลทุกประเทศ จะมีผลตอสภาพ

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดรวมและฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอย 

บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมการเปลี่ยนแปลง หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีให

ทันสมัยสอดคลองกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะที่ทันสมัยพรอมที่จะรองรับ

ธุรกรรมใหมๆ ได ตลอดจนการเตรียมการดานแหลงเงินทุนท่ีมั่นคงไวรองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพื่อเพ่ิมรายไดในอนาคต 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

1. งบการเงิน 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(หนวย: บาท) 

ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 62,220,266  67,952,737  112,292,717 

   เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ 690,701,760    689,760,035  637,224,731 

   ลูกหน้ีสํานักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 57,426,632    220,404,829  43,678,625 

   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา – สุทธิ 1,785,349,179 2,404,691,886  3,659,995,485 

   ลูกหน้ีอื่น 27,631,026     32,498,512  77,230,603 

   เงินใหกูยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10,000,000    147,000,000  - 

   เงินใหกูยืมอื่น 1,067,426,661 934,510,218 1,204,236,420 

   สินทรัพยตราสารอนุพันธ 6,982,030 10,161,270 133,918,256 

   สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล - - 816,121 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,854,118 10,484,086 11,585,120 

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,713,591,672 4,517,463,573 5,880,978,078 

   เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย :    

    เงนิลงทุนในบริษัทรวม 3,279,023 - - 

   เงินลงทุนในการรวมคา 26,865,531 27,275,883 38,850,425 

   เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 289,887,933 195,310,830 215,861,691 

   เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 147,000,000 - - 

   สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 29,590,855 23,191,212 18,105,269 

   สินทรัพยสิทธิการใช - 87,878,661 60,334,480 

   คาความนิยม - สุทธิ 50,865,066 50,865,066 50,865,066 

   สินทรัพยที่ไมมีตัวตน - สุทธิ 9,785,112 10,841,571 11,358,735 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 58,220,188 51,621,135 52,687,837 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 74,530,771 78,912,925 83,144,279 

สินทรัพยรวม 4,403,616,151 5,043,360,856 6,412,185,860 

หนี้สิน    

หนี้สินหมุนเวียน    

   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,005,000,000 1,425,000,000 1,510,000,000 

   เจาหน้ีสํานักบัญชี 47,534,433 - 106,928,419 

   เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 134,742,953 263,641,955 281,019,750 

   หนี้สินตามสัญญาเชาที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 982,564 28,844,972 31,643,418 

   เงินกูยืมอื่น 539,818,009 440,625,778 567,634,924 

   หุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกัน 401,800,000 132,700,000 455,600,000 

   หุนกูชนิดไมมีประกันที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 200,500,000 389,500,000 665,300,000 

   เจาหน้ีอื่น 106,145,784 138,070,501 174,623,909 

   หนี้สินตราสารอนุพันธ 4,832,759 8,218,660 40,358,492 
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ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

   ภาษีเงินไดคางจาย 18,134,597 321,612 29,507,254 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,102,790 11,946,343 21,761,858 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,480,593,889 2,838,869,821 3,884,378,024 

หนี้สินระยะยาว 
   

   เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - 124,202,264 

   หุนกูชนิดไมมีประกัน 266,400,000 465,300,000 491,900,000 

  หนี้สินตามสัญญาเชา–สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,414,296 52,912,823 25,634,461 

   ประมาณการรื้อถอน - 9,218,479 9,433,695 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 51,579,814 56,136,507 88,179,368 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 22,174,813 23,743,316 32,612,130 

หนี้สินรวม 2,824,162,812 3,446,180,946 4,656,339,942 

สวนของผูถือหุน 
   

ทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 1,631,215,955 1,631,215,955 

ทุนชําระเต็มมูลคาแลว 995,944,830 995,944,830 1,072,024,230 

สวนเกินมูลคาหุนสามญั 289,165,624 289,165,624 291,994,032 

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 7,301,798 8,120,708 - 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (49,217,395) (62,305,174) (54,617,080) 

กําไรสะสม    

   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 73,339,933 79,127,267 91,634,459 

   ยังไมไดจัดสรร 262,918,549 287,126,655 354,810,277 

สวนของผูถือหุน 1,579,453,340 1,597,179,910 1,755,845,918 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,403,616,152 5,043,360,856 6,412,185,860 

 

 (หนวย : บาท) 

ผลประกอบการ 2562 2563 2564 

รายได    

รายไดคาท่ีปรึกษา 43,868,270 17,127,840 66,350,730 

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 478,819,548 425,934,642 597,322,085 

รายไดจากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 18,824,193 20,740,652 14,183,856 

รายไดดอกเบี้ย 65,009,690 95,496,504 118,763,803 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 58,646,590 145,504,844 178,378,123 

รายไดคาบริการการจัดการ 361,186 351,696 2,771,772 

รายไดอื่น 6,198,808 7,228,759 14,819,839 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 5,866,610 5,056,858 15,444,542 

รวมรายได 677,594,895 717,441,795 1,008,034,750 

คาใชจาย    

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 324,459,765 360,212,406 457,827,485 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12,840,458 39,768,857 44,020,308 

คาธรรมเนียมและบรกิารจาย 64,573,224 54,931,061 64,979,825 

คาใชจายอื่น 94,494,839 46,877,593 49,002,331 
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ผลประกอบการ 2562 2563 2564 

คาใชจายในการดําเนินงานและการบริหาร 496,368,286 501,789,917 615,829,949 

ตนทุนทางการเงิน 62,028,862 60,108,864 86,241,838 

รวมคาใชจาย 558,397,147 561,898,781 702,071,787 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิได 119,197,747 155,543,014 305,962,963 

คาใชจายภาษีเงินได 22,460,287 25,095,660 55,819,131 

กําไรสุทธ ิ 96,737,460 130,447,354 250,143,832 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน) 0.49 0.65 1.18 

 

(หนวย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2562 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน    

   กําไรกอนภาษี 119,197,747 155,543,014 305,962,963 

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12,840,458 39,750,215 44,020,308 

   โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - (72,908) (25,229) 

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,185,452 4,923,693 6,136,142 

   สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม (501,079) (186,851) - 

   สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในการรวมคา (5,365,531) (4,870,007) (15,444,542) 

  ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 

- - 182,781 

   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

5,812,244 (78,976,292) 28,198,634 

   กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุน (5,490,760) (3,360,173) (3,001,069) 

   กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (8,581,961) - - 

  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหุนยืม 446,621 - - 

   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคายุติธรรมในสินทรัพยตราสาร  

   อนุพันธ 

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในหนีสินตราสาร  

   อนุพันธ 

(6,982,030) 

 

4,832,759 

(3,179,240) 

 

3,385,901 

(28,895,016) 

 

32,139,832 

   คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2,512,764 818,910 49,895 

   กําไรจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณและยานพาหนะ (1,060,652) (1,194,473) (922,435) 

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรพัยไมมีตัวตน 43 - - 

   รายไดอื่น – กําไรจากการซื้อธุรกิจ - (163,807) - 

   รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผล (107,443,976) (138,854,918) (148,205,661) 

   ตนทุนทางการเงิน 62,028,862 60,108,831 86,241,838 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง    

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 79,430,961 33,671,895 306,438,441 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

   เงินลงทุนชั่วคราว (184,336,528) 182,982,464 269,834,778 

   ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย (11,656,213) (162,978,197) 176,726,204 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 463,181,504   (619,269,799) (1,255,278,370) 
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   ลูกหนี้อื่น 516,661          (256,409) (44,732,091) 

   เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา (60,000,000) (20,000,000) 10,000,000 

   เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น  (551,578,589)      162,916,442  (132,726,202) 

   สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล - - (998,902) 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,297,657        (2,589,610) (1,101,034) 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,328,972)        (4,382,154) (4,231,354) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (45,000,000) 420,000,000 85,000,000 

   เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 37,441,538      (47,534,433) 106,928,419 

   เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 23,242,110      128,899,002  17,377,795 

   เจาหน้ีอื่น 22,947,464 32,071,693 (36,553,408) 

   เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 95,874,733 (100,181,184) (72,398,118) 

   หุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกัน (189,300,000) (269,100,000) 322,900,000 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 850,352        (9,156,447) 9,815,515 

   เงินกูยืมระยะยาวอื่น  - 124,202,264 

   หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน 466,900,000 387,900,000 302,400,000 

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน -          (367,000) (578,320) 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 6,698,793 1,568,503  8,868,814 

เงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 158,181,471 114,194,766 191,894,431 

   รับดอกเบี้ยและเงินปนผล 102,392,153      133,770,038  142,381,980 

   จายดอกเบี้ย (57,627,867)      (58,284,533) (87,470,100) 

   จายภาษีเงนิได (11,943,369)      (33,611,315) (10,042,227) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (191,002,388) 156,068,956 236,764,084 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิปนผลรับจากบริษัทรวมและการรวมคา 499,950 3,939,950 3,870,000 

เงนิปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 2,000,000            473,703  - 

เงนิสดจายซื้อเงนิลงทุนช่ัวคราว - (38,142,970) - 

เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 9,130,000 - 

เงนิสดจายซื้อเงนิลงทุนในบริษัทยอย - (2,600,000) - 

เงนิสดจายซื้อเงนิลงทุนในการรวมคา (21,500,000) - - 

เงนิสดจายสําหรับเงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - (70,000,000) 

เงนิสดจายซื้อเงนิลงทุนระยะยาว (100,410,780) - (5,000,000) 

เงนิสดจายซื้ออุปกรณ (19,837,161)        (7,221,121) (5,070,264) 

เงนิสดรับจากการขายอุปกรณและยานพาหนะ 2,610,976         1,251,916  926,201 

เงนิสดจายซื้อสนิทรัพยไมมีตัวตน (1,560,009)        (2,395,743) (2,731,524) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (138,197,024) (35,564,265) (78,005,587) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ชําระคืนเงินตนของหนี้สินตามสัญญาเชา (778,707)      (27,129,175) (31,813,426) 

เงนิสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 33,500 - 78,198,544 

จายเงินปนผล (39,836,453) (87,643,145) (160,803,635) 

เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (40,581,660) (114,772,320) (114,418,517) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  12,223,704 5,732,371 44,339,980 
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 49,996,562 62,220,366 67,952,737 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  62,220,266 67,952,737 112,292,717 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    

รายการที่ไมใชเงินสด    

   คาซ้ืออุปกรณสวนท่ีบันทึกเปนหนี้สินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,075,888) 311,386 (1,084,033) 

   คาซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนสวนที่บันทึกเปนหน้ีสินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - 339,682 (339,682) 

   กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน – สุทธิจากภาษีเงิน

ได 

(24,882,911) (14,850,403) 7,688,094 

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย – 

สุทธิจากภาษีเงนิได 

(7,272,396) - (21,145,820) 

   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนเพ่ือคา 99,481,500 - - 

   เงินปนผลคางรับ - - 2,090,907 

   โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนบริษัทยอย - 966,024 - 

   การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา - 6,112,247 5,543,425 

 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

(หนวย : บาท) 

ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย    

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 57,646,356 45,135,893 104,014,704 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน    

   เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 560,873,437 306,900,433 300,829,658 

   เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 125,088,033 139,078,430 81,110,890 

   เงินลงทุนสุทธิ 685,961,470 445,978,863 381,940,548 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 57,426,632 220,404,829 43,678,625 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย ลูกหนี้สัญญาซื้อขายลวงหนาและดอกเบี้ยคางรบั – สุทธิ 1,798,411,601 2,413,623,679 3,673,273,558 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 6,982,030 10,161,270 39,056,286 

เงนิใหกูยืม 304,786,656 283,447,522 8,375,587 

อุปกรณ-สุทธิ 27,959,420 22,198,025 17,710,167 

สินทรัพยสิทธิการใช - 87,878,661 59,393,870 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 9,718,438 10,824,889 11,358,735 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 27,659,332 26,707,576 31,588,176 

สินทรัพยอ่ืน 84,408,846 125,947,077 108,721,722 

รวมสินทรัพย 3,060,960,781    3,692,308,284 4,479,111,978 

หนี้สิน    

เงนิกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,005,000,000 1,425,000,000 1,510,000,000 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 47,534,433 -  106,928,419 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 199,398,974 392,761,144 342,298,765 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 6,772,030 10,161,270 35,515,448 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกูยืมอ่ืน 39,952,153 59,945,376 540,352,640 
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ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

หนี้สินตามสัญญาเชา 4,396,860 81,757,796 56,326,452 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 48,123,513 51,477,267 83,721,912 

ภาษีเงินไดคางจาย 18,120,281 - 22,268,420 

คาใชจายคางจาย 112,278,544 124,096,627 149,188,590 

เงนิปนผลคางจาย 96,000,000 60,000,000 96,000,000 

ประมาณการรื้อถอน - 9,218,479 9,433,695 

หนี้สินอื่น 19,670,238 10,553,550 16,995,881 

   รวมหน้ีสิน 1,597,247,026 2,224,971,509 2,969,030,222 

สวนของผูถือหุน    

ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

ทุนที่ออกและชําระแลว 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

สวนทนุจากบริษัทใหญ 5,634,211 6,260,094 747,847 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (24,043,918) (30,277,615) (25,404,241) 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 60,435,353 64,486,350 71,995,043 

กําไรสะสม  221,688,109 226,867,946 262,743,107 

สวนของเจาของ 1,463,713,755 1,467,336,775 1,510,081,756 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 3,060,960,781 3,692,308,284 4,479,111,978 

 

(หนวย : บาท) 

ผลประกอบการ 2562 2563 2564 

รายไดธุรกิจหลักทรัพย    

   คานายหนา 209,692,406 289,822,785 392,594,242 

   คาธรรมเนียมและบริการ 237,572,476 132,701,166 171,526,936 

   รายไดดอกเบ้ีย 129,826,918 101,229,203 139,091,733 

   กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 33,478,174 42,874,029 32,008,969 

   รายไดอื่น 3,526,798 4,939,270 4,898,191 

   รวมรายได 614,096,772 571,566,453 740,120,071 

คาใชจาย    

   คาใชจายในการกูยืมเงิน 35,567,715 20,358,852 30,091,875 

   คาธรรมเนียมและบริการจาย 

   โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

62,817,636 

- 

53,038,652 

(72,908) 

62,863,877 

(25,229) 

   คาใชจายในการดําเนินงาน    

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 274,082,625 303,736,279 360,035,627 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 58,271,931 57,026,858 60,502,281 

       คาใชจายอื่น 62,117,291 40,079,055 38,851,238 

   รวมคาใชจาย 492,857,198 474,166,788 552,319,669 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24,650,696 16,379,715 37,626,542 

กําไรสุทธิ 96,588,878 81,019,950 150,173,860 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน) 0.80 0.68 1.25 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรกอนภาษีเงนิได 121,239,574 97,399,665 187,800,402 

ปรบัปรุงดวย    

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11,238,849 39,043,732 42,902,864 

      โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - (72,908) (25,229) 

   ขาดทุน (กําไร) จากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 13,013,054  (74,755,609) 42,892,527 

   กําไรจากการขายเงินลงทุน (5,490,760)  (3,360,173) (3,001,069) 

   กําไรจากการโอนเปลี่ยนเปนประเภทเงินลงทุน 

   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในสินทรัพย   

   อนุพันธ 

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในหน้ีสินอนุพันธ 

(8,581,961) 

(6,683,580) 

 

6,772,030 

- 

(3,179,240) 

 

3,389,240 

- 

(28,895,016) 

 

25,354,178 

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหุนยืม 446,621 - - 

   กําไรจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณและ    

   ยานพาหนะ 
(616,444) (1,194,473) (922,435) 

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 43 - - 

   คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,920,476 625,883 38,484 

   ตนทุนทางการเงิน 35,567,715 20,358,851 30,091,876 

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (47,871,425) (30,485,593) (22,595,108) 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6,065,523 3,720,754 5,356,620 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย    

   และหนี้สินดําเนินงาน 127,019,715 51,490,129 278,998,094 

สินทรัพยดําเนนิงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

   ลูกหนี้สํานักหักบัญชี (11,656,213) (162,978,197) 176,726,204 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 456,559,463 (615,238,171) (1,259,624,650) 

   เงินลงทุน 69,895,109  (39,487,750) (9,991,568) 

   สินทรัพยอื่น 7,561,176   (35,697,243) 20,758,389 

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (45,000,000)  420,000,000  85,000,000 

   เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 37,441,538   (47,534,433) 106,928,419 

   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 78,859,712   193,362,170  (50,462,379) 

   ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอื่น (401,579,139)    19,004,270 474,703,969 

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน -       (367,000) (578,320) 

   คาใชจายคางจายและหนี้สินอื่น 18,826,801      2,050,327  32,958,005 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 337,928,162 (215,395,898) (144,583,837) 

   เงินสดจายดอกเบ้ีย (33,938,376) (17,743,490) (22,411,563) 

   เงินสดรับดอกเบี้ย 23,286,685 12,598,708 6,741,264 

   เงินสดจายภาษีเงินได (11,633,102) (31,775,899) (16,238,106) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 315,643,369 (252,316,579) (176,492,242) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิสดจายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุตัดจําหนาย (5,546,834,912) (3,931,733,887) (4,090,036,487) 

เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 5,306,924,218    4,260,495,830 4,063,901,736 
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งบกระแสเงินสด 2562 2563 2564 

เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

- 9,130,000 70,930,000 

เงนิสดจายซื้อเงินลงทุนทั่วไป (410,880) - - 

เงนิสดจายเงนิใหกูยืม (4,828,720,496) (4,323,000,000) (4,114,608,833) 

เงนิสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืม 4,767,059,742 4,344,339,134  4,389,680,768 

เงนิสดจายซื้ออุปกรณ (19,715,701)       (7,190,626) (5,070,264) 

เงนิสดรับจากการขายอุปกรณ 617,044         1,251,916  926,201 

เงนิสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,560,009)      (2,395,743) (2,731,524) 

เงนิสดรับจากดอกเบ้ียรับ 8,507,982           402,394  1,199,918 

เงนิสดรับจากเงินปนผลรบั 15,666,533       11,636,273  12,462,438 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (298,466,479) 362,935,291 326,653,953 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ชําระคืนเงินตนของหน้ีสินตามสัญญาเชา (778,707) (27,129,175) (31,282,900) 

เงนิปนผลจาย - (96,000,000) (60,000,000) 

เงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (778,707) (123,129,175) (91,282,900) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 16,398,183 (12,510,463) 58,878,811 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 41,248,173 57,646,356 45,135,893 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 6) 57,646,356 45,135,893 104,014,704 

2. อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงนิท่ีสําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลดําเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท 

- อัตราสวนทางการเงินของ บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน/Financial Ratio หนวย/Unit 2562 2563 2564 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) 
1) 

% -NA- -NA- -NA- 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin) % 14.28 18.18 24.82 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity)  % p.a. 6.18 8.21 14.92 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)
 
 % p.a. 6.35 13.65 23.21 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets)  %  2.32 2.76 4.37 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets Turnover)  เทา/time 0.16 0.15 0.18 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (Liquid Assets to Debts) เทา/time 0.49 0.39 0.33 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงนิกู (Income Generated Assets to Debts) เทา/time 1.77 1.72 2.03 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม (Liquid Assets to Total Assets) % 17.10 15.02 11.70 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม  

(Income Generated Assets to Total Assets)  

% 58.30 63.24 69.38 

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรพัยตอสินทรัพย (Investment to Total Assets)  % 22.95 18.09 13.91 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Debts to Equity)  เทา/time 1.79 2.16 2.65 
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อัตราสวนทางการเงิน/Financial Ratio หนวย/Unit 2562 2563 2564 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน  

(Interest Baring Debt to Equity) 

เทา/time 1.53 1.79 2.17 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio :ICR) เทา/time 3.13 4.25 5.06 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผกูพัน  

(debt service coverage ratio : DSCR) 

เทา/time 0.09 0.11 0.14 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคา

ตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

เทา/time 12.12 10.90 8.49 

อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout Ratio)  % 90.60 82.18 21.43
2)
 

 

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratio หนวย/Unit 2562 2563 2564 

ขอมูลตอหุน (Per share Information)     

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book value per share)  บาท/Baht 7.93 8.02 8.19 

กําไรตอหุน (Earnings (Loss) per share) 

 (มูลคาที่ตราไว/ Par Value 5 บาทตอหุน/Baht per share) 

บาท/Baht 0.49 0.65 1.18 

เงนิปนผลตอหุน (Dividend per share)  บาท/Baht 0.44 0.50 0.25
2)
 

หมายเหตุ  1) การคํานวณอัตราสวนตามตารางขางตน อางอิงจากสูตรที่ใชในการคํานวณอัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งไม

สามารถคํานวณอัตรากําไรขั้นตนได เนื่องจากงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยไมไดแยกผลตอบแทนดานธุรกิจหลักทรัพย 

และคาใชจายดานธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทมีบริษัทแกนคือ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จึงสามารถวิเคราะห

อัตราสวนดังกลาวไดจากอัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 2) บรษิัทไดมีการจายปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานป 2564 เมื่อเดือนกันยายน 2564 

- อัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratio หนวย/Unit 2562 2563 2564 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) 
 

% 83.98 87.16 87.44 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin) % 15.73 14.18 20.29 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) % p.a. 6.56 5.53 10.09 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  % p.a. 5.52 5.48 10.25 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets)  %  3.05 2.40 3.68 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets Turnover) เทา/time 0.19 0.17 0.18 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (Liquid Assets to Debts) เทา/time 0.87 0.40 0.19 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงนิกู  

(Income Generated Assets to Debts) 

เทา/time 2.70 2.02 1.97 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม  

(Income Generated Assets to Total Assets) 

% 90.77 84.87 90.54 

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรพัยตอสินทรัพยรวม  

(Investment to Total Assets) 

% 22.42 12.08 8.53 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Debts to Equity) เทา/time 1.09 1.52 1.97 
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อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratio หนวย/Unit 2562 2563 2564 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน  

(Interest Baring Debt to Equity) 

เทา/time 0.71 1.01 1.36 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย   

(Interest coverage ratio :ICR) 

เทา/time 4.72 7.70 8.67 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผกูพัน  

(Debt service coverage ratio : DSCR) 

เทา/time 0.16 0.09 0.11 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคา

ตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

เทา/time 5.88 11.18 8.50 

เงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio)  % 57.10 38.01 40.69 

ขอมูลตอหุน (Per share Information)     

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book value per share)  บาท/Baht 12.20 12.23 12.58 

กําไรสุทธิตอหุน (Earnings (loss) per share) 

 (มูลคาที่ตราไว/ Par Value 10 บาทตอหุน / 10 Baht per share) 

บาท/Baht 0.80 0.68 1.25 

เงนิปนผลตอหุน (Dividend per share)  บาท/Baht 0.80 0.50 0.80 
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ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญอื่น 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ  ลงทุน และถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) 

ทุนเรียกชําระแลว  214,404,846 หุน มูลคา 1,072,024,230 บาท (หุนสามัญ) 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต   

    แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท  0107545000195 

Home Page  www.trinitythai.com   

โทรศัพท   0-2343-9500 

โทรสาร   0-2343-9686  

E-mail address  ir@trinitythai.com 

ศูนยลูกคาสัมพนัธ  0-2343-9555 

2. รายละเอียดบริษัทในกลุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป) 

ชื่อบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

จํานวนหุน

สามัญจด

ทะเบียน 

จํานวนหุน

สามัญที่

จําหนายแลว 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
โทรศัพท/

โทรสาร 

1. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0105542027091 

Home page 

www.trinitythai.com 

ธุรกิจ

หลักทรัพย 

120,000,000 120,000,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ี 

ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนน

สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9500/ 

0-2343-9686 

 

 

2. บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001

จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105544010471 

ธุรกิจที่

ปรึกษา

การเงิน 

1,000,000 1,000,000 เลขที่ 179/108 อาคารบางกอก

ซิต้ีทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9500/ 

0-2343-9686 

 

3. บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส 

จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

10454501332 

ลงทุนใน

บริษัทตางๆ 

10,000 10,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ี 

ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9628/ 

0-2343-9687-8 

4. บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

10854501241  

ธุรกิจ

ใหบริการ 

50,000 50,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ี 

ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9628/ 

0-2343-9687-8 
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ชื่อบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

จํานวนหุน

สามัญจด

ทะเบียน 

จํานวนหุน

สามัญที่

จําหนายแลว 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
โทรศัพท/

โทรสาร 

5. บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส 

พลัส จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105560196168 

ธุรกิจ

ใหบริการท่ี

ปรึกษา 

300,000 300,000 เลขที่ 112/4 อาคารโมบิคอม   

ชั้นที่ 4 ซอยพระพินิจ ถนน

นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร10120 

0-2088-9488/    

0-2088-9489 

6. บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105561097660  

 

ธุรกิจลงทุน 100,000 25,000 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ี 

ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2088-9100 

7. บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0245559002010 

ธุรกิจลงทุน 715,000 715,000 เลขที่ 891, 891/1-2 หมูที่ 9 

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

0-3808-8611 

3. บุคคลอางองิ 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 

ผูสอบบัญชี 

 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

โดย 1)  นางสาว สุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 

2)  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ  

3)   นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

4)   นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ  

5)  นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ  

6)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

7)  นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 
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ผูแทนผูถือหุนกู 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

179 ช้ัน 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท : 0-2343-9500 โทรสาร : 0-2343-9686 

4. ขอมูลสําคัญอื่น  

ไมมีขอมูลอ่ืนที่มผีลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนยัสําคัญ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัท และบริษัทยอย ไมมีคดีที่จะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอย

ละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไมมีคดีใดที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

6. สถาบันการเงินท่ีติดตอประจํา  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยใหเปนสวน

หนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร เพื่อใหบริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน 

สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเพิ่มคุณคา และมูลคาใหกับผู

ถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง และปรับปรุงนโยบาย และแนว

ปฏิบัติที่กําหนดไวเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี การดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองยึดถือปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการทํางานโดยไดกําหนดนโยบาย

ไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ และควบคุมดูแลใหกิจการของบริษัทเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

และใหประโยชนตอผูถือหุนรวมถึงผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ในระยะยาวรวมถึงการใหความสําคัญกับการดูแลสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของทั้งของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางเครงครัด รวมทั้งกําหนดใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดใหมีการทบทวนอยูเสมอ และเผยแพรใหกรรมการ และพนักงานทราบ และถือ

ปฏิบัติ 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงการแกไขปญหาของฝายจัดการจะเปนไปดวยความ

โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที ่เกี ่ยวของทุกฝาย รวมทั้งควบคุมดูแลการทํารายการ

ระหวางกันที่สําคัญตองไดรับการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยรายการที่อาจกอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกําหนดของบริษัทและหนวยงานท่ีกํากับดูแล รวมทั้งใหการ

สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 

4. บริษัทจะดูแล ปกปอง และสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของผูถือหุนซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และ

มากกวาสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับบริษัทอยางเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และใหมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเหมาะสม และใหมีความเทาเทียมรวมทั้งไมใหมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ ผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก กลุมลูกคา คูคา เจาหนี้ รวมถึงกลุม

พนักงานซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของบริษัท นอกจากน้ันบริษัทจะชวยเหลือเก้ือกูลสังคมตามความเหมาะสม 

6. บริษัทจะดําเนินงาน และบริหารธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบโดยคํานึงถึงผลประโยชน และความเสี่ยงอยู

เสมอ โดยจัดใหมีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางเหมาะสม

และครอบคลุมในหลายๆ ดาน 

7. บริษัทจัดใหมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเปนอิสระ 

และความหลากหลายดานทักษะความชํานาญใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจทั้งในมิติความโปรงใส การตรวจสอบ
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และถวงดุล และประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และมีสัดสวน

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารตอกรรมการที่เปนผูบริหารในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยใหสะทอนกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท

และสภาวะธุรกิจในสังคม  

8. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหง และจํานวนบริษัทอ่ืนทั้งท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน และไม

เปนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการไมเกิน 5 แหง (ไมรวมบริษัทยอย บริษัทรวม และ

สมาคมตางๆ) 

บริษัทไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุก

ฝายไดทราบ 

1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนใหทําหนาที่กํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของบริษัท แตงตั้งฝายบริหาร

เพ่ือรับผิดชอบบริหารธุรกิจ รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี และเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นนโยบาย และแนว

ปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการมีดังน้ี 

1. องคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการสรรหากรรมการ  

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที ่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเปนอิสระ และความ

หลากหลายดานทักษะความชํานาญใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจทั้งในมิติความโปรงใส การตรวจสอบ และถวงดุล 

และประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการ ทั้งน้ีกําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ 

และไมนอยกวา 3 ทาน และมีสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารตอกรรมการที่เปนผูบริหารในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยให

สะทอนกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอยใหแกคณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการสรรหาเมื่อตําแหนงน้ันครบวาระ หรือวางลง 

2. ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตองแสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจอยางเปน

อิสระ ไมตกอยูภายใตภาวะกดดันจากการมีสวนไดเสียใดๆ ไมวาของตนเอง หรือครอบครัว หรือคนใกลชิด 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และรายละเอียดขอมูลการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี ่ยวของของ

กรรมการ และผูบริหารของบริษัท และบริษัทยอยเพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการ และผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่

ทํากับบริษัท และบริษัทยอยจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทําธุรกรรมดังกลาว 

3. คณะกรรมการชุดยอย และคณะกรรมการปฏิบัติการ  

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทนเพ่ือชวยพิจารณา และกลั่นกรองงานเฉพาะดานที่สําคัญซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเปน

กรรมการอิสระทั้งคณะแตสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารแตเปน

ตัวแทนผูถือหุนรายใหญ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯเพื่อใหมี
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ความสมดุล และเหมาะสมในการพิจารณาสรรหา และกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไมไดเปนสมาชิก หรือ

ประธานในคณะกรรมการชุดยอย (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการ และบทบาทหนาที่ในขอ 2.3 หนา 92)  

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังไดอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับ

ปฏิบัติการในกลุ มบริษัท โดยไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทเปนสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที ่ส ําคัญไดแก 

คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกัน

การจัดจําหนาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุน

ระยะยาว (ดูรายละเอียดคณะกรรมการปฏิบัติการอ่ืนๆ หนา 104) 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมไวลวงหนาเปนประจําเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจพิจารณา

อนุมัติกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องสําหรับคณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทนจะมีการจัดประชุมตอเมื่อมีวาระที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย กรณีท่ีบริษัทไมไดประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนรายเดือนใหคณะกรรมการไดพิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไมมีการประชุมเพื่อใหมีความตอเนื่อง 

กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะไดร ับหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุม

ลวงหนาและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเพ่ือพิจารณาวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวซึ่งกรรมการแต

ละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยแจงตอเลขานุการเพื ่อเสนอตอประธานกรรมการ และประธาน

เจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจํา

เปนเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และใหแจงผลการประชุมใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผล

การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู สอบบัญชี และผูบริหารฝายตรวจสอบ และดูแลการ

ปฏิบัติงานภายใน โดยไมมีผูบริหารอื่นเขารวมประชุม เพ่ือความเปนอิสระในการซักถามประเด็นตางๆ 

บริษัทกําหนดองคประชุมขั้นตํ่าไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 

ซึ่งในทางปฏิบัติดวยการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาใหกรรมการทราบตั้งแตตนป ทําใหองคประชุมของบริษัทที่ผานมามี

จํานวนไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

หลังการประชุมเลขานุการจะจัดทํารายงานการประชุมเพื่อบันทึกสาระสําคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และ

ในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือปองกันการแกไขโดยไมผานที่ประชุมคณะกรรมการ ขอมูลในรายงานการประชุมไดแก 

- วันเวลาเริ่ม และเลิกประชุม 

- ชื่อกรรมการที่เขาประชุม และที่ติดภารกิจ 

- สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอ ประเด็นท่ีมีการอภิปราย ขอสังเกตของกรรมการรวมถึงมติ 

- คณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไมเห็นดวย (ถามี) 

- ชื่อผูจดรายงานและผูรับรองรายงาน 

ในป 2564 บริษัทมีการจัดประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละคณะตามรายละเอียดในขอ 

1.2 หนา 121 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลซึ่งกรรมการทุกทานมีสัดสวนของการเขา

รวมประชุมคณะกรรมการไมนอยกวารอยละ 75 ของการประชุมทั้งป 
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5. คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใหนโยบายแกคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนในการกําหนดคาตอบแทนใหกับ

กรรมการที่สะทอน และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใชเกณฑในการพิจารณา 

ดังนี ้

- สะทอนผลการดําเนินงานของบริษัท 

- เหมาะสมกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน 

- สามารถสรางแรงจูงใจใหกรรมการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ และคงรักษามาตรฐานท่ีดีตอไป 

- สามารถแขงขันไดกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทํารายไดใกลเคียงกัน  

(คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาขอมูลคาตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสํารวจคาตอบแทน

กรรมการ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนประจําทกุป) 

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งตอบริษัท และตอบุคคล 

รูปแบบคาตอบแทนของกรรมการท่ีไดรับ ไดแก 

- เบี้ยประชุม  

- บําเหน็จ 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (Warrant) 

- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ 

- ประกันสุขภาพ กรณีผูปวยใน (In patient) 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการพิจารณาเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และ

หลักเกณฑขางตนตอคณะกรรมการบริษัท เมื่อไดรับความเห็นชอบจึงนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม

สามัญผูถือหุนตอไป ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการในขอ (2) หนา 122 คาตอบแทน

คณะกรรมการ 

6. คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนสําหรับ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื ่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรคาตอบแทน และผลประโยชนใหสอดคลองกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว (แสดงในหัวขอ 4.2 หนา 110 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหารและ

พนักงาน) สามารถดึงดูด และจูงใจ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองตอกลยุทธ 

และเปาหมายของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดทํางานอยางทุมเท และเต็มกําลังความสามารถ 

เกณฑที่ใชในการประเมินคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ไดแก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัท 

- ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานประจําป 

- ผลสํารวจการจายคาตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

- ขอมูลการจายคาตอบแทนท่ีผานมา 
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7. การเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ 

เพื ่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท และผูบริหาร 

คณะกรรมการไดพิจารณาขอมูลการดํารงตําแหนงตางๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแตละทานเปนประจําทุกปวา ไมสงผลตอ

การปฏิบัติหนาที ่กรรมการของบริษัท และเปดเผยในเอกสารแนบ 1 เพื่อใหผูถือหุนทราบ สําหรับกรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการจะจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเพียงพอใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณาแตงต้ังกรรมการ  

นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบาย

จํากัดจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 แหง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นของผูบริหาร 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติใน

การไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืน (ไมรวมบริษัทยอย บริษัทรวมของบริษัท และสมาคมตางๆ) ของผูบริหาร ดังนี้ 

นโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น 

- ควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนไมเกิน 5 บริษัท 

- ไมดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอื่น เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการ

ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอ่ืนดังกลาวตองไมสงผลกระทบตอการทํางานใหกับบริษัท กรณี

ไดคาตอบแทนจากการเปนกรรมการ ใหถือเปนเงนิไดของผูบริหาร 

- ใหเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนใหครบถวน 

วิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น 

- แจงรายละเอียดการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนตอเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนง 

- กรณีที่ตองการดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอื่น ใหระบุเหตุจําเปนใหเลขานุการบริษัท

นําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อตองการดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวา 5 บริษัท หรือ

เม่ือตองการดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอื่น 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย

ไดแก คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั ้ง การประเมินแบง

ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดยอย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และใหรวบรวมสรุปผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับจากการประเมินผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการ

ทํางานของคณะกรรมการบริษัท 
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9. การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และสงเสริมใหมีการอบรม และใหความรูแกกรรมการ โดยเฉพาะการอบรมตาม

โครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัท

สวนใหญจะเขารับการอบรมแลว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร หรือขอมูลที่

เปนประโยชนรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวของโดยรวบรวมเปนคูมือสําหรับกรรมการใหกรรมการใหม รวมทั้งประธานเจาหนาที่

บริหารจะเปนผูแนะนําลักษณะธุรกิจเพื่อใหกรรมการใหมมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ในขณะเดียวกันฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนําเสนอกฎระเบียบตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญให

กรรมการบริษัทหลักทรัพย และกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

10. การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) 

เพื่อใหบริษัทไดดําเนินธุรกิจตามนโยบาย และแผนงานอยางตอเนื่องไมหยุดชะงักเพราะขาดบุคลากร หรือขาดการ

ถายทอดความรู ประสบการณ ความเขาใจในขั้นตอนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเปนที่จะตองมีแผนงานในเรื่อง

ของการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) โดยเฉพาะตําแหนงของผูบริหารระดับสูงท่ีเปนผูกําหนดนโยบาย และกําลัง

หลักในการขับเคลื่อนองคกรใหเดินไปตามเปาหมาย โดยกําหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตําแหนงระดับสูงไวลวงหนา มี

แผนงานในการพัฒนา ทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกรเพื่อที่จะสามารถสานตอธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายจัดการดําเนินงานในเรื่องการสืบทอดตําแหนง 

สําหรับผูบริหารระดับสูง*เก่ียวกับข้ันตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษา และกําหนดกลุมตําแหนงเปาหมายท่ีองคกรใหความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

2. ระบุทักษะ ความรู สมรรถนะ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตาํแหนงท่ีสําคัญ 

3. จัดทําระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงชองวางของสมรรถนะของตําแหนงดังกลาวในปจจุบัน

และในอนาคต 

4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตําแหนง (successor) 

5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตําแหนงที่สูงข้ึน 

6. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

7. ติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนา successor เปนระยะๆ 

8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตําแหนงตามผลการประเมินเพ่ือแกไขขอบกพรอง และพัฒนาใหดีข้ึน 

หมายเหตุ * ผูบริหารระดับสูงในชั้นนี้ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตําแหนงคือ ตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการอํานวยการ และกรรมการผู จัดการซึ ่งหากผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการ

มอบหมายใหผูท่ีมีตําแหนงใกลเคียง หรือผูที่มีตําแหนงรองลงมา เปนผูรักษาการในตําแหนงจนกวาคณะกรรมการจะสรรหาผู

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

11. นโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม 

เนื่องดวยบริษทั ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company โดยมีการลงทุนใน

บริษัทยอย และบริษัทรวม คณะกรรมการจึงมีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม เพื่อใหมีแนวทาง

หลักปฏิบัติ และกระบวนการทํางานในมิติตางๆ มีความสอดคลอง และมีมาตรฐานเดียวกัน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

ใหกับผูถือหุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุนของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
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กรอบการบริหารจัดการ   

1.   คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก สําหรับ

บริษัทยอยอื่น และบริษัทรวมใหประธานกรรมการรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณามอบหมายกรรมการที่

จะเปนตัวแทน 

2.   หากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทยอยจะตองขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทกอน เชน การลงทุนในหลักทรัพยใดที่ไมอยู ในหลักทรัพย หรือกรอบที่อนุมัติใหลงทุน 

เปนตน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทยอยในกลุมนําไปปฏิบัติจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

3.   กฎระเบียบ ขอกําหนด และการกํากับดูแลของบริษัทใชบังคับกับกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของบริษัท

ยอยทุกบริษัท 

4.   สําหรับบริษัทรวม หรือการรวมคา บริษัทจะมีการมอบหมายผูบริหารของบริษัทเขาเปนกรรมการของบริษัทรวม

หรือการรวมคา เพื่อรวมกําหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกลาว  

5.   กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรพัยสินที่สําคัญ หรือกรณีที่ตองมีการลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการ

เปดเผยขอมูล และจัดเก็บขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงนิรวมใหทันกําหนดเวลา 

1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

1. สิทธิของผูถือหุน 

- บริษัทสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุนพึงไดรับอยาง

เปนธรรมตามกฎหมายกําหนด  

- คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความ

เรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

- ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุม และการจัดทํารายงานประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียม นอกเหนือจากการปกปองสิทธิตามหลักการใน 1 แลว บริษัทไดดําเนินการ

เพ่ือใหผูถือหุนไดรบัการดูแลอยางเทาเทียม และเหมาะสม ดังน้ี 

2.1 การจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน 

(1) การใหโอกาสผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง

กรรมการลวงหนา 

ตามที่คณะกรรมการไดมีนโยบายใหดําเนินการเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม และ

ช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาตั้งแตป 2551 เปนตนมา ซึ่งผูถือหุนสวนนอยตองมีคุณสมบัติเปนผูถือหุนราย

เดียว หรือหลายรายรวมกันในจํานวนที่รวมแลวไมนอยกวารอยละ 3 และไมเกินรอยละ 5 ของหุนที่บริษัทออก และจําหนาย

แลว  ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุนดังกลาวตอเนื่องไมนอยกวา 12 เดือน และผูถือหุนทั้งหมดยังคงความเปนผูถือหุน

จนถึงวันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนเพ่ือการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อ
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เสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ โดยแจงใหผูถือหุนทราบถึงคุณสมบัติของผูถือหุนสวนนอย หลักเกณฑ วิธีการ

กระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของผานเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวผานชองทาง

เผยแพรของตลาดหลักทรัพย โดยใหระยะเวลาในการเสนออยางนอย 1 เดือน 

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มี

ทางเลอืกสําหรับผูถือหุนที่จะมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือใหกรรมการที่เปนอิสระ (ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุม) ของบริษัท

เปนผูรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการ และฝายจัดการของบริษัท โดยบริษัทไดระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเพ่ือใหผูถือหุนสะดวกในการมอบฉันทะ และเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็น

ในการลงคะแนนเสียงไดเปนรายวาระ ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนตางๆ บน

เว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 30 วันพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

(3) จัดใหมีบัตรลงคะแนนทุกวาระสําหรับผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมในการคัดคาน หรืองดออกเสียง โดยผูถือหุน

มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(4) จัดใหมีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน โดยใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจแตงตั้ง

กรรมการเปนรายคน 

(5) จัดใหมีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพรอมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เปน

ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซตของบริษัทไมนอยกวา 30 วันกอนวันนัดประชุม โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานชองทางเผยแพรของ

ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งในป 2564 บริษัทไดแจงและเผยแพรเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 

(6) บริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดใหงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระ

นั้นๆ ทั้งน้ีไมรวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผูถือหุน 

2.2) นโยบาย และมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน 

กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัดซึ่งมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติตางๆ ไดแก

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน นอกจากนั้นบริษัท

ไดกําหนดแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท และการรักษาความลับของลูกคาไวดังนี้  

(1) กําหนดใหมีการแบงแยกหนวยงานที ่มีโอกาสรับรูขอมูลภายในแยกออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งดานงาน

การตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เชน ฝายที่ปรึกษาการลงทุน ฝายวาณิชธนกิจ ฝาย

วิเคราะหหลักทรัพย ฝายตลาดทุน ฝายตราสารหนี้ ฝายธนบดีธนกิจ หนวยงานดูแลเงินลงทุน ฝายปฏิบัติการ 

ฝายบัญชี ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝายทรัพยากรบุคคล และฝายคอมพิวเตอร เปนตน 

(2) ในกรณีที่บริษัทรับเปนที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เปนคูแขงกับลูกคา หรือบริษัทที่มีการทําธุรกิจลักษณะ 

หรือใกลเคียงกับลูกคาตองแจงใหกับลูกคารับทราบวาบริษัทรับงานของลูกคาที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหลูกคาทราบ และใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน 

(3) กอนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกคาบริษัทถือเปนหนาที่ของพนักงานที่จะตองแจงใหบริษัทรับทราบวา

พนักงานมีสวนไดสวนเสียโดยทางตรง หรือโดยทางออมกับบริษัทนั้นหรือไม 

(4) หามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพยบริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดําเนินการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหกับลูกคาของบริษัทเวนแตไดหลักทรัพยนั้นมากอน และไดผานการพิจารณา

อนุมัติจากผูบริหารกอนการซื้อขาย 
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(5) กําหนดหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานกับฝายอ่ืน และบริษัทที่เก่ียวของอ่ืนคือ 

- กรณีที่เปนการติดตอที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้องาน จะตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของฝายกอน และติดตอกับ

ผูบริหารของฝายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวของเทานั้น 

- กรณีที่ไมเกี่ยวกับเนื้องาน จะตองคํานึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเปนหลัก 

(6) กําหนดใหมีการดําเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพยใน Restricted list / Research list หรือ 

Watch List ท้ังของฝายวิเคราะหหลักทรัพย และฝายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใชขอมูลภายในของ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

(7) กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลโดย 

- กําหนดรหัสประจําตัวในการใชระบบงานสําหรับผูใชงานแยกตามแตละบริษัทท่ีเปนลูกคาโดยแยกระดับการใช

งานของผูใชระบบงานตามหนาที่ และความรับผิดชอบ เชน ระดับเจาหนาที่ ระดับผูควบคุม เปนตน 

- รหัสประจําตัวในการดูขอมูลในระบบงานใหกับผูที่เก่ียวของใหสามารถดูไดเฉพาะขอมูลของตนเอง 

- จัดใหมีขั้นตอนในการจัดสงขอมูล และเอกสารของแตละบริษัทใหกับผูที่เกี่ยวของที่รัดกุมเพื่อใหแนใจวาผูรับ

เปนผูท่ีควรไดขอมูล และเอกสารนั้นจริง 

(8) การซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

8.1) ขอกําหนดในการเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงาน 

- พนักงานของบริษัท และบริษัทยอยตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ 

จํากัด เทานั้น โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารฝาย 

- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยบริษัทอ่ืนกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หรือกอนมาปฎิบัติงานกับ

บริษัท และบริษัทยอย พนักงานจะตองหยุดการใชบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยรายนั้นนับแตวันที่ระเบียบนี้

ใชบังคบั โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพยที่คงคางไดเทานั้น จนกระทั่งไมมีหลักทรัพยคงเหลือ จึงให

ปดบัญชีนั้นทนัที 

- หามพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเพื่อตนเองโดยใชชื่อของบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง ญาติสนิท 

หรือ เพื่อนเปนผูเปดบัญชีแทน เปนตน 

8.2) ขอพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

กําหนดใหกรรมการแจงการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด หรือกับ

บริษัทหลักทรัพยอื่น รวมถึงบัญชีของคู สมรส และบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมใหบริษัท

สามารถขอขอมูลเพื่อการตรวจสอบไดเปนแตละกรณีไป เชน กรณีที่บริษัทรับจัดจําหนายหุนเพิ่มทุนของ

หลักทรัพยจดทะเบียน เปนตน 

ผูบริหารของบริษัทที ่ม ีสวนเกี ่ยวของกับขอมูลทางบัญชี และงบการเงินที่ย ังไมเผยแพรตอ

สาธารณชน จะไมสามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตร

มาส หรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน 

สําหรับกรรมการของบริษัท และบริษัทยอย จะไมสามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท

ตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึง

วันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เวนแตกรณีจําเปน และเปนการซื้อขายที่ไมไดใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่ง
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กรรมการจะตองทําบันทึกให Compliance Officer เพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐานประกอบการกํากับดูแล

ของบริษัท 

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบัญชี และการเงนิ 

เจาหนาที่ฝายบัญชี และการเงินตองรักษาความลับของขอมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของ

บริษัทไวอยางเครงครัด หามแจง หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ

ขอมูลนั้น ตองมีการรักษาความลับระหวางฝายงาน  ไมใชขอมูลที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อ

หรือขายเพื่อตนเอง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เจาหนาที่ฝายบัญชีฯ จะไมสามารถสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย

ของบริษัทต้ังแตวันสิ้นไตรมาส หรือวันสิ้นงวด จนถึงวันท่ีบรษิัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน กรณี

ที่จําเปน และเปนการซื้อขายที่ไมไดใชขอมูลภายในของบริษัท จะตองทําบันทึกขออนุมัติจากผูบริหารฝาย 

และสงสาํเนาให Compliance Officer เพ่ือเปนขอมูลหรือหลักฐานประกอบการกํากับดูแลของบริษัท 

9) กําหนดใหฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และกํากับเพื่อปองการใชขอมูลภายใน และ

รายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นตอกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัท 

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวของกับการจัดทําบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทไดรับความเห็นชอบใหดํารงตําแหนง 

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ หรือตัดสินใจแทนไมวาจะทางตรง หรือทางออมในบริษัทใด บริษัทจะไมจัดทําบทวิเคราะหของ

บริษัทนั้น 

2.3) การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และรายละเอียดขอมูลการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่

เก่ียวของของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับ

ธุรกรรมท่ีทํากับบริษัท และบริษัทยอย จะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทาํธุรกรรมดังกลาว 

สําหรับการรายงาน กําหนดใหรายงานครั้งแรกที่เขารับตําแหนงกรรมการ และผูบริหาร และทบทวนขอมูลเปนประจํา

ภายในเดือนมกราคมของทุกป นอกจากนี้ใหมีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาหลักเกณฑการรายงานภายใน 30 วัน

นับจากวันที่มีการเปลี ่ยนแปลง โดยใหจัดสงใหเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนําสงประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการรวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคร้ังถัดไป 

2.4) การเปดเผย และการขออนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัท 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันตามรายละเอียดในขอ 2 หนา 132 รายการ

ระหวางกัน  

ในปที่ผานมา รายการระหวางกันที ่เกิดขึ ้นระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบริษัทที ่เกี ่ยวของกัน บริษัทไดให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่

เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม  

สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงบริษัทมี

นโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนผู

พิจารณา และใหความเห็นตอรายการดังกลาวซึ่งการรับ และจายคาตอบแทนระหวางกันจะเปนไปตามราคาตลาดยุติธรรม 
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2. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

2.1) การดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดตระหนัก และไดใหความสําคัญในการดูแลสิทธิใหแกผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกๆ กลุมตามสิทธิ และหนาที่ที่

มีตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อใหเกิดความโปรงใส ยุติธรรม และเปนธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งดูแลมิใหมี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธ์ิของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา หรือคู

คา เจาหนี้ พนักงาน คูแขง โดยไดกําหนดนโยบายสําหรับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวดังนี ้

ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูถือหุน โดยควบคุมดูแลใหกิจการของบริษัท

เจริญเติบโตอยางย่ังยืน และใหประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และ

เช่ือถือได 

ลูกคา : บริษัทมุงม่ันที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงาน และ

ระบบงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอมาโดยตลอด เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา การนําเสนอ

บทวิเคราะหหลักทรัพยใหลูกคาจะคํานึงถึงความรวดเร็ว ความแมนยํา และการไมบิดเบือนขอมูล 

คูคา : บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ใหคูคาเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการซื้อขายดวยการละเวนการเปดเผยขอมูล

บิดเบือนขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองกับคูคา รวมทั้งคัดเลือกคูคาดวยเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม ซึ่งมีกระบวนการการ

ประเมิน และการคัดเลือกผูขายสินคาหรือใหบริการตองมีความโปรงใสบนพื้นฐานการแขงขันที่เปนธรรม และเปดเผย โดยคูคา

ทุกรายจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธ์ิใดๆ 

เจาหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา และขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงค

การใชเงนิ การชําระคืน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และขอมูลทางการเงิน

ของบริษัทแกเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งได บริษัทจะรีบแจงเจาหนี้ให

ทราบโดยเร็ว เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุงมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับ

เจาหนี ้และใหมีความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน  

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหา และวาจางบุคลากรที ่มีความรู ความสามารถและ/หรือประสบการณเขามา

ปฏิบัติงาน สนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งกําหนดนโยบาย และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทน รวมผลประโยชนทั้งระยะสั้น และระยะยาวใหแกพนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย 

และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเปนระยะใหเหมาะสมเพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน และ

สวัสดิการท่ียุติธรรม และสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งสงผลใหพนักงานมีความเต็มใจ และทุมเททํางานใหเกิด

ประโยชนสูงสดุแกบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังปฏิบัติตอพนักงานซึ่งเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเทาเทียมกับลูกคาของบริษัท

และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานอยางเครงครัด 

นอกจากนี้ในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพนักงาน บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสแนะนํา หรือเสนอ

แนวทางที่ตองการ โดยผานคณะกรรมการชุดตางๆ อาทิเชน HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ในสวนกรรมการฝายลูกจาง) เปน

ตน บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในป 2564 บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานโดยคิดเปนจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอ

คนตอป เทากับ 11.34 ชั่วโมง ซึ่งนอยกวาป 2563 รอยละ 16.86 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งพนักงานโดยสวน

ใหญปฏิบัติงานที่บาน (Work from home) 
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คูแขง : บริษัทสนับสนุน และสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม และไมใหการสนับสนุนหรือรวมมือกับคูแขงรายใดที่

ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกําหนด 

สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใสใจในสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานในการใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่ง

พนักงานสามารถใชสิทธิ และเสรีภาพของตนตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมขัดตอกฎหมาย และศีลธรรม

อันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไมมีการจางแรงงานเด็กที่อายุนอยกวา 18 ป และแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 

ทั้งน้ีบริษัทมีแนวทางการดําเนินงานในดานตางๆ ในเอกสารแนบ 7 เรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และในป 

2564บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย หรือถูกลงโทษโดยหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของแตอยางใด 

2.2) มาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดจัดเตรียมชองทางในการแจงเบาะแส และรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา และกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน

เพ่ือใหแนใจวาเรื่องรองเรียนทุกเรื่องไดรับการพิจารณาอยางเท่ียงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งไดเขารวมกระบวนการ

ระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกํากับกลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่จะคุมครองสิทธิของผูลงทุน 

และเปนทางเลือกที่ลูกคาสามารถเรียกรองความเสียหายไดโดยประหยัดคาใชจาย และลดเวลาในการดําเนินการรวมทั้ง

สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่

เก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง การทุจริต หรือการทํา

ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจงผานฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจงตอกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการตรวจสอบที่ไมไดเปนผูบริหารโดยตรงไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือจดหมายเพื ่อใหมีการสั่งการใหมีการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และมีฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่กลั่นกรอง

เบาะแสและขอรองเรียนดังกลาว โดยไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสใหผูบริหารรับทราบ โดยบริษัทไดจัดชองทางการ

รองเรียน และแจงเบาะแสไวใน website: www.trinitythai.com/contact 

ทั้งน้ีในป 2564 ไมปรากฎวามีขอรองเรียนดานจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจากลูกคาหรือพนักงานแตอยางใด 

2.3) การตอตานการทุจริต และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 

บริษัทไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของบริษัทในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทน

จากการปฏิบัติหนาที่ และผลตอบแทนอื่นซึ่งกําหนด“ไมใหบริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาวาจะให หรือให หรือ

เรียกรอง หรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจาง) ใดๆ ซึ่งจะทําใหขัดกันกับหนาที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของ

บริษัทท่ีพึงมตีอลูกคาในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงไดสมัครเปนแนวรวมปฏิบัติในการตอตานการทุจริตในภาคเอกชนไทยซึ่ง

จัดขึ้นดวยความรวมมือของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และ

เห็นชอบตอคําประกาศเจตนารมณของแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุงหมายในการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแขงขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ 
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นอกจากบริษัทใหความสําคัญในการใหพนักงานมีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกัน

และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2561 โดยการตออายุในแตละคร้ังตองมีการจัดทาํแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการตอตานคอรรัปชั่น ซึ่ง

ถือเปนมาตรฐานที่เขมงวด ทั้งนี้ บริษัทตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

อีกครั้งในป 2564 และอยูระหวางการพิจารณารับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption)  

นโยบายการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- บริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทั้งหมดทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่นไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว

เพ่ือน หรือคนรูจักในทกุรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด 

- บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ่มเขาทํางาน และมีการอบรมเปนประจํา

สมํ่าเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีการปฏิบัติที่

เปนไปตามนโยบายฉบับนี ้  ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื ่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 

- บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

- บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด

ที่เก่ียวของกับการตอตานการคอรรปัชั่นในประเทศไทย 

- บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไมถูกครรลอง 

- บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ 

การกํากับดูแล 

- คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให

ทุกคนในบริษัทเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที ่เกิดขึ ้นจากการคอรร ัปชั ่น พรอมทั ้งกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานการกระทําการคอรรัปชั่นท่ีสงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่

ใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษ และรวมกันหาวิธีแกไขปญหากับประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

อํานวยการและกรรมการผูจัดการ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทํารายการทางการเงนิ และกระบวนการท่ี 

เก่ียวของกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และการประเมินความเสี่ยง 

- ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในมีหนาที่ในการประเมิน และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวามี

ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น 

- ผูบริหารมีหนาที่ดําเนินมาตรการกํากับดูแล และควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่นรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาลงโทษ รวมถึงทบทวน และประเมินนโยบาย

และแนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
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ทั้งน้ี บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไว

ในเว็บไซตของบริษัท www.trinitythai.com ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ 

2.4) การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา และมีนโยบายไมสนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเปนการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไดแก กําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมั่นคงปลอดภัย โดยให

ซอฟตแวรใดๆ ที่นํามาใชในระบบสารสนเทศของบริษัท ตองไดรับอนุญาตและมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายเทานั้น และหามมิ

ใหพนักงานติดตั้งซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธ์ิบนระบบคอมพิวเตอรของบริษัท รวมถึงไดมีการตรวจสอบการใชซอฟตแวรในการ

ทํางานของพนักงานดวย 

3. จริยธรรมธุรกิจ  

บริษัทจัดใหมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานโดยรวมอยูในคู มือการ

ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนําเสนอใหกรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อขอมูล

ภายในของบริษัทเพ่ือใหผูบริหาร และพนักงานรับทราบและใชอางอิงในการปฏิบัติงาน และติดตามใหมีการปฏิบัติตามกรอบที่

กําหนด โดยฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไมเปนไปตาม

จรรยาบรรณท่ีกําหนดจะนําเสนอฝายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาลงโทษ เมื่อป 2551 คณะกรรมการบริษัท

ไดใหความเห็นชอบการนําจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซตของบริษัทเพื ่อเผยแพรใหนักลงทุนได

รับทราบเชนกันซึ่งยังคงใชอยูจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้บริษัทไดถายทอด และสงตอแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกใน

คานิยมขององคกรซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝง และรับทราบความสําคัญในการมีจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่เริ่ม

งาน หรือวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อใหพนักงานตระหนัก และใหความสําคัญในเร่ืองน้ีอยางจริงจัง บริษัทไดกําหนดเรื่องของ

ความรูความเขาใจ การปฏิบัติตาม และการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณไวเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงานประจําป และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผูแนะนําผูลงทุน 

4. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกจิการ 

4.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีของบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานไดรับทราบ และถือ

ปฏิบัติและจากการที่คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวการณ และ

บริบททางธุรกิจในแตละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบวาบริษัทไดนําหลักปฏิบัติ CG Code สวนใหญมาปรับใชแลวแตก็ได

มีการปรับปรุงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหมีความสอดคลองกับ CG Code ใหมากขึ้น โดยยังมีบาง

หลักปฏิบัติที่ไมสอดตลองกับ CG Code ไดแก 
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หลักปฏิบัติ CG Code คําชี้แจง 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหกรรมการอิสระมี

การดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับ

การแตตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ใน

กรณีที่จะแตงต้ังกรรมการอิสระนั้นใหดํารงตําแหนงตอไป 

คณะกรรมการควรพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความ

จําเปนดังกลาว 

คณะกรรมการเห็นวาการดํารงตําแหนงเกินกวา 9 ป ทํา

ใหกรรมการอิสระมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปน

อยางดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถใหความเห็นได

อยางอิสระในการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระการ

เลือกตั ้งกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทไดแจง

ขอมูลจํานวนปที ่กรรมการดํารงตําแหนงในบริษัทใน

หนังสือเชิญประชุม เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณามาโดยตลอด 

บริษัทเห็นความสําคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และยังใหความสําคัญตอการ

บริหารความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง โดยไดแบงประเภทความเสี่ยงในดานตางๆ และไดจัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และ

ผูบริหาร จะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีการรายงานอยางสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได มี

ระบบเตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑที่กําหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความ

เสี่ยงท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได 

รางวัลแหงความภูมิใจ 

จากความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ภายใตหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมอันเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืนสงผลใหใน

ป 2564 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลแหงความสําเร็จจากสถาบันตางๆ ดังนี้ 

1. รางวัล Excellent CG Scoring และ Top Quartile Companies 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ไดรับการประเมินใหอยูในระดับ 

ดีเลิศ (Excellence) และติดอยูใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจด

ทะเบียนตํ่ากวา  1,000  ลานบาท ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. โครงการประเมินคณุภาพการจัดการประชุมผูถือหุน  

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน ที่ 100 คะแนน ซึ่ง

เทากับผลประเมินระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

3. รางวัลเกียรติยศบุคคลและหนวยงานที่ใหความรวมมือสนับสนุน และสงเสริมการออมที่เปนประจักษ 

จัดโดย กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

4.2 ขอมูลการปฏิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1) การจัดประชุมผูถือหุน 

ในป 2564 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไดดําเนินการเพื่อสิทธิ 

และความเทาเทียมของผูถือหุน ดังนี้ 

- จัดกระบวนการประชุมท่ีสนับสนนุใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมโดยสะดวก ไมใชวิธีการที่ยุงยาก รวมทั้งจัดให

สถานท่ีประชุมสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน  
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- เผยแพรขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑตางๆ และขอมูลที่เกี่ยวของกับ

เรื่องท่ีตองตัดสินใจแกผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันซึ่งในป 2564 

บริษัทไดนําขอมูลขึ้นเว็บไซตเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยเปนขอมูลที่เหมือนกับขอมูลที่จัดสงใหผูถือหุนใน

รูปแบบเอกสารซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนาได โดยจัดสงทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่ม

ตั้งแตวันที่เผยแพรเอกสารการประชุมในเว็บไซตจนถึงวันกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน 

- กําหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไมตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง) สําหรับการรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมของผูถือหุน  

- กอนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติ ซึ่งไดบันทึกไวในรายงานการประชุม 

- จัดใหผูถือหุนมีขอมูลที่เพียงพอในการเขารวมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกวาที่กฎหมายกําหนด โดย

บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน และในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทประกอบ พรอมท้ังใหลงมติเปนแตละวาระ โดยระบุเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคัญเพื่อใหผูถือ

หุนทราบ 

- จัดเตรียมกําหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

และไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนาแตอยางใด 

- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน (รายช่ือ

กรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนเปดเผยในขอ 1.2 หนา 121 การเขารวมประชุม และการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการรายบุคคล) 

- เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุ นพรอมผลการลงคะแนนเสียงไมเกินวันถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน โดยจัดสงผาน

ชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยฯ 

- จัดทํา และจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยฯ พรอมทั้งเผยแพรขาวผานชองทางเผยแพรของตลาด

หลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท ภายในกําหนด 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ซึ่งรายงานการประชุมไดมีการ

บันทึกมติที่ประชุมไวอยางชัดเจนพรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

2) การใหโอกาสผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง

กรรมการลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัทไดแจงผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยฯ และ

เว็บไซตของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 กําหนดใหผูถือหุนนําเสนอเอกสารตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดตอเลขานุการ

บริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ 

หรือช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
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3) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

3.1) การเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง โปรงใส และทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงิน 

และขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงนิท่ีพิจารณาวามีความสําคัญโดยจัดทําแบบแสดงขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 

One Report ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และเปดเผยผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําสงถึงผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ ไดแก 

วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค และเปาหมายการประกอบธุรกิจ สวนแบงการตลาด รายชื่อคณะกรรมการ 

และผูบริหาร หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัท การทําหนาที่

ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งที่เขาประชุมของกรรมการแตละทาน นโยบายการกํากับดูแล

กิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอม และสังคม นโยบายการจาย

คาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง และคาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับ เปนตน 

สําหรับการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของบริษัท บริษัทมีการดูแลใหมีการเปดเผย และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

โดยมุงเนนใหมีขอมูลสําคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน และนักลงทุน ตัวอยางขอมูล ไดแก วิสัยทัศน

และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และผูบริหาร หนาที ่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ งบการเงนิทุกไตรมาส และประจําป รายงานประจําป โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัท หนังสือเชิญ

ประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุน นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม 

หลักเกณฑการประชุมผูถือหุน ขอบังคับของบริษัท และหลักเกณฑการนําเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผูถือ

หุนสวนนอย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน 

ตั้งแตป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปดเผยขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการ

สื่อสาร และเปดเผยขอมูล ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบในการสื่อสาร/เปดเผยขอมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห กําหนด

ชวงเวลาการไมใหขาว ขอกําหนดการใชกระดานขาว การชี้แจงขาวลือ การทบทวนนโยบาย  ขอกําหนดกรณีฝาฝนนโยบาย 

เปนตน 

3.2) การกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย 

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทตาม

มาตรา 59 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเรื ่องการจัดทําและ

เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย และกําหนดใหกรรมการจัดสงสาํเนารายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (แบบ59-2)  

กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเพื่อ

รวบรวมรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง  

ตั้งแตป 2556  คณะกรรมการ และผูบริหารไดเปดเผยเพิ่มเติมในสวนของการถือครองหุนของบริษัทโดยคูสมรส และ

บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารทั้งทางตรงและทางออม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปนดังนี้ 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
หุนสามัญ (หุน) สัดสวนการถือหุน

ในบริษทั (%) 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) 

1 
 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 84,375 84,375 - 0.039 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2 
 

นายไพโรจน วโรภาษ 14,062 14,062 - 0.007 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

3 
 

นายอภิชาติ อาภาภิรม - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4 
 

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 610,056 610,056 - 0.285 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

5 
 

นางขนิษฐา สรรพอาษา - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

6 
 

นายนิติพล ชัยสกุลชัย * 36,377,125 38,390,625 - 16.967 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

7 นายสรยุตม พรหมพจน 681,300 511,300 170,000 0.318 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

8 ดร.อาณัติ   ลีมัคเดช - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

9 
 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 7,311,250 7,111,250 200,000 3.410 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10 
 

นายชาญชัย กงทองลักษณ 1,020,000 1,012,500 7,500 0.476 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนติภิาวะ - - - - 

11 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล * - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ 90,000 90,000 - 0.042 

 

หมายเหต ุ * ณ วันท่ี 7 มกราคม 2565 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุลไดซือ้หุนเพิ่มจํานวน 8 ลานหุน และคุณนิติพล ชัยสกุลชัย ไดขายหุนจํานวน  21.8  

 ลานหุน 

3.3) รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท และ

บริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รองรับทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา 

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ไดรายงานในรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบใน

การสอบทานใหบรษิัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ใหมีระบบควบคุมภายใน และ
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การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางถูกตองครบถวน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 6 และแสดงไวในรายงาน

ประจําปแลว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เปนรายงานที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเช่ือถือได  

3.4) ความสัมพนัธกับผูลงทุน 

บริษัทใหขอมูลแกนักลงทุนเปนระยะๆ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจผานทางสื่อมวลชน  

ในป 2564 บริษัทไดจัดใหมีการใหขอมูลของบริษัท โดยผาน

กิจกรรม Opportunity day ซึ่งเปนกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู

ลงทุน ผานระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้บริษัทไดนําเสนอขอมูลของบริษัทผานทางเว็บไซตของ

บริษัท www.trinitythai.com ซ่ึงนักลงทุนจะสามารถเขามาดูมาติดตาม

ได โดยขอมูลที่แสดงในเว็บไซตนี้ จะแสดงผลการดําเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลอื่นใหเปน

ปจจุบัน เชน โครงสรางผูถือหุน หลังการปดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซตของบริษัทจะเชื่อมตอกับหนวยงานทางการ  ทําใหนัก

ลงทุนสามารถดูขอมูลบริษัทไดตลอดเวลา แมวาหากเกิดขอขัดของกับเว็บไซตของบริษัทก็ตาม  นักลงทุนก็ยังสามารถดูขอมูล

ไดโดยผานเว็บไซตของทางการ  ทั้งน้ีบริษัทไดเปดใหมีชองทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถาม และแสดง

ความคิดเห็นผานทางเว็บไซตเชนกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail address : 

ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทไดจัดเจาหนาที่ดูแลใหคําตอบโดยเฉพาะ ปจจุบันงานติดตอสัมพันธกับนักลงทุน อยูในความ

รับผิดชอบของฝายสื่อสารองคกร 
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

1. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท และบริษัทยอยมีคณะกรรมการตางๆ ได แก คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน เปนตน โดยคณะกรรมการ และผู บริหารของบริษัท และบริษัทยอย

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

เพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุน บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการ และ

การจัดการที่มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอโดย 

- มีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตไมนอยกวาสามคน (ปจจุบันมีกรรมการอิสระ 

5 คน) 

- มคีณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 คน และมีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงินอยางนอย 1 คนรวมทั้งทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได (รายละเอียดบทบาท

หนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ หนา 100) 

- มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเปนตัวแทนผู

ถือหุนอยางนอย 1 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (รายละเอียดบทบาทหนาที่

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน หนา 101) 

- มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ ้น 11 คน ปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน

ประกอบดวย 

- กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 2 คน ประกอบดวย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางขนิษฐา สรรพ

อาษา 

- กรรมการอิสระ 5 คนประกอบดวย ดร.ปญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน วโรภาษ นายอภิชาติ อาภาภิรม นาย

กัมปนาท โลหเจริญวนิช และนายสรยุตม พรหมพจน  

- กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ 1 คน คือ ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

- กรรมการที่เปนผูบริหารในกลุมบริษัท 3 คนประกอบดวย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นายชาญชัย กงทองลักษณ

และดร.วิศษิฐ องคพิพัฒนกุล 

2.2 ขอมูลคณะกรรมการบริษัท 

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน 

3. นายไพโรจน วโรภาษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นายกัมปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายนิติพล ชัยสกุลชัย   กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7. นายสรยุตม พรหมพจน  กรรมการอิสระ 

8. ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช** กรรมการ 

9. นางขนิษฐา สรรพอาษา*  กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

10. นายชาญชัย กงทองลักษณ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

11. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล  กรรมการ 

หมายเหตุ  *นางขนิษฐา สรรพอาษา ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวันที่ 10 มกราคม 2565 

  **ศาสตราจารย ดร.อาณัต ิลมีัคเดช ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2564 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล 

ชัยสกุลชัย นายชาญชัย กงทองลักษณ และดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการสองในหาคนลงลายมือชื่อรวมกัน 

ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนกรรมการอิสระ และมีสวนรวมในการบริหาร แตไดมีการมอบหมายอํานาจในการ

บริหารท่ีชัดเจนiะหวางประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาที่บริหารที่เปนฝายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธาน

กรรมการจะมีหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนไปตามแนวทาง และแผนงานที่ไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บทบาทหนาที่สําคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูนําของคณะกรรมการ

บริษัทคือการสรรสราง และกําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายทีเ่กี่ยวของ (รายละเอียดในหัวขอบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีสวนรวม หนา 98) ทั้งน้ี

จํานวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ มีจํานวน 6 ทานซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ 

ดังนั้นจึงมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุน และมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม 

ข. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

  1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ  ประธานกรรมการ 

  2. นายอภชิาต ิอาภาภิรม  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3. ดร.ปญจะ เสนาดิสยั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4. นายไพโรจน วโรภาษ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  5. นายชาญชัย กงทองลักษณ  กรรมการ 

  6. ดร.วิศิษฐ องคพิพฒันกุล  กรรมการ 

  7. นางสาวสุวรรณี ลมิปนวงศแสน  กรรมการ 

  8. นางณิยะดา จางตระกูล  กรรมการ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

 กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย  นายชาญชัย กงทองลักษณ ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน และนางณิยะดา จางตระกูล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือช่ือรวมกัน 

คณะกรรมการของบริษัท จะทําหนาที ่ในการกําหนดนโยบายโดยรวม เพื ่อใหบริษัทในกลุ มแตละบริษัทนําไปปฏิบัติ 

คณะกรรมการของบรษิัทในกลุม ซ่ึงหมายถึง บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท 

ทรนีีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัท ทรนีีตี้ วัน จํากัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง 

จํากัด จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบรษิัท 

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบรษิัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

2. กําหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน และเปาหมายหลักรวมกับผูบริหาร เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท และ

ควบคุมติดตามการดําเนินงานของกลุมบริษัทใหถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการ

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุ น และผูที ่เกี ่ยวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส ยึดมั่นใน

จริยธรรมรวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสดุตอผูถือหุน 

3. กําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุมบริษัท โดยสนับสนุนการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช

อยางเหมาะสม และมีการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน รวมทั้งควบคุม

กํากับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ มใหเปนไปตามนโยบายที ่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื ่อง

ดังตอไปนี้ซ่ึงกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติ

ของท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวม

กิจการกับบุคคลอื่น การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับการจายคาตอบแทน และบําเหน็จกรรมการ เปนตน 

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุดยอยที่ดูแลกิจการของ

บริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

เปนตน และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

5. พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการ และผู บริหารในระดับประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ กรรมการ

ผูจัดการของบรษิัทในกลุม และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

6. พิจารณาแตงตั ้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดตางๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

7. พิจารณาอนุมัติการนําสินทรัพย หรือทรัพยสินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาคํ้าประกันใดๆ ที่

กอใหเกิดภาระผูกพัน 

8. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาใดๆ ที่กอใหเกิดภาระผูกพันตอบริษัทในกลุ มที่วงเงินเกินกวาที ่ไดมอบหมายให

คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผูรับมอบอํานาจ 

9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 

10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน

รวมทั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไขกรณีท่ีพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 
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11. กําหนด และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส มีความสามารถในการ

แขงขัน สามารถปรับตวัไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนําไปสูความเจรญิเติบโต และเพิ่มคุณคา และมูลคาใหกับผู

ถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมสีวนไดเสีย และผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่

ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง

กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ

ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 

1. เปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท  

1.1 เปนประธานในการประชุมกรรมการบริษัท 

1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้งรวมกับประธานเจาหนาที่

บริหาร  

1.3 จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคนไดมีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไดอยางเต็มที่ เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางครบถวน 

1.4 เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติงานของประธาน

เจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการตามนโยบายที่กําหนด ประสานสัมพันธระหวางบริษัทกับผูถือหุน สถาบันการเงิน 

และสื่อตางๆ 

1.5 กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อนํา

ผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ และเสริมสรางความรู ความสามารถของกรรมการบริษัท และกํากับดูแลใหการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.6. กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสราง และองคประกอบที่เหมาะสม 

1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล 

ถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

และหนวยงานทางการที่เก่ียวของ 

2. เปนผูนําในการประชุมผูถือหุน 

กํากับดูแลใหการประชุมผูถือหุน เปนไปตามระเบียบวาระขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให

เหมาะสม รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และดูแลใหมีการตอบขอซักถามอยางเหมาะสม

และโปรงใส 

3. กํากับดูแลผลการดําเนินงานของบริษัท 

3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เปาหมายเชิงกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุม

ธุรกิจตามท่ีประธานเจาหนาที่บริหารเสนอเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

3.2 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุมธุรกิจใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวรวมทั้ง

กํากับดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
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3.3 กําหนดโครงสรางองคกรของบริษัท และบริษัทในกลุมธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจ

อนุมัติของประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดยอย  รวมทั้งกํากับดูแลประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดยอยตางๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหมๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร และเพื่อใหปรับตัวทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

5. กระชับ และสรางความสัมพันธเครือขายกับลูกคารายสําคัญของบริษัท และลูกคาเปาหมายรวมทั้งแนะนําใหพนักงานท่ี

เก่ียวของดูแลใหบริการอยางเหมาะสม 

6. กํากับดูแล และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหนวยงาน

ทางการที่เก่ียวของเพ่ือรักษาภาพพจนชื่อเสียงขององคกร และสรางความย่ังยืนใหแกองคกร 

7.  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจาง แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ประธานเจาหนาที่บริหาร  

8.  อนุมัต ิการใชจายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจายประจําปตามกรอบอํานาจอนุมัติที ่ไดผ านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุม 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

2. กลั่นกรอง และนําเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําปใหประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนงาน 

3. พิจารณาอนุมัติการเปลี ่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําประหวางที ่ไมมีการประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เพื่อทราบในที่

 ประชุมคราวถัดไป 

4. กําหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน 

5. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท โดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนได 

6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี ่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตาม

 นโยบาย 

7. ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรและพนักงาน 

ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทในกลุม สามารถอนุมัติ

รายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถอืหุนในการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี

สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 ไดพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

กรรมการผูมีอํานาจ 2 ทาน เปนผูมีอํานาจกระทําการแทน หรือในนามบริษัทโดยใหผูรับมอบอํานาจดังกลาว สามารถมอบ

อํานาจชวงใหพนักงานของหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุมเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน หรือในนามบริษัท

ไดภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
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3. คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะดานที่สําคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ 

เพ่ือดูแลสายงานในแตละดาน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหนาที่แตละคณะมีดังน้ี 

ก) คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ไดแก 

  1. นายอภชิาต ิอาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. ดร.ปญจะ เสนาดิสยั  กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงนิ 

  3. นายไพโรจน วโรภาษ  กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงิน 

  4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงิน 

ทั้งน้ีมี นายชิตชัย แจมโกมัย (บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด) เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัท และบริษัทในกลุมมีการรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัท และบริษัทในกลุมมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้ง โยกยาย ประเมินผลงาน คาตอบแทน และเลิกจาง ผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ มใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั ้ง และเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ มรวมถึงพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ

ของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย  

2) คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 

  1. ดร.ปญจะ เสนาดิสยั  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  2. นายอภชิาต ิอาภาภิรม กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  3. นายนิติพล ชยัสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  4. นางขนษิฐา สรรพอาษา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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ทั้งน้ีมี นางณิยะดา จางตระกูล (บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด) เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

2.1) ดานการสรรหา 

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะกับสภาพธุรกิจ  องคกร 

และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 

- กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 

(ผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือมาดํารงตําแหนงกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตําแหนงวาง

ลง เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผูจัดการขึ้น

ไป) เมื่อมีตําแหนงวางลง และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

- ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

2.2) ดานการกําหนดคาตอบแทน 

- พิจารณา และทบทวนโครงสรางค าตอบแทนรวมทั้ งก ําหนดแนวทาง และคาตอบแทนที ่เหมาะสมใหก ับ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูง ระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป ในสวนของกรรมการ

บริษัทนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติในสวนของผูบรหิารระดับสูงใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

- พิจารณาเสนองบประมาณคาตอบแทนรวมใหแกผูบริหารพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยแกคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ืออนุมัติ 

- กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผูจัดการ

ขึ้นไป) โดยคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ ความเส่ียงที่เก่ียวของ และผลงานในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนใน

ระยะยาวดวย 

- ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ข) คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากดั 

 คณะกรรมการบรษิัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เชนกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงนิ) 

3. นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน) 

ทั้งน้ีมี นายชิตชัย แจมโกมัย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ

ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

4. ขอมูลเก่ียวกับผูบริหาร 

ก) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังกรรมการท่ีเปนตัวแทนฝายบริหารทําหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร

ไดแก นายชาญชัย กงทองลกัษณ เพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน และติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไมมีทีมผูบริหาร เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุน

ในหลักทรัพยจดทะเบียนรวมถึงการใหกู ยืมที ่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการ

อํานวยการบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด กํากับดูแล และบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของจึงไมมีการดําเนินงานโดยตรง  

ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กลั่นกรอง และนําเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําป ใหประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 

2. กําหนดทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธ และนําเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และ

บริษัทในกลุมธุรกิจรวมทั ้งรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายเชิงกลยุทธ และแผนงานที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

3. ตัดสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัท 

4.  พิจารณาแตงตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทําหนาที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ใน

ชุดตางๆ อาทิเชน คณะกรรมการสินเชื ่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พรอมทั้ง

มอบหมาย กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทแกผูบริหาร พนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

6.  นําเสนอเพ่ือการแตงต้ังโยกยาย และเลิกจางกรรมการอํานวยการ กรรมการผูจัดการตอคณะกรรมการบรษิัท 

7. อนุมัติการจาง แตงต้ัง โยกยาย และเลิกจางพนักงานรวมทั้งพิจารณากําหนดคาจาง และคาตอบแทนพนักงานตั้งแตระดับ

พนักงานถึงระดับกรรมการอํานวยการตามบรรทัดฐานท่ีเหมาะสมโดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

8. นําเสนองบประมาณการพิจารณาคาตอบแทนของพนักงานประจําปที่เหมาะสมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัท 

และสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมแกคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. บรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย และเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

10. อนุมัต ิการใชจายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจายประจําปตามกรอบอํานาจอนุมัติที ่ไดผ านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมท้ัง
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กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ

ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ข) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

เจาหนาที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ  ประธานกรรมการ 

2. นายชาญชัย กงทองลักษณ  กรรมการอํานวยการ 

3. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล  กรรมการผูจัดการ  

4. นางสาวสุธางค คนศิลป  กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ  

5. นางณิยะดา จางตระกูล  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสื่อสารองคกร 

6. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุน 

7. นายวรวิทย สินอยู   รองกรรมการผูจัดการ ฝายท่ีปรึกษาการลงทุน 

8. นางสาวอนงค ยุวะหงษ  รองกรรมการผูจัดการ ฝายกลยุทธการลงทุน 

9. นางแกวกมล ตันติเฉลิม*  รองกรรมการผูจัดการ ฝายธนบดีธนกิจ 

10. นางกนกทิพย สายชุมอินทร  รองกรรมการผูจัดการ ฝายธนบดีธนกิจ 

หมายเหตุ *นางแกวกมล ตันติเฉลิม ไดลาออกจากการเปนผูบริหารในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอบเขตหนาท่ีความรับผดิชอบของกรรมการอํานวยการ 

1. นําเสนอแผนงาน งบประมาณประจําปใหประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุมพิจารณา 

2. ติดตาม และดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนงาน และนโยบายที่กําหนด 

3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบรหิารงานบุคคล และดานการปฏิบัติการอ่ืน ๆ  

4. รวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัท 

5. รวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก

พนักงานหรือลูกจางของบรษิัท หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการใหบริษัท 

6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย และเสนอใหคณะกรรมการทราบ 

7. อนุมัติการใชจายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจายประจําปท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการอํานวยการสามารถอนุมัติรายการที่

ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้ง

กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ

ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การกําหนดอํานาจอนุมัติเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทมีการมอบอํานาจใหเจาหนาที ่บริหารอนุมัติรายจายรวมถึงการตัดจําหนายสินทรัพย และการทํารายการ

ผิดพลาดภายในวงเงินตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจอนุมัติตามลําดับชั้น ดังน้ี 
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ประเภทรายการ วงเงิน (บาท) ผูมีอํานาจ 

1. การตัดจําหนายผลขาดทุนจากการ

จําหนายหรือลดมูลคาทรัพยสิน* 

ไมเกิน 500,000 

 

 

จํานวนเงินไมเกิน 200,000 

 

 

จํานวนเงินไมเกิน 50,000 

ประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

หรือ กรรมการอํานวยการ หรือกรรมการผูจัดการ  

รวมกัน 2 ทาน 

ประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

หรือกรรมการอํานวยการ หรือกรรมการผูจัดการ   

1 ทาน 

รองกรรมการผูจัดการ ขึน้ไป 1 ทาน 

2. กรณีเกิดคาใชจายผดิพลาดอัน

เนื่องจากการสงคําสั่งซื้อขายผดิพลาด 

จํานวนเงินไมเกิน 10 ลาน 

 

 

จํานวนเงินไมเกิน 200,000 

ประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

หรือกรรมการอํานวยการหรือกรรมการผูจัดการ 

รวมกัน 2 ทาน 

ประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

หรือกรรมการอํานวยการ หรือกรรมการผูจัดการ   

1 ทาน 

 จํานวนเงินไมเกิน  50,000 รองกรรมการผูจัดการ ขึน้ไป 1 ทาน  

 จํานวนเงินไมเกิน  20,000 

 

จํานวนเงินไมเกิน 10,000 

รองกรรมการผูจัดการ หรือผูชวยกรรมการผูจัดการ

ขึ้นไป 1 ทาน  

หัวหนาเจาหนาที่การตลาด หรือผูจัดการสาขาขึ้นไป 

1 ทาน 

* การตัดจําหนายผลขาดทุนจากการจําหนาย หรือลดมูลคาทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผูบริหารจะนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณากอนดําเนินการ 

กรณีรายจายฝายทุนจะตองจัดทํางบประมาณรายจายฝายทุนประจําปเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ 

วัฒนา จํากัด (มหาชน) เวนแตกรณีฉุกเฉิน และไมมีงบประมาณซึ่งจํานวนเงินไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายฝาย

ทุนประจําป จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํานวยการ หรือกรรมการ

ผูจัดการรวมกันสองทาน สําหรับรายจายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจายไมเกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการ

ผูจัดการขึ้นไป 1 ทาน  

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอ่ืนๆ 

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแตละดานของท้ังบริษัท และบริษัทยอย ดังน้ี 

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ  

 ประธานกรรมการ 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 กรรมการอํานวยการ  

 กรรมการผูจัดการ 

 ผูบริหารสายงานสนับสนนุ 
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สมาชิกสมทบ 

ผูบริหารสายงาน/ ฝาย 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ 

1. ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจน

การดําเนินงานตางๆ ของบริษัทอันเปนการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และ

บริษัทในกลุม 

2. กําหนดแนวนโยบาย และกลยุทธในเร่ืองตอไปนี้ 

2.1 การบริหารสินทรัพย (Asset Allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแตละธุรกรรม หรือการใหบริการประเภท

ตางๆ ของบริษัท และบริหารหนี้สิน 

2.2 การกําหนดราคาของแตละธุรกรรม และการใหบรกิาร 

2.3 การลงทุน 

2.4 นโยบายและเกณฑการบริหารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบรษิัท 

2.5 นโยบาย และวิธีปฏิบัติในดานการปองกันการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง รวมทั้งกําหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย 

3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไวในขอ 1) รวมถึงการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ IT 

Architecture ขององคกร 

4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามขอ 1) ถึง 3) รวมถึงการติดตามการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม 

5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบ และอํานาจอนุมัติในการดําเนินการตางๆ  

6. พิจารณา และตัดสินใจ หรืออนุมัติการดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง 

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Investment Committee) 

 สมาชิกคณะกรรมการ 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

นางแกวกมล  ตันติเฉลิม 

นายฉัตรพงศ  ตลับนาค 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

1.  คัดเลือก และกําหนดตราสารที่ลงทุนได (Securities Universe) 

2.  ใหความเห็นกลยุทธการลงทุน และแนวโนมการลงทุน 

3. กําหนด และสอบทานแนวทางการบริหารความเส่ียงสําหรับการลงทุนแตละประเภทตราสาร 

4. อนุมัติการทบทวน/แกไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง  

5. จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุนอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

6. ดูแลผลการดําเนินงานของกองทุนโดยรวม และกําหนดแนวทางแกไขหากผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย 
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3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

สมาชิกคณะกรรมการ 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

ดร.วิศษิฐ องคพิพัฒนกุล 

นางสาวสุธางค คนศิลป 

นางสุพัตรา  ภูพัฒน 

นายวรวิทย   สินอยู  

 สมาชิกสมทบ 

ผูบริหารฝายตราสารหนี้ 

ผูบริหารฝายธนบดีธนกิจ 

บทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

1.  พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting) หลักทรพัย และตราสารอนุพันธ  

2.  กําหนดหลักเกณฑท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

3.  อนุมัติหลักเกณฑที่ใชในการจัดสรรหลักทรัพย และตราสารที่รับจัดจําหนายใหกับลูกคา หรือนักลงทุนกลุมเปาหมาย 

การกําหนดอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย มีอํานาจอนุมัติหลักทรัพยและวงเงินการจัดจําหนายแบบไมรับประกัน

การจัดจําหนาย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจําหนาย (Firm underwritten) ในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท บริษัทกําหนดอํานาจอนุมัติการจัดจําหนายหลักทรัพย ดังน้ี 

-  การจัดจําหนายแบบไมรับประกันการจัดจําหนาย (Best effort deal) 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย เงื่อนไขการลงนามของผูรับมอบอาํนาจ 

วงเงินมากกวา 300 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 500 ลานบาท  

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

คณะกรรมการบริษัท   

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 300 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 500 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนาย 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 100 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 200 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

2 ใน 3 ขององคประชุมคณะกรรมการ

จัดการการรบัประกันการจัดจําหนาย 

 
-  การจัดจําหนายแบบรับประกันการจัดจําหนาย( Firm underwritten) 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย เงื่อนไขการลงนามของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินมากกวา 150 ลานบาท 

 วงเงินมากกวา 300 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

คณะกรรมการบริษัท   

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 150 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 300 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนาย * 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 30 ลานบาท ตราสารทุน 2 ใน 3 ขององคประชุมคณะกรรมการ
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วงเงิน ประเภทหลักทรัพย เงื่อนไขการลงนามของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 50 ลานบาท ตราสารหนี้ จัดการการรับประกันการจัดจําหนาย * 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 5 ลานบาท 

 

ตราสารทุน 

 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนาย ** 

หมายเหตุ :  *   ใหนับรวมสมาชิกสมทบเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  **  ไมรวมสมาชิกสมทบเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการสินเช่ือ ประกอบดวย 

กลุม ก นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

 นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศแสน 

 นางกุลนดา  รุจจนเวท 

กลุม ข ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

 นายวรวิทย   สินอยู  

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ 

1. กําหนดแนวทางประเมินฐานะการเงนิของลูกคา (Credit Scoring) 

2. อนุมัติเกณฑการประเมินวงเงินของลูกคา (Credit Lines) 

3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุนทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ และการใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย และการใหกูย ืมโดยวางหลักทรัพยเปน

ประกัน 

4. อนุมัติหลักทรัพยท่ีใหกูยืมพรอมอัตราดอกเบ้ียใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรพัย  

5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย หรือตราสารที่กําหนดใหลูกคาวางเปนประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสําหรับการวางเงิน

ประกัน 

6. ติดตาม และกําหนดแนวทางดําเนินการสําหรับหนี้คางชําระ และหนี้มีปญหา 

7. อนุมัติการรับ หรือปฏิเสธลูกคารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ

การแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามที่กําหนดในแนวทางปฏิบัติ 

8. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 

การกําหนดอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจอนุมัติวงเงินใหลูกคาทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบัน ในวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนุมัติการเปดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตรา

สารหนี้ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ดังนี้ 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย 
เงื่อนไขการลงนาม 

ของผูรับมอบอํานาจ 

1. ลูกคาบุคคลธรรมดาและนิติบคุคล   

วงเงินมากกวา 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา  30 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัท  
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วงเงิน ประเภทหลักทรัพย 
เงื่อนไขการลงนาม 

ของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 30 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการ

สินเช่ือ 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

วงเงินมากกวา  5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุม 

ก 1 คน รวมกับกลุม ข 2 คน 

วงเงินมากกวา 30 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ตราสารหน้ี กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ 

หรือรองกรรมการผูจัดการ หรือผูชวย

กรรมการผูจัดการฝายตราสารหนี้ 1 

คน รวมกับผูมีอํานาจในคณะกรรมการ

สินเช่ือกลุม ก 1 คน 

วงเงินมากกวา 3 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 1 ลานบาท แตไมเกิน 5 ลานบาท  

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 

คน  

วงเงินไมเกิน 30 ลานบาท ตราสารหนี้ ผูอาํนวยการฝายตราสารหนี้ 1 คน  

วงเงินไมเกิน 3 ลานบาท 

วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

หัวหนาเจาหนาที่การตลาด หรือ

ผูจัดการสาขา 1 คน 

1. ลูกคาสถาบนั   

วงเงินมากกวา 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 500 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัท  

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 500 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการ

สินเช่ือ 

 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุม 

ก 1 คน รวมกับกลุม ข 2 คน (เฉพาะ

บัญชีกองทุนยอยที่บริหารโดยบริษัท

จัดการกองทุนรวม ใหผูมอีํานาจใน

คณะกรรมการสินเชื่อกลุม ก 1 คนมี

อํานาจอนุมติั) 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

 

ตราสารหนี้ กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ 

หรือรองกรรมการผูจัดการ หรือผูชวย

กรรมการผูจัดการฝายตราสารหนี้ 1 

คน รวมกับผูมีอํานาจในคณะกรรมการ

สินเช่ือกลุม ก 1 คน 
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วงเงิน ประเภทหลักทรัพย 
เงื่อนไขการลงนาม 

ของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 

วงเงนิไมเกิน 5 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 

คน 

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ตราสารหนี้ ผูอาํนวยการฝายตราสารหนี้ 1 คน  

2. ลูกคากองทุนสวนบุคคล 

ไมจํากดัวงเงิน 

 

ทุกประเภท 

 

กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ 

หรือรองกรรมการผูจัดการฝายธนบดี

ธนกิจ 1 คน 

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบดวย 

สมาชิกถาวร 

นายชาญชัย กงทองลักษณ 

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

นางกุลนดา รุจจนเวท 

สมาชิกสมทบ 

ผูดูแลบัญชีเงินลงทุน 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

1. กําหนดแนวทาง และกลยุทธของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเวนแตมีเหตุจําเปนทําใหตองพิจารณา

การลงทุนเปนรายหลักทรัพย 

2. กําหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพยแตละประเภทภายใตวงเงนิรวมท่ีไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาคัดเลอืกตราสาร/หลักทรัพยท่ีใหบริษัทลงทุนได และตามกรอบการลงทุนท่ีไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

4. อนุมตั ิIssue Limit/Issuer Limit/Counter Party Limit/Bidding Limit สําหรับตราสาร/หลักทรัพยที่พิจารณาลงทุนใน

อํานาจทีไ่ดรับอนุมัติ  

5. พิจารณาคัดเลอืก และอนุมัติ ผูจัดการการลงทุนตางประเทศ บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ หรือธนาคารพาณิชยไทยหรือ

ตางประเทศ  

6. กําหนดนโยบาย และเกณฑการบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เชน Foreign Exchange Risk, Credit Risk, 

Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit  ของความเสี่ยงแตละประเภทของการลงทุน 

7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย และเกณฑท่ีกําหนดไว 

8. ติดตามผลการดําเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกําหนดแนวทางแกไขหากไมเปนไปตามเปาหมาย 

6) คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) 

  สมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 
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นางแกวกมล ตันตเิฉลิม 

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

1.  พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2.  ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดําเนินการตามนโยบายอยางเพียงพอให

เปนไปตามนโยบาย และเกณฑที่กําหนด 

3.  ใหความเห็นชอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และกําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ และ

ทรพัยากรที่ใชอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแลการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนเกิด

เหตุ รวมท้ังทดสอบแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองอยางนอยปละคร้ัง 

5.  ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม และ

เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

นายชาญชัย กงทองลักษณ 

ดร.วิศิษฐ   องคพิพัฒนกุล 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว 

1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed Investment 

2. พิจารณาคัดเลอืกตราสาร / หลักทรัพยที่ใหลงทุนระยะยาวไดตามกรอบการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาคัดเลอืก และอนุมตั ิผูจัดการการลงทุนตางประเทศ บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ หรือธนาคารพาณิชยไทยหรือ

ตางประเทศ 

4. กําหนดนโยบาย และเกณฑการบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เชน Foreign Exchange Risk, Credit Risk, 

Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk: Limit ของความเสี่ยงแตละประเภทของการลงทุน 

5. ควบคุมดูแลการบรหิารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย และเกณฑท่ีกําหนดไว 

6. ติดตามผลการดําเนินงานของ portfolio และกําหนดแนวทางแกไขหากไมเปนไปตามเปาหมาย 

4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร และพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดคาตอบแทน และผลประโยชนใหแกพนักงาน และผูบริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้ 

1) คาตอบแทน และผลประโยชนระยะสั้นเพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัตงิาน และสรางขวัญกําลังใจโดยคํานงึถึงหลัก

ความยุติธรรมใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมาย/แผนงานของหนวยงานรวมท้ัง

สามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแขงขันกับคาตอบแทน และผลประโยชนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได 

รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนระยะสั้นที่บริษัทจัดใหพนักงาน และผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คาครอง

ชีพ โบนัส การทําประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ 
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2) คาตอบแทน และผลประโยชนระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดใหพนักงานผูกพัน และทํางานกับบริษัทอยางเต็ม

กําลังความสามารถเปนระยะเวลานาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู

ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเปนกําลังสําคัญใหกับบริษัทเปนระยะเวลายาว 

รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนระยะยาวที่บริษัทจัดใหพนักงาน และผูบริหาร ไดแก เงินกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (ESOP) และโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงาน 

4.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนสําหรับ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ และพิจารณา

งบประมาณคาตอบแทนสําหรับผูบริหารและพนักงานเปนจํานวนเงินรวม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยพิจารณางบประมาณจากผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลผลสํารวจการจายคาตอบแทนและผลประโยชนของ

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งขอมูลการจายที่ผานมา 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรวมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

อํานวยการ และกรรมการผูจัดการ  ในป 2564  อยูในระดับดีเปนท่ีนาพอใจ สามารถบริหารงาน ใหบริษัทมีผลประกอบการท่ี

มีกําไร แมจะเปนชวงที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบตอการระบาดของเชื้อโควิด-19 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูพิจารณาจัดสรรคาตอบแทน และผลประโยชนใหแก

พนักงานและผูบริหาร ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

(1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ผูบริหาร  

ป 2563 ป 2564 

ประเภทคาตอบแทน จํานวนผูบริหาร จํานวนเงิน จํานวนผูบริหาร จํานวนเงิน 

เงนิเดือนและโบนัส 9 67,295,356 10 86,139,649 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี ้ย

ประกันสุขภาพและประกันชีวิต และ

อื่นๆ 

9 6,883,111 10 6,300,297 

 

(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

-  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทจายสมทบในอัตราสวนรอยละ 5-15 ของเงินเดือน 

โดยในป 2564 บริษัทไดจายเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 10 ราย เปนจํานวนเงิน 6,216,049 บาท  
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- โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหผูบริหารและพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยทําการ

ประเมินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใน 2564 บริษัทบันทึกผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับผูบริหาร 10 รายเปน

จํานวนเงนิ 1,719,379 บาท  

- โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (ESOP) 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ไดอนุมัติใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (ESOP) จํานวน 30,000,000 หนวยเพื่อใหมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท ทั้งนี้  ใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ในราคา 5.94 บาทตอหุน 

ซึ่งโครงการนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 

5. ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 227 คน 

และ 231 คน ตามลําดับ  โดยแบงเปนสายงานหลักไดดังน้ี 

 จํานวนพนกังาน (คน) 

 2563 2564 

1. ฝายที่ปรกึษาการลงทนุ 84 83 

2. ฝายคาตราสารหนี้ 3 4 

3. ฝายที่ปรึกษาทางการเงิน และฝายวาณิชธนกิจ 16 20 

4. ฝายธนบดีธนกิจ  10 11 

5. ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 8 9 

6. ฝายกลยุทธการตลาด/ พัฒนาธุรกิจ 7 7 

7. สวนบริหารการลงทุน 27 26 

8. ฝายงานสนับสนนุ 77 71 

รวม 232 231 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  

ผลตอบแทนพนักงาน 

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และผู บริหาร ในป 2563 และป 2564 จํานวน 347,892,406 บาท และ 

443,151,651 ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงผลประโยชนหลังออกจากงาน  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเปนสวัสดิการแกพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว

ของพนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานมีเงินออมไวใชเม่ือเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน  และเพ่ือเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการดึงดูด

และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 - 15 ของเงินเดือน  
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ทั้งน้ีบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการฝายนายจาง และฝายลูกจางเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

โดยเกณฑแรก ผูจัดการกองทุนฯจะตองเปนบริษัทจัดการฯที่สนับสนุนและปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผู

ลงทุนสถาบัน (I Code) ที่บริหารกองทุน โดยคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment 

Social and Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาธิบาลการลงทุนเปนอยางดี และเปดเผยแนวทางการคัดเลือกผูจัดการ

กองทุนใหสมาชิกทราบอันจะนําไปสูการบริหารการลงทุนที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ

บริษัทในระยะยาว 

ชื่อบริษัท/ บริษัทยอย 
มี/ไมม ี

PVD 

จํานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

จํานวน

พนักงานที่เขา

รวม PVD (คน) 

สัดสวนพนักงานเขา

รวม PVD/พนักงาน

ทั้งหมด (%) 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มี 21 21 100% 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จาํกัด มี 201 198 99% 

บริษัท ทรีนตีี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด มี 0 0 0% 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลสั จํากัด มี 8 8 100% 

บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด มี 1 1 100% 

บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากดั ไมมี 0 0 0% 

 
รวม 231 228 99% 

นอกจากนี้บริษัทไดเขารวมโครงการบริษัทเกษียณสุขที่จัดโดยสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนที่ใหบริการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมี

เปาหมายเพ่ือรณรงคใหนายจางเห็นความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติจริง

ในการเตรียมความพรอมทางการเงินใหลูกจางมีเงินพอใชสําหรับวัยเกษียณ

โดยการออม และลงทุนผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทเปนหนึ่งใน

บริษัทนายจางที่ไดรับรางวัลระดับทอง จากจํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการ

ทั้งสิ้น181 ราย (รางวัลระดับทอง 28 ราย ระดับเงิน 37 ราย และระดับทองแดง 12 ราย) 

นโยบาย และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในป 2564 เปนปที่เปนจุดเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในการดําเนินชีวิตในการทํางานของประชาชนคนทํางาน และของ

ประชากรโลกทุกคนดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบไปทั่วโลกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม การทํางานตองแปรเปลี่ยนเปนทํางานที่บาน (Work from Home) เพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อโรค และ

หากทํางานที่สํานักงานจําเปนตองเวนระยะหางทางสังคม (Social Distance) หลีกเลี่ยงการประชุมที่ตองพบปะกันอยาง

ใกลชิด ตองใหความสําคัญในการดูแลตนเองไมใหรับเชื้อ หรือแพรเชื้อโดยไมรูตัวดวยการสวมใสหนากาก หมั่นลางมือ ทํา

ความสะอาดอยูตลอดเวลา มีมาตรการการสาธารณสุขที่พนักงานตองใหความรวมมือ และปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือตนเอง

และสวนรวม จิตใจมีความความหว่ันไหวหดหู และหวาดระแวง 
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การบริหารทรพัยากรบุคคลในปนี้จึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องการดูแลความเปนอยู และสภาพจิตใจของพนักงานบริษัท

ไดจัดหา และ/หรือดัดแปลงอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือใหเหมาะสมกับวิธีการทํางานแบบใหม โดยยังคงใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันก็ตองเขาใจ ใหความเอาใจใสตอจิตใจ

ของพนักงาน และชวยเหลืออํานวยความสะดวกอยางเต็มท่ี 

นอกจากนี้การพัฒนาใหความรู ยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง โดยจัดในรูปแบบใหม และมีการอบรมใหพนักงาน

ที่ยังไมคุนเคยกับการสื่อสารสมัยใหมผานระบบอินเทอรเน็ตไดเขาใจ และสามารถใชไดเปนอยางดี การจัดประชุมการจัด

อบรม/สัมมนาไดเปลี่ยนมาใชรูปแบบใหมซึ่งสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเปนบริษัทหลักทรัพยแหงแรกที่ไดศึกษา ติดตามโลกของคริปโทเคอรเรนซี่ (Cyptocurrency) และไดเตรียม

ความพรอมใหความรูแกพนักงาน และนักลงทุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด ดวยเล็งเห็นวาจะเปนทิศทางของการลงทุน และเปน

ชองทางในการใหบริการทางการเงินสมัยใหมทีเ่ปนที่สนใจ และตองการของสาธารณชน 

Trinity DNA 

การปลูกฝงใหพนักงานมีความเขาใจ ตระหนักรู เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร และยึดไปเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติใน

องคกร เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ดวยบริษัทเชื่อวาหากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองคกรเปนหนึ่ง

เดียวกัน มีวิธีทํางาน มีวิธีคิด มีวิธีใหบริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติใกลเคียงกัน หรืออยางเดียวกันจะนําพาบริษัทไปสู

เปาหมายท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดตั้งไวไดอยางมีพลัง 

Happy Workplace 

บริษัทไดกําหนดกลยุทธดานบุคลากรดวยการสรางองคกรใหเปน Happy Workplace โดยดูแลครอบคลุมพนักงานใน

ทุกๆ ดานเปนลักษณะองครวม (HR Holistic) ซ่ึงการบริหารบุคลากรจะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารมากขึ้น รับ

ฟงความคิดเห็นจากพนักงานในหลายๆ ทางเพื่อมาวางแผนกิจกรรมดานการพนักงานที่ตอบโจทย และตรงกับใจ และความ

ตองการของพนักงานใหมากที่สุด การดําเนินงานจะเปลี่ยน Mindset จากการบริหารบุคลากรแบบเดิมๆ ที่มักจะเปน Inside 

Out การบริหารที่กําหนด หรือวางแผนมาจากสวนกลางเปน Outside In แทนโดยใหพนักงานไดมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายดานบุคลากร และออกแบบกิจกรรมเอง (รายละเอียดกลยุทธ Happy Workplace หัวขอการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อ

ความยั่งยืนเอกสารแนบ 7) 

6. ขอมูลสําคัญอื่นๆ 

(1) เลขานุการบริษัท และผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน และ

ควบคุมดูแลการทําบัญชี 

คณะกรรมการไดแตงตั้งนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน รองกรรมการผูจัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน

เปนผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหนาที่

เลขานุการบริษัท รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล 

เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ซึ่งรายงานตรงตอ Chief Financial Officer  โดยมีคุณสมบัติ และ

ประสบการณทํางานตามท่ีปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1.  ประสานงานดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื ่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ มติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

2.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

3.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให

ครบถวนสมบูรณ 

4.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุนใหครบถวน

สมบูรณภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 

5.  ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการบริษัทเกี่ยวกับขอกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทํา

หนาที่อยางเปนประโยชนตอบริษัท 

6.  ดูแล และรับผิดชอบการจัดทํา และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 

56-2) 

7.  จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

ผูที่สนใจสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดท่ี 

เลขานุการบริษัท บรษิัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซต้ีิ ทาวเวอร ช้ัน 26  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 02-343-9559 จดหมายอิเล็กทรอนิกส : ir@trinitythai.com 

(2) หัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตั้งแตป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหนายชิตชัย แจมโกมัย ดํารงตําแหนง ผูบริหารฝายตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทําหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมี

คุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณดานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเขาใจในธุรกิจ

หลักทรัพยและการดําเนินงานของบริษัทมาตั้งแตเปดบริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการ

ปฏิบัติงานภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบใน

ขอ 3  โดยคณุสมบัตขิองนายชติชยั แจมโกมัย แสดงในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางาน

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(3) ขอมูลนกัลงทุนสัมพนัธ และขอมูลเพื่อการตดิตอนักลงทนุสัมพันธ  

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซต้ีิ ทาวเวอร ช้ัน 26 ถนนสาทรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท : 02-343-9559 จดหมายอิเล็กทรอนิกส : ir@trinitythai.com  

เว็บไซด : www.trinitythai.com 
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(4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่

ผานมามีจํานวนเงินรวม 2,500,000 บาท 

2) คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ 

ผูสอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไมมีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา  
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รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 

1.  สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน การสรางวัฒนธรรม และคานิยมองคกร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงทุกครั้ง ซึ่งการ

จัดประชุมมีทั้งการประชุมที่บริษัท และการประชุมออนไลน กรรมการไดใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน และสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทใหมั่นคงและยั่งยืน 

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

(1) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงอันไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทในกลุมใหแก

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการสรรหาเมื่อตําแหนงนั้นครบวาระ หรือ

วางลง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะสมกับองคกร และ

สอดคลองกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท

ใหมั่นคง และยั่งยืน 

2)  พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จําเปนของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร

ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑในการสรรหาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ  และเปนไปตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กําหนดไวดังน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการ

ถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปน/เคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง บุตร หรือคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

(4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
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ใชวิจารณญานอยางอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธทางธุรกิจให

เปนไปตามที่ประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

สังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(6) ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการเปน

นิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน

ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 

ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ นเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที ่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทอื่นซึ ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

3)  ในกรณีตําแหนงของผู บริหารระดับสูงที ่ว างลง หรือเปนตําแหนงที ่จําเปนตองแตงตั ้งเพื่อดูแลกิจการใหมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองคกรที่มี

คุณสมบัติ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกอนเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานภายในองคกร 

4) ในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการในตําแหนงที่วางลงในการประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการมีนโยบายให

ดําเนินการเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาได ซึ่งผู

ถือหุนสวนนอยตองมีคุณสมบัติเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจํานวนที่รวมแลวไมนอยกวารอยละ 3 

และไมเกินรอยละ 5 ของหุนที่บริษัทออก และจําหนายแลว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุนดังกลาวตอเนื่องไม

นอยกวา 12 เดือน และผูถือหุนทั้งหมดยังคงความเปนผูถือหุนจนถึงวันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนเพื่อการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเปน

กรรมการ โดยแจงใหผูถือหุนทราบถึงคุณสมบัติของผูถือหุนสวนนอย หลักเกณฑ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่อง

ที่ผูถือหุนเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เก่ียวของผานเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวผานชองทางเผยแพรของตลาด

หลักทรัพยฯ โดยใหระยะเวลาในการเสนออยางนอย 1 เดือน  
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5)  เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลว กรณีการเสนอแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ใหประธานกรรมการเสนอตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติ ในการลงคะแนนเสยีงเลือกต้ังกรรมการ บริษัทใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุ นลงคะแนนเสียงทั ้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื ่อเปน

กรรมการทีละคน โดยกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง   

กรณีผู บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อ พรอมเหตุผลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง

ตอไป โดยในการสรรหาไดพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และ

สามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได 

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตามขั้นตอนที่กําหนดในขอ 1.2 หนา 81 เรื่อง

นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือเขารับการพิจารณาสรรหาได ตามท่ีไดกลาวไวในขอ 2.1 หนา 81 การจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหมีการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหเสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งไมปรากฎวามีการเสนอเขามา

แตอยางใด คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนไดรายงานการปฏิบัติหนาที่สําหรับป 2564 ตามเอกสารแนบ 6 

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย

ไดแก คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง การประเมินแบง

ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดยอย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้น

พัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคูมือคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่จัดทําโดยสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินให

กรรมการทุกคนทาํการประเมินทุกสิ้นป และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทน กอนรายงานผลการประเมิน และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดรับจากการประเมินผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

และหารือเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหัวขอประเมินในเรื่องตางๆ ไดแก 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การทําหนาที่ของกรรมการ 

- ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผูบริหาร 
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จากการประเมินเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 คณะกรรมการชุดตางๆ ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

สําหรับป 2564 สรุปไดดังนี้  

หัวขอประเมิน 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

รายบุคคล 

โครงสรางกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ 98 % 100 % 100 % 100 % 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 96 % 100 % 100 % 95 % 

การประชุมของกรรมการ 97 % 100 % 100 % 93 % 

การทําหนาที่ของกรรมการ 96 % 100 % - - 

ความสัมพันธกับฝายจัดการ 95 % 100 % - - 

การพัฒนาตนเองของกรรมการ  

และการพัฒนาผูบริหาร 

96 % - - - 

รวม 96 % 100 % 100 % 95 % 

(3) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ

บริษัท รวมถึงฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน  

การปฐมนิเทศกรรมการใหมในป 2564 ซึ่งมีกรรมการใหม 1 ทาน บริษัทไดจัดทําคูมือกรรมการ และปฐมนิเทศให

กรรมการไดทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม รวมถึงขอมูลของบริษัท และกฎเกณฑตางๆ ซึ่งคูมือ

สําหรับกรรมการ ประกอบดวย 

- บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตางๆ 

- วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

- จรรยาบรรณสําหรบัผูบริหาร 

- การกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

- หลักเกณฑการรายงานการมีสวนไดเสียของผูบริหาร 

- ขอกําหนดในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

- นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

- นโยบายการเปดเผยขอมูล 

- การรายงานของผูบริหาร 
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ในป 2564 กรรมการของบริษัทไดเขาอบรมในหลักสูตรตอไปนี้ 

นายไพโรจน วโรภาษ - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” 

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

-  สัมมนา "Capital Market Threat Landscape"  

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- ประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน  

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- สมัมนาคณะกรรมการตรวจสอบ  

จัดโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ดร. อาณัติ ลีมัคเดช - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” 

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ดร. วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล - สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Resilience Leadership : 

Herd Immunity)  

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- สัมมนา Board Governance & Culture  

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

นางสาวสวุรรณี ลิมปนวงศแสน - สัมมนา Board Governance & Culture  

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

-  หลักสูตร “สรุปสาระสาคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตองใช และการ

เปลี่ยนแปลงในป 2564” จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- หลักสูตร “แนวโนม ทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา และกลยุทธการทํา 

M&A ใหประสบความสําเร็จ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- อบรมหัวขอ “เตรยีมความพรอมปรับเปลี่ยนเพื่อความย่ังยืนกับ One Report”  

 จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- อบรมหลักสูตรอบรมความรูเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  

 (ASCO Compliance Training Program) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 6/2021 

หัวขอ “ESG Integration in Sustainable Investing"  

 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 8/2021 

หัวขอ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and 

Accounting” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังที่ 9/2021 

หัวขอ "ESG related Financial Innovation"  

 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- สัมมนา “Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives”  

 จัดโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

-  สัมมนา "Finance Transformation: Consolidation and Reporting (โดยใช LucaNet)" 

จัดโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
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ในขณะเดียวกัน ฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนําเสนอกฎระเบียบตางๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ใหกรรมการบริษัทหลักทรัพย และกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนประจําทุกครั้งที่มีการประชุม 

1.2 การเขารวมประชุม และการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

ก. บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ในป 2564 บริษัทมีการจัดประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละคณะ และประชุมผูถือ

หุนสรุปไดดังนี้ 

  จํานวนที่เขาประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

 

รายชื่อกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนด

คาตอบแทน 

การเขารวม

ประชุมผูถือ

หุน 

1. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 7/7 5/5 4/4 1/1 

2. นายไพโรจน วโรภาษ 7/7 5/5  1/1 

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม 7/7 5/5 4/4 1/1 

4. นายนิติพล ชัยสกุลชัย 7/7  4/4 1/1 

5. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ* 1/7    

6. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 7/7 5/5  1/1 

7. นายสรยุตม พรหมพจน 7/7   1/1 

8. นางขนิษฐา สรรพอาษา 7/7  4/4 1/1 

9. ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช** 5/7    

10. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 7/7   1/1 

11. นายชาญชัย กงทองลักษณ 7/7   1/1 

12. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 7/7   1/1 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม 7 5 4 1 

หมายเหตุ : *ดร.วรฑา คงแสนอิสระ ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวันท่ี 23 เมษายน 2564 

  **ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการในวันที่ 28 เมษายน 2564  

ในปที่ผานมากรรมการที่ไมใชผูบริหารไดมีการประชุมกันเองโดยไมมีฝายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่

เก่ียวของกับผูบริหาร ไดแก การพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร 
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ข. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

ในป 2564 บริษัทหลักทรัพย  ทรีนีตี้ จํากัดมีการจัดประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมใน

แตละคณะและประชุมผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 

  จํานวนที่เขาประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  

 
รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

การเขารวม

ประชุมผูถือหุน 

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 8/8  1/1 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 8/8 5/5 1/1 

3. นายไพโรจน วโรภาษ 8/8 5/5 1/1 

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม 8/8 5/5 1/1 

5. นายชาญชัย กงทองลักษณ 8/8  1/1 

6. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 8/8  1/1 

7. นางสาวสุธางค คนศลิป* 0/8   

8. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 8/8  1/1 

9. นางณิยะดา จางตระกูล 8/8  1/1 

 รวมจํานวนครั้งท่ีจัดประชุม 8 5 1 

หมายเหตุ: *นางสาวสุธางค คนศิลป ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการ 

ก. บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทประจําป 2564 ไดกําหนดประเภทการจายคาตอบแทนกรรมการดังนี้ 

1) คาตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับป 2564 ในวงเงินไมเกิน 5.5 ลานบาท ดังนี้ 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

- ใหจายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอเดือน กรรมการ 20,000 บาทตอเดือน 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ใหจายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอเดือน  

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาทตอเดือน   

- ในกรณีที่กรรมการเปนคณะกรรมการในชุดยอยอื่นดวย  ใหไดรับคาตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่

อัตราสูงกวาเพียงชุดเดียว 

2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2564 ไมเกิน 10 ลานบาท และใหตัดจายจากบัญชีของปนั้น โดยใหคณะกรรมการบริษัท

เปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปนั้น   
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(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการ 

ในป 2564 คณะกรรมการของบริษัท 11 ทานไดรับคาตอบแทนเปนเบ้ียประชุมจํานวนเงิน 5,080,000 บาท และไดรับ

คาบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2563 จํานวนเงิน 7,095,833 บาท  สําหรับคาบําเหน็จกรรมการป 2564 บริษัทไดสํารองไว 

9,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565  ดังน้ัน คาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2564 มีดังน้ี 

(ก) คาเบี้ยประชุม 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

ตําแหนง 
คณะกรรม

การบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหา และ 

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 

ป 2564 

1 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานกรรมการ 720,000 - - 720,000 

2 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

240,000 300,000 - 540,000 

3 นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 300,000 - 540,000 

4 นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการ กรรมการ

สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

240,000 600,000 - 840,000 

5 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 300,000 - 540,000 

6 นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ และ

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

240,000 - 240,000 480,000 

7 นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการ และ

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

240,000 - 240,000 480,000 

8 ดร.วรฑา คงแสนอิสระ* กรรมการ 60,000 - - 60,000 

9 นายสรยุตม พรหมพจน กรรมการ 240,000   240,000 

10 ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช** กรรมการ 160,000   160,000 

11 นายชาญชัย กงทองลักษณ กรรมการ 240,000 - - 240,000 

12 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการ 240,000 - - 240,000 

 รวม  3,100,000 1,500,000 480,000 5,080,000 

หมายเหต:ุ  *ดร.วรฑา คงแสนอิสระ ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2564 

**ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 
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ข) เงินบําเหน็จกรรมการ ป 2563 จายในป 2564 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง  ป 2564 

1 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานกรรมการ 975,000 

2 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

650,000 

3 นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 650,000 

4 นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

650,000 

5 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 650,000 

6 นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ และกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 270,833 

7 นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการ และกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 650,000 

8 ดร.วรฑา คงแสนอิสระ กรรมการ 650,000 

9 นายสรยุตม พรหมพจน กรรมการ 650,000 

10 นายชาญชัย กงทองลกัษณ กรรมการ 650,000 

11 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการ 650,000 

 รวม  7,095,833 

ผูบริหาร 

ไมม ี

(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

กรรมการ 

ในป 2563 และ 2564 บริษัทไดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจาหนาที่ (Directors and Officers 

Liability Insurance) ของบริษัท และบริษัทยอยในวงเงิน 50 ลานบาท รวมทั้งไดจัดสวัสดิการใหแกกรรมการ ในเรื่องคา

รักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยตองพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  และความคุมครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ใน

วงเงนิตอราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดับ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ไดอนุมัติใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (ESOP) จํานวน 30,000,000 หนวยเพื่อใหมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท ท้ังน้ี ใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ในราคา 5.94 บาทตอหุน ซึ่ง

โครงการนี้สิ้นสุดเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

ข. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการ 

 ไมมี 
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(2) คาตอบแทนอื่นๆ  

กรรมการและผูบริหาร 

ในป 2563 และป 2564 บริษัทไดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจาหนาที่ (Directors and Officers 

Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ลานบาท 

1.3 การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เนื่องดวยบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปจจุบันถือหุน

รอยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส 

จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ไดลงทุน

ในบริษัทยอยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งรับจางบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดสวน

การถือหุนรอยละ 100 รวมท้ังมีการลงทุนในการรวมคาคือบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด โดยลงทุนในอัตรารอยละ 30.07 จึง

ไดกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวมตามนโยบายที่กําหนดในขอ 1.1 (11) หนา 80 นโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอยและ

บริษัทรวม และขอ 2.3 หนา 97 ขอมูลเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 

ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทไดสงกรรมการที่เปนตัวแทนเขาไปเปนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเปนคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับบริษัทยอยอื่น และการรวมคา บริษัทไดสงกรรมการที่เปนตัวแทนเปนคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมกําหนด

นโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการรายไตรมาส 

กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอยหรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี ่ยวโยง เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสินที่สําคัญ หรือกรณีที่ตองมีการลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผยขอมูล และ

จัดเก็บขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงนิรวมใหทันกําหนดเวลา 

1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี ่ยวของไวใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อสรางความ

เช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดมีการติดตามเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การ

ดูแลพนักงานและการไมเลือกปฏิบัติ 2) การตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความ

ปลอดภัยในองคกร 4) การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงผลการติดตามพบวาบริษัทไดดําเนินการตามแนวทาง

ของแตละประเด็นไดอยางครบถวน 

คณะกรรมการใหความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล กิจการและ

แนวทางการดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนประจําทุกป และสื่อสารและเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละครั้ง เพื่อรายงานตอผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแยง

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนได

เสียของตน และผูเกี่ยวของ กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย

จะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการตาม

รายละเอียดในหัวขอการควบคุมภายใน และรายการระหวางกัน 

ในระหวางป 2564 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทในกลุมไดมีการรายงานใหคณะกรรมการไดทราบเพื่อ

พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทํากับบุคคลภายนอกได บริษัทจะใชหลักการ

กําหนดราคาเสมือนทํากับบุคคลภายนอก (แบบ Arm’s Length Basis) โดยมีการเปดเผยรายละเอียดของรายการมูลคา และ

คูสัญญาไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจําป และในหัวขอเรื่องรายการระหวางกันแลว 

2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีการกํากับดูแลโดยใหฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบแนวทางการปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชน และการรักษาความลับของลูกคาตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตามที่

กําหนดในขอ ขอ 2.2) หนา 82 นโยบาย และมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน  

ในป 2564 มีการรายงานการซื้อขายซึ่งไมอยูระหวางชวงเวลาที่กําหนดหามซื้อขาย และไมพบวามีการใชขอมูลการซื้อ

ขายของลูกคาเพื่อประโยชนของตนเองแตอยางใด 

3) การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

ตามนโยบายการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดในหนา 87 การตอตานการทุจริต และหามจาย

สินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจซึ่งบริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) บริษัทได

ประกาศกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และไดรับ

การรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเม่ือเดือนเมษายน 2558 

และรับรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการตออายุในแตละครั้งตองมีการจัดทําแบบประเมิน

ตนเองในเรื่องมาตรฐานการตอตานคอรรัปช่ันซึ่งถือเปนมาตรฐานที่เขมงวด 

ดังนั้นในป 2564 บริษัทไดดําเนินการยื่นตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต และอยูระหวางการพิจารณารับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption) 

นอกจากนี้บริษัทไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด ดังนี ้

(1) มีการสื่อสาร และจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจําอยางนอยปละครั้งพรอมกับการอบรมพนักงาน

ประจําป รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่นทุกครั้งที่ฝาย

ตรวจสอบฯ เขาตรวจสอบระบบงานตางๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ 

เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกําหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการ

ปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการปองกัน และตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน 
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บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจใหพนักงานมาโดยตลอด พรอมกับการอบรม Compliance ประจําป

ซึ่งเปนการอบรมใหพนักงานทุกฝายงานอยางนอยปละครั้งใหทราบถึงกฎระเบียบสําคัญของหนวยงานทางการที่

กํากับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของกับบริษัท เชนกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงการเนนยํ้าแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น นอกเหนือจากการแจงผาน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงกฎระเบียบตางๆที่มีการ

เปลี่ยนแปลงระหวางป ในป 2564 บริษัทจัดอบรมประจําประหวางวันที่  26-27 ตุลาคม 2564 โดยมีผูเขารับการ

อบรมดังนี้  

ฝายงาน 
จํานวนพนักงาน 

ที่เขารับการอบรม 

สัดสวนตอพนักงาน 

ทั้งหมดในฝาย(%) 

ฝายที่ปรึกษาการลงทุน และวิเคราะหหลักทรัพย 94 100 

ฝายธนบดีธนกิจ 10 99 

ฝายตราสารหนี้ และบริหารเงิน 4 100 

ฝายวาณิชธนกิจ 16 100 

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 9 100 

สายงานสนับสนุน 57 98 

(2) บริษัทจัดใหมีชองทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทําทุจริตคอรรัปชั่น 

และมีมาตรการคุมครองใหแกผูรายงาน 

4) การแจงเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทไดจัดเตรียมชองทางในการแจงเบาะแส และรับเรื่องรองเรียนจากลูกคาผานชองทางที่บริษัทจัดไวผาน E-mail

และโทรศัพทไวใน website : www.trinitythai.com/contact โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระจากฝาย

จัดการเปนผูพิจารณา และมีฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่กลั่นกรองเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาว 

ทั้งน้ีในป 2564 ไมปรากฏวามีขอรองเรียนดานจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจากลูกคาหรือพนักงานแตอยางใด 

2. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนที่เขาประชุม/จํานวน

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5/5 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5/5 

3. นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 

4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม  5 
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ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการใน

นามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกับผู สอบบัญชี ผู บริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู บริหารที่เกี่ยวของโดยที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เพื่อสอบถาม

ความเห็นกับผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินทั ้งรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําป 2564 รวมกับฝายบริหารและ/หรือผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัท

ยอยไดจัดทําโดยถูกตองตามควร และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล 

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอ และครบถวน นอกจากนี้ไดสอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัท 

บริษัทยอย และบริษัทรวมรวมทั ้งรายการที ่เกี่ยวโยงกันเพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินตามเงื ่อนไขทางธุรกิจ และ

หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบ

รวมกับคณะกรรมการบริษัท ไดประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตามรวมทั้งจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได

อยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแตละดานแสดงในหัวขอเรื่องการควบคุมภายใน และรายการระหวาง

กัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสราง และสายการบังคับบัญชาของฝายตรวจสอบและดูแลการ

ปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการไดเพื่อใหความเห็นตอระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

- การบริหารความเสี่ยง    คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝาย

บริหารความเสี่ยง และขอมูลการจัดการทําหนาที่ประเมินปจจัยความเสี่ยง และจัดใหมีระบบการปองกันความเสี่ยง

ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแตละประเภท รายละเอียดแสดงในหัวขอการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการ

บริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ใหอยูในกรอบที่ไดรับอนุมัติ และรายงานใหฝายบริหารทราบเพื่อพิจารณา

แกไขตลอดจนนําเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

สอบทานเปนประจํา 

- การทํารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวาสมเหตุสมผล และ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

- การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากร และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ

เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยรวมทั้งไดพิจารณาความ

เหมาะสมของคาสอบบัญชี  

- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหลักปฎิบัติที ่ดีรวมทั ้ง

กําหนดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง 
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

จํานวนที่เขาประชุม/จํานวน

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4/4 

2. นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4/4 

3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการและกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

4/4 

4. นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการและกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

4/4 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม  4 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีสมาชิกที่ประกอบดวยกรรมการอิสระกี่งหนึ่งของคณะ 

ในปที่ผานมา กรรมการที่ไมใชผูบริหารไดมีการประชุมกันเองโดยไมมีฝายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่

เก่ียวของกับผูบริหาร ไดแก การพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร 

รายงานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในป 2564 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจึงได

จัดประชุม 2 ระบบสําหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมดวยตนเอง และไมสะดวกมาประชุมดวยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 

ครั้งเพ่ือดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยไดพิจารณาในเรื่องตางๆ 

และมีความเห็นดังนี้ 

- ดําเนินการสรรหา และนําเสนอรายช่ือกรรมการของบริษัท และบริษัทยอยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการ

ที่ครบวาระ และลาออกใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติตอไป 

- พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําป ไดแก งบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป และโบนัสใหแกผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผล

สํารวจอัตราผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพยในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือนํามาพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงาน

ในตําแหนงงานที ่ม ีการแขงขันสูงใหสามารถแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได และนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ  

- พิจารณาเสนอบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563 และงบประมาณคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

ไดแก คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และนําเสนอขอนุมัติจากที่ประชุมผู

ถือหุน 
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การควบคุมภายใน และรายการระหวางกัน 

1. การควบคุมภายใน 

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบองคประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ครั้ง

ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 โดยมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบองคประชุม 

คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในวามีการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และ

เพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริตเสียหาย และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได

อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกตองนาเชื่อถือ ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญท่ี

สงผลกระทบตอรายงานทางการเงิน และไมพบรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด

ซึ่งรายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวของกันเปนรายการทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดแสดงในเอกสารแนบ 6 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยในดานตางๆ มีดังน้ี 

สภาพแวดลอมการควบคุม 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบ และกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝายจัดการ

เปนประจําทุกปรวมทั้งจัดใหมีโครงสรางคณะกรรมการ การบริหารงาน และการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมีการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม และสามารถปองกันการทุจริตไดโดยไดมีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับความเสี่ยง และ

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจัดใหมีขอกําหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสําหรับบริษัท 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายใน 

นอกจากนั้นยังไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจ และปฏิบัติตามที่กําหนดได และมี

กระบวนการในการจัดหา พัฒนา และดูแลจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจกระทบตอเปาหมายการทําธุรกิจของบริษัท และไมใหเกิดการทุจริต เพื่อกําหนดนโยบาย

พรอมมาตรการบริหารความเสี ่ยงองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดการทําหนาที ่กําหนด

แนวนโยบาย และเกณฑการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆ ตามที่กลาวในหัวขอ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ (หนา 104) รวมทั้งผูบริหารฝายงานทําหนาที่กําหนด และบริหารจัดการความเสี่ยงแตละ

ประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กําหนดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการ

บริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน

ทางการ นอกจากนั้นบริษัทกําหนดใหฝายบริหารความเสี ่ยง และขอมูลการจัดการติดตามผลการดูแล และรายงานให

คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําพรอมการรายงานผลการดําเนินงาน และในการสอบทาน

งบการเงนิของคณะกรรมการบริษัทจะมีการสอบทาน และทบทวนนโยบายบัญชีวามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม  
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มาตรการควบคุม 

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เปนลายลักษณอักษรทั้งแบบ Manual และ automated  และครอบคลุมกระบวนการ

ตางๆ อยางเหมาะสม การกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับอยางชัดเจน และมีการทบทวนเปนระยะ

เพื่อใหแนใจวามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอํานาจอนุมัติที่กําหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะปองกันการเกิดทุจริตได

บริษัทจะประกาศอํานาจอนุมัติภายในใหผูที่เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกันผานสื่อขอมูลภายในของบริษัท ฝายตรวจสอบ และ

ดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาขั้นตอนปฏิบัติ และการอนุมัติ

รายการตางๆ ที่ตรวจสอบเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด และเปนไปตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น 

บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทํารายการระหวางกัน รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามที่ตลาด

หลักทรัพยกําหนดทุกประการโดยกําหนดแนวทางการเก็บขอมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวโยงกัน และ

บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ และผูบริหารเพื่อใหมีการเปดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกําหนดกอนการทําธุรกรรม 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทจัดใหมีขอมูล และเนื้อหาท่ีสําคัญเพียงพอตอการตัดสินใจเสนอตอคณะกรรมการโดยมีการจัดสงใหคณะกรรมการมีเวลา 

พิจารณาอยางเพียงพอกอนการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายใน 

และภายนอกองคกรที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรองเรียน แจงขอมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

(ตามรายละเอียดใน ขอ 4) หนา 128 หัวขอการแจงเบาะแส) พนักงานทุกคนจะไดรับขาวสารตางๆ ที่สําคัญทาง  E-mail 

นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไวครบถวนรวมถึงขอมูลที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนดใหจัดเก็บในระยะเวลา

ที่กําหนด 

ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไมรวมทั้งใหฝาย

ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานผล

การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําเพื่อทราบ และสั่งการแกไขกรณีที่มีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ หรือ

เกิดเหตุการณทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปน

สาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท 

1.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตั้งแตป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหนายชิตชัย แจมโกมัย ดํารงตําแหนงผูบริหารฝายตรวจสอบ และดูแล

การปฏิบัติงานภายใน ทําหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายใน และงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติ

เหมาะสม และมีประสบการณดานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานมานานตลอดจนมีความเขาใจในธุรกิจ

หลักทรัพย และการดําเนินงานของบริษัทมาตั้งแตเปดบริษัทจึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี การพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงาน

ภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในขอ 3 หนา 

100 ในหัวขอคณะกรรมการชุดยอย โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจมโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3 
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2. รายการระหวางกัน 

2.1 รายการระหวางบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

ลักษณะรายการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน

ราย 

รายไดรับ/

คาใชจาย

(บาท) 

ยอดคงคาง 

(บาท) 

จํานวน

ราย 

รายไดรับ/

คาใชจาย

(บาท) 

ยอดคงคาง 

(บาท) 

จํานวน

ราย 

รายไดรับ/

คาใชจาย

(บาท) 

ยอดคงคาง 

(บาท) 

นโยบายราคา/ 

ความจําเปน/

สมเหตุสมผล/

เงื่อนไขการทํา

รายการ 

การทํารายการระหวางกัน กับ บคุคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับ 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

          

- ดอกเบ้ียหุนกูจายกรรมการ 2 155,588 5,500,000 2 245,875 6,000,000 2 272,568 8,600,000 อัตราที่ประกาศจาย

กับผูลงทุนทั่วไป 
- ดอกเบี้ยหุนกูจายกรรมการบริษัทในกลุม 2 221,295 8,800,000 2 448,887 11,500,000 2 398,218 9,100,000 

 

การทํารายการระหวางกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับ 

บล. ทรีนีตี้  

1. คานายหนาและบริการรับจากกรรมการ  

2. คานายหนาและบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุม 

 

 

 

10 

 

4 

842,804 

 

207,394 

 

ลูกหน้ี

9,174,602

เจาหน้ี 

6,123,013 

 

 

 

 

10 

 

4 

 

 

 

2,258,421 

 

241,052 

 

ลูกหนี ้

42,912,895 

เจาหนี ้

9,084,721 

 

 

 

10 

 

4 

 

 

3,274,072 

 

328,367 

 

 

ลูกหนี ้

28,105,920 

เจาหนี ้

10,847,735 

 

 

 

คิดคาธรรมเนียมคา

นายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยและ

คาบริการในอัตราที่

ปกติ และปฏิบัติตอ

บุคคลดังกลาวเสมือน

เปนลูกคาทั่วไปของ

บริษัท 
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2.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เนื่องจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนบริษัทอ่ืน (Holding Company) จึงมีความจําเปนที่

จะเกิดการทํารายการระหวางกันทั้งระหวางบริษัทใหญกับบริษัทยอย และระหวางบริษัทยอยดวยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ

ไดตรวจสอบรายการระหวางกันดังกลาวขางตน และมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสดุตอบริษัท และบริษัทยอย 

2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในปที่ผานมารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทไดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการท่ีเกิดข้ึนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะ

ธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม  

สําหรับรายการระหวางกันที ่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทมี

นโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนผู

พิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวซึ่งการรับ และจายคาตอบแทนระหวางกันจะเปนไปตามราคาตลาดยุติธรรม 

2.4  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที ่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที ่ไดกําหนดขึ ้น และ

คณะกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา 

จํากัด (มหาชน) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) พิจารณาซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา 

จํากัด (มหาชน) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา

รายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรอืบริษัทยอย 

ทั้งน้ีหากมีรายการระหวางกันของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะไดให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทนรวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมของ

รายการนั้นท้ังนี้บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มี

เงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

ดังนี ้

“บริษัทและบริษัทยอยอาจมีรายการระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติใน

หลักการใหบริษัท และบริษัทยอยสามารถทําธุรกรรมดังกลาวได หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับ

ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวของ” 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถอืหุนของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนีตี้  วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดวย

เชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงนิขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาไดรบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 

ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม  

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบพรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 

การรับรูรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 

รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่ง

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 31 กลุมบริษัทมีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและ

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยสําหรับป 2564 จํานวน 343 ลานบาท และ129 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตรา

รอยละ 35 และรอยละ 13 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท โดยบริษัทยอย คิดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเปนอัตรา
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รอยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งเปนอัตราแบบตอรองอยางเสรีที่มีโครงสรางอัตราเปนแบบขั้นบันได และคิด

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในลักษณะท่ีมีอัตราคงท่ี โดยมีการปรบัอัตราดอกเบ้ียเปนระยะตามสภาวะตลาดและการ

แขงขัน เน่ืองจากขนาดและปริมาณของรายการท่ีเกิดขึ้นและจํานวนลูกคามีจํานวนมากและอัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับลูกคา

ขึ้นอยูกับหลายปจจัยอีกทั้งการบันทึกรับรูรายไดคานายหนาจากการซื ้อขายหลักทรัพยและดอกเบี ้ยเงินใหกูยืมเพื ่อซื้อ

หลักทรัพยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบวา

รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยไดรับรูดวยมูลคาที่ถูกตองตามที่เกิดขึ้น

จริง 

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมตัวอยางทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับการบันทึก

รับรูรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ระบบการควบคุมภายในในระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและรายไดดอกเบี้ยเงินให

กูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และสุมตัวอยางทดสอบอัตราคานายหนาอัตราดอกเบี้ย การคํานวณและการบันทึกรายการบัญชี 

นอกจากนี้ ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

เพ่ือซื้อหลักทรัพย และสุมตรวจสอบรายการปรับปรงุบัญชีที่สําคัญที่บันทกึผานใบสําคัญท่ัวไป 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทยอยมีจํานวนรวม 3,654 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57ของยอด

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัท ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4.25 ขอ 5 และ ขอ 10 บริษัทยอยรับรูคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ดังกลาวตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 

การประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยมีสาระสําคัญ เนื่องจากผูบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจในการกําหนดเกณฑในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดานเครดิตท่ีมีนัยสําคัญและสมมติฐานที่ใชในโมเดล

ที่คํานวณคาเผื่อผลขาดทุนดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทยอยยังมีลูกหนี้จํานวนมากรายและมียอดคงคางเปนจํานวนเงินที่เปน

สาระสําคัญตองบการเงนิรวม ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวของกับลูกหนี้ดังกลาว 

ขาพเจาไดตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นโดย 

• ประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เก่ียวของกับสถานะคงคางของลูกหนี้ การจัดชั้นตาม

การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ การคํานวณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและ

การบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุมทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น 

• ตรวจสอบความเพียงพอของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการ

สุมทดสอบขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น สถานะคงคางของลูกหนี้ การ

จัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหนี้ การรับชําระเงินภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

และการคาํนวณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการ

เปดเผยขอมูล 
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คาความนิยม  

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4.12 และขอ 20 บริษัทฯประเมินการดอยคาของคาความนิยม ทุกปหรือ

เมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น ขาพเจาใหความสําคัญในการตรวจสอบการประเมินการ ดอยคาของคาความนิยม

เนื่องจากการประเมินการดอยคาดังกลาวถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใชแบบจําลองทางการเงินในการ

คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะ

ยาวที่เหมาะสม 

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงิน รวมถึงทําความเขาใจและทดสอบ

ขอสมมติที่สําคัญท่ีฝายบรหิารเลือกใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากกลุมสินทรัพยดังกลาว 

รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช โดยการสอบถามผูรับผิดชอบที่เก่ียวของและวิเคราะหเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลตาง ๆ ของ

กลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม 

ขอมูลอื่น  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบ

บัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นใน

รูปแบบใด ๆ ตอขอมลูอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงท่ี

มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไมหรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไข

ที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงนิท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินการตอเนื่อง

เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
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ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ

รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที ่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง   แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงนิเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ ขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น 

และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ี

ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี ่ยงที ่เกิดจาก

ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ

แสดงขอมูลการแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบรหิารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอ

สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงนิ หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่

เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน

ตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน

ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ

ขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได

วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ   กับความเปน

อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาด

ความเปนอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื ่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงนิในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวน

แตกฎหมายหรือขอบังคบัหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไม

ควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

เกิดศิร ิกาญจนประกาศิต 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุน
ทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจา่ย จดัสรรแลว้ - มูลค่ายุติธรรมผา่น
หมายเหตุ และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ หุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 995,944,830                289,165,624  7,301,798                73,339,933            261,043,225   (47,454,771)                                         1,579,340,639  
กาํไรสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             130,447,354   -                                                           130,447,354     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             -                      (25,783,848)                                         (25,783,848)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             130,447,354   (25,783,848)                                         104,663,506     
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่า
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                                   -                    -                               -                             (10,933,445)    10,933,445                                          -                        
รายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.2 -                                   -                    818,910                   -                             -                      -                                                           818,910            
เงินปันผลจา่ย 39 -                                   -                    -                               -                             (87,643,145)    -                                                           (87,643,145)      
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 30 -                                   -                    -                               5,787,334              (5,787,334)      -                                                           -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 995,944,830                289,165,624  8,120,708                79,127,267            287,126,655   (62,305,174)                                         1,597,179,910  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 995,944,830                289,165,624  8,120,708                79,127,267            287,126,655   (62,305,174)                                         1,597,179,910  
กาํไรสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             250,143,832   -                                                           250,143,832     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             (21,145,820)    12,223,192                                          (8,922,628)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                    -                               -                             228,998,012   12,223,192                                          241,221,204     
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28 76,079,400                  2,828,408      (709,264)                  -                             -                      -                                                           78,198,544       
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
   ทีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                                   -                    -                               -                             4,535,098       (4,535,098)                                           -                        
รายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.2 -                                   -                    49,895                     -                             -                      -                                                           49,895              
โอนรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑส่์วนทีไมไ่ด้ใช้สิทธิ 29.2 -                                   -                    (7,461,339)               -                             7,461,339       -                        
เงินปันผลจา่ย 39 -                                   -                    -                               -                             (160,803,635)  -                                                           (160,803,635)    
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 30 -                                   -                    -                               12,507,192            (12,507,192)    -                                                           -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,072,024,230             291,994,032  -                               91,634,459            354,810,277   (54,617,080)                                         1,755,845,918  

-                                   -                    -                               -                             -                      -                        
-                                   -                    -                               -                             -                      -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 

สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุน

ทีกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วย ส่วนแบง่กาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จัดสรรแล้ว - มูลค่ายุติธรรมผ่าน เบด็เสร็จอืนจาก รวมองค์ประกอบอืน

หมายเหตุ และชาํระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จัดสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน บริษทัยอ่ย ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 995,944,830                   289,165,624  7,301,798                  73,339,933              261,043,225    (24,187,000)                       (23,267,771)                (47,454,771)                1,579,340,639  
กาํไรสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 130,447,354    -                                           -                                    -                                    130,447,354     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 -                        (7,840,559)                         (17,943,289)                (25,783,848)                (25,783,848)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 130,447,354    (7,840,559)                         (17,943,289)                (25,783,848)                104,663,506     
โอนขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่า
   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                        -                       -                                   -                                 (10,933,445)    -                                           10,933,445                  10,933,445                 -                          
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.2 -                                        -                       818,910                      -                                 -                        -                                           -                                    -                                    818,910             
เงินปันผลจ่าย 39 -                                        -                       -                                 (87,643,145)    -                                           -                                    -                                    (87,643,145)      
จัดสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 30 -                                        -                       -                                   5,787,334                 (5,787,334)       -                                           -                                    -                                    -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 995,944,830                   289,165,624  8,120,708                  79,127,267              287,126,655    (32,027,559)                       (30,277,615)                (62,305,174)                1,597,179,910  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 995,944,830                   289,165,624  8,120,708                  79,127,267              287,126,655    (32,027,559)                       (30,277,615)                (62,305,174)                1,597,179,910  
กาํไรสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 250,143,832    -                                           -                                    -                                    250,143,832     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 (21,145,820)    2,814,720                          9,408,472                    12,223,192                 (8,922,628)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                        -                       -                                   -                                 228,998,012    2,814,720                          9,408,472                    12,223,192                 241,221,204     
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 28 76,079,400                     2,828,408      (709,264)                    -                                 -                        -                                           -                                    -                                    78,198,544       
โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
   ทวีัดมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                        -                       -                                   -                                 4,535,098        -                                           (4,535,098)                   (4,535,098)                  -                          
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.2 -                                        -                       49,895                        -                                 -                        -                                           -                                    -                                    49,895               
โอนรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑส์่วนทีไมไ่ด้ใช้สิทธิ 29.2 -                                        -                       (7,461,339)                 -                                 7,461,339        -                                           -                                    -                                    -                          
เงินปันผลจ่าย 39 -                                        -                       -                                   -                                 (160,803,635)  -                                           -                                    -                                    (160,803,635)   
จัดสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 30 -                                        -                       -                                   12,507,192              (12,507,192)    -                                           -                                    -                                    -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,072,024,230                291,994,032  -                                   91,634,459              354,810,277    (29,212,839)                       (25,404,241)                (54,617,080)                1,755,845,918  

-                                        -                       -                                   -                                 -                        -                                    -                          
-                                        -                       -                                   -                                 -                        -                                    -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัท

ดําเนินธุรกิจหลักในการถือหุนในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และสัญญาซื้อขายลวงหนา และการให

กูยืม ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยูที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

1.2 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนบริษัทยอยซึ่งบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 99.9 บริษัทยอยประกอบกิจการใน

ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย โดยบริษัทยอยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังน้ี 

1. นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

2. คาหลักทรัพย 

3. ที่ปรึกษาการลงทุน 

4. จัดจําหนายหลักทรพัย 

5. การยืมและใหยืมหลักทรัพย 

6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

7. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

8. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยไดใหความเห็นชอบแกบริษัทยอย

ในการเปนผูแทนผูถือหุนกู ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทยอยตั้งอยูที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 

29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีสาขาจํานวน 6 สาขา (2563: 

6 สาขา) 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี ้จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยแสดงรายการในงบการเงิน

ตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา

จากงบการเงนิฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี ้เรียกวา 

“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 
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  จัดตั้งข้ึน อัตรารอยละ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2564 2563 

   (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด ทีป่รึกษา ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด ลงทุน ไทย 99.9 99.9 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด รวมลงทุนในกิจการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรพัย 

ไทย 99.9 99.9 

บริษัทยอยที่บรษิัทฯถือผานบริษัทอ่ืนมีดังตอไปน้ี 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตรารอยละของการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุนโดยทางออม 

   2564 2563 

   (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอยภายใต “บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด”    

บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท 

เซอรวิสเซส จํากัด 

รับจางบรหิารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไทย 100 100 

 

ข) บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุน หรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับ หรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ง) งบการเงนิของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 

จ) ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  

2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษัทยอย และการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางปกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2564 มาถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
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บัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐานการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ี

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท  

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบ

การเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ

การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอน

ปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนช่ัวคราวกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะ

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 

3.3 ผลกระทบจากการสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี

เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในระหวางป กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกับมูลคาของเงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีมไิดเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนจากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว เนื่องจากมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีไดสิ้นสุด

ลงเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดบันทึกกําไรจากผลกระทบดังกลาว เปนจํานวนรวม 9.1 ลานบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: 9.1 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของกําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเงิน

ลงทุนช่ัวคราว 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่เกิดรายการ 

ข) คาธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูตลอดชวงเวลาที่ใหบริการโดยพิจารณาขั้นความสําเร็จของงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทจะรับรูรายได

เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลคิดเปนอัตรา

รอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนที่กลุมบริษัทจัดการ และรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการเสร็จสิ้น 

ค) รายไดดอกเบี้ย 

 รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะนํามูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทาง

การเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดการดอยคาดานเครดิตในภายหลัง ที่จะนํา

มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับ

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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ง) กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงนิ 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ  

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 

เงนิปนผล 

เงนิปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิในการรับเงนิปนผล 

จ) กําไร (ขาดทุน) จากสินทรัพยดิจิทัล 

 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากสินทรัพยดิจิทัลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น  

 กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดข้ึนแลวจากสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 

ฉ) คาใชจาย 

 คาธรรมเนยีมและบริการจาย และคาใชจายในการดําเนินงานบันทึกตามเกณฑคงคาง 

ช) ตนทุนทางการเงิน 

 คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง

และรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกําหนดไมเกิน 3 เดือน

นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 

เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน 

4.3 การรับรูสินทรัพยของลูกคา 

 กลุมบริษัทบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับกลุมบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ และการ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพย และหนี้สินของกลุมบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของกลุมบริษัท และ ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะ

สินทรพัยท่ีเปนของกลุมบริษัทเทานั้น 

4.4 การยืมและใหยืมหลักทรัพย 

 กลุมบริษัทบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคนืหลักทรัพยท่ียืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหนี้ธุรกรรมยืมและ

ใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทปรับปรุงบัญชีเจาหนี้

ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลาสุด ณ สิ ้นวันทําการสุดทายของปของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ กลุมบริษัทบันทึกบัญชีหลักทรพัยซ่ึงนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบ

แสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีนําไปวางเปนหลักประกันกับคูสัญญาหรือรับจากคูสัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสิน

วางประกัน” หรือ “เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน” คาธรรมเนียมการยืมและการใหยืมหลักทรัพยบันทึกตามเกณฑคงคาง

ตามระยะเวลา 
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4.5 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย

หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหัก

บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาในการทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงยอดดุลสุทธิ

ลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน 

ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันอันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย และลูกหนี้อื่น 

เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี 

ประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน 

4.7 สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลของ

กลุมบริษัทมีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองและซ้ือโดยมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายในอนาคตอันใกลเพื่อที่จะไดรับ

กําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขาย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงพิจารณาวาการถือสินทรัพยดิจิทัล

ควรบันทึกบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินคาคงเหลือ (“TAS  2”) โดยพิจารณาวากลุมบริษัทเปนไป

ตามคํานิยามของนายหนา ผูคา  

ภายใต TAS 2 นายหนา ผูคา คือ ผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือที่ถือ

นายหนา - ผูคาโดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลือที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคตอันใกลเพื่อที่จะไดรับกําไร

จากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา - ผูคา ในกรณีที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายสินคาคงเหลือดังกลาวจะอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับ

นี้เฉพาะในเรื่องขอกําหนดเก่ียวกับการวัดมูลคา 

กลุมบริษัทรับรูกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแลวจากสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลเมื่อกลุมบริษัทขายสินทรัพยดิจิทัล

ดังกลาวตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

มูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลคํานวณจากราคาในตลาดที่มีสภาพคลองที่กลุมบริษัทพิจารณาวาเปน

ตลาดหลักสําหรับการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล (ใชขอมูลระดับ 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม) 

4.8 เงินใหกูยืม 

 เงินใหกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยจํานวนเงินที่กลุมบริษัทมอบใหแกผูกู เงินใหกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัด

จําหนายดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตอบแทนที่ไดรับจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลาที่ใหกูยืม 
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4.9 เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคาและบริษัทรวม  

 เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคาและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา

ตามวิธีสวนไดเสีย 

4.10 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

(ถาม)ี 

 คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชา และอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ

ใชงานโดยประมาณดังนี้ 

เคร่ืองตกแตงสํานักงาน  5 ป 

เคร่ืองใชสํานักงาน  3 - 5 ป 

ยานพาหนะ  5 ป 
 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

กลุมบริษัทตัดรายการสวนปรับปรุงอาคารเชา และอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรพัยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือกลุมบริษัทตัดรายการสินทรพัยนั้นออกจากบัญชี 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพย

นั้น 

กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของ

สินทรพัยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะ

ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด

จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุน 

สินทรพัยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

 อายุการใหประโยชน 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตัดบัญชี  5 - 10 ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  3 - 10 ป 

อ่ืน ๆ  2 - 8  ป 

  

 ไมมีการคิดคาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 
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4.12 คาความนยิม  

กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทนุการรวมธุรกิจ กลุมบริษัทจะรับรูสวน

ที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป

หรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา กลุมบริษัทจะปนสวนคา

ความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุมบริษัทจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หาก

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจะรับรูขาดทุน

จากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และกลุมบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของคาความ

นิยมไดในอนาคต 

4.13 สัญญาเชา 

ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชา หรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญา

จะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเมื่อสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสําหรับ

ชวงเวลาหนึ่งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 

 กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการ และการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญาเชาระยะสั้น

และสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) กลุมบริษัท

บันทกึสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิง และหน้ีสินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญา

เชา 

สินทรพัยสิทธิการใช 

สินทรพัยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการ

วัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญา

เชาจากการรับรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จายชําระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมี

ผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ประมาณการตนทุนในการรื้อถอนและการขนยายสินทรัพยอางอิง หรือการบูรณะ

สินทรพัยอางอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพยอางอิง และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา หรืออายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้ 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 2 - 5 ป  

ยานพาหนะ 5 ป  
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หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบรษิัทเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเชา หรือราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว

ไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซ้ือ คาเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย 

หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา จํานวนเงิน

ที่ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงท่ีหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนี หรืออัตรา 

จํานวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแนนอน

อยางสมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธินั้น และการจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญา

เชาแสดงใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา กลุมบริษัทบันทึกคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรือ

อัตราเปนคาใชจายในงวดท่ีเหตุการณหรือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวของกับการจายชําระนั้นไดเกิดขึ้น  

กลุมบริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา หรือ

อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญา

เชาจะเพ่ิมขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคา

ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจาย

ชําระตามสัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง 

สัญญาเชาระยะสั้น และสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า 

สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือน หรือนอยกวานับตั้งแตวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมี

มูลคาต่ําจะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.14 รายการธุรกิจกับบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม

วาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ 

4.15 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทแสดงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ

บริษัท รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย

และหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน กําไร และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.16 การดอยคาของสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยทางการเงิน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชา และอุปกรณ 

สินทรพัยสิทธิการใช หรือสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทํา



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

157 

 

การประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุน

จากการดอยคาในสวนของกําไรขาดทุน 

4.17 เจาหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย 

 เจาหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย

หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

4.18 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตอง

สงมอบหลักทรัพยเน่ืองจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่กลุมบริษัทถือไวเพื่อ

เปนประกันการใหยืมหลักทรัพย เปนตน 

4.19 เงินกูยืมอ่ืน 

 เงินกูยืมอื่นรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ ในเวลาตอมาเงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด

จําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลคาท่ีจายคืนเพ่ือชําระหนี้นั้นจะรับรูใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม 

4.20 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัท และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม และเงินที่กลุม

บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงินที่

กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวา

เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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4.21 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และ

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุม

บริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.22 ภาษีเงนิได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มี

ความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่

ใชหักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทํา

การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการ

นําสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได

บันทกึโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.23 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

บริษัทฯบันทึกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุนเมื่อไดรับบริการจากพนักงานตามมูลคายุติธรรม

ของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิ โดยบันทึกเปนคาใชจายพรอมกับการเพิ่มขึ้นของบัญชี “สวนทุนจากการจายโดยใชหุน

เปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุน ตามระยะเวลาการใหบริการของพนักงานที่กําหนดไวในโครงการ  

บริษัทฯประมาณมูลคายุติธรรมของรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑดังกลาว โดยคํานึงถึงเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ตอง

บรรลุตามเปาหมายผลงานท่ีขึ้นอยูกับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ และเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขการ

บริการหรือผลงาน และบริษัทจะทบทวนการประเมินจํานวนของสิทธิซื ้อหุ นที่คาดวาจะไดรับสิทธิทุกวันสิ ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน  
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4.24 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

บริษัทยอยจะรับรู ณ วันเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยมูลคายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาเปนภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนา ตอมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซ้ือขายลวงหนาแสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม โดย

มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) และผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุน 

สัญญาออปช่ัน 

บริษัทยอยจะรับรู ณ วันเริ่มแรกของสัญญาออปช่ันดวยมูลคายุติธรรม โดยบันทึกคาสิทธิที่จาย (สถานะซื้อ) และคาสิทธิ

ที่ไดรับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทําการซื้อ หรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพยตราสารอนุพันธ และบัญชีหนี้สินตรา

สารอนุพันธตามลําดับ ตอมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคาสิทธิแสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรม

คํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

และผลกําไร หรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

กลุมบริษัทใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุมบริษัทรับรูมูลคาเริ่มแรกของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทําสัญญา และวัดมูลคา

ในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมในภายหลังในสวนของกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ 

กลุมบริษัทแสดงสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนสินทรัพยทางการเงนิเมื่อมีมูลคายุติธรรมมากกวาศูนย และแสดง

เปนหนี้สินทางการเงินเม่ือมีมูลคายุติธรรมนอยกวาศูนย 

4.25 เครื่องมือทางการเงิน 

 กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํารายการ

เฉพาะในกรณีที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน การจัดประเภท

รายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงนิ 

กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาใน

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา

จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทาง

การเงิน 
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สินทรพัยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เมื่อกลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินนั้นเพื่อ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงนิกอใหเกิดกระแสเงนิสดที่เปนการรับชําระ

เพียงเงนิตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีระบุไวเทาน้ัน 

สินทรพัยทางการเงินเหลานี้รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทํารายการ (Trade date) และวัดมูลคา

ในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี) 

สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง และตองมีการประเมินการดอยคา ทั้งนี้ 

ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวน

ของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)  

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุมบริษัทถือครอง

สินทรพัยทางการเงินน้ันเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของ

สินทรพัยทางการเงินกอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีเปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนใน

วันที่ระบุไวเทาน้ัน ท้ังน้ี รายไดดอกเบี้ย กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการดอยคาหรือการ

โอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนและคํานวณดวยวิธีการเชนเดียวกับสินทรัพยทาง

การเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรูผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเขาไปยังสวน

ของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินน้ัน 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วันที่รับรูรายการวันแรก กลุมบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมไดถือไวเพื่อคา เปนตรา

สารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไมสามารถเปลี่ยนการจัดประเภทใน

ภายหลังได ทั้งน้ี การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเปนรายตราสาร  

ผลกําไรและขาดทุนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยทางการเงินนี้จะไมสามารถโอนไปรับรูในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนไดในภายหลัง  

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนดังกลาวถือเปนกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในสวนของกําไร

หรือขาดทุน เวนแตในกรณีที่เปนการไดรับคืนของตนทุนการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอยางชัดเจน กลุมบริษัทจะ

รับรูรายการนั้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไมมีขอกําหนดใหประเมินการดอยคา 

สินทรพัยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา

ยุติธรรม โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสทุธิของมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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ทั้งน้ี สินทรัพยทางการเงนิดังกลาว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อคา เงินลงทุน

ในตราสารทุนซึ่งกลุมบริษัทไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ

สินทรพัยทางการเงินที่มีกระแสเงนิสดท่ีไมไดรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ีย 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเปนกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง

การเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเวนเจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ (ดานขาดทุน) ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทํารายการ 

และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที ่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธี

ดอกเบี้ยที่แทจริง ทั้งนี้ ผลกําไร และขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน และการตัดจําหนายตามวิธี

ดอกเบี้ยที่แทจริงจะรับรูในสวนของกําไร หรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลคาราคาทุนตัดจําหนายคํานึงถึงสวนลดหรือ

สวนเกินมูลคา รวมถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนท่ีถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงนั้นดวย ทั้งนี้ คาตัดจําหนาย

ตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

กลุมบริษัทอาจเลือกวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เพื่อเปนการขจัดหรือลดความ

ไมสอดคลองของการรับรูรายการอยางมีนัยสําคัญ (Accounting mismatch) 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

สินทรพัยทางการเงิน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพยทางการเงิน กลุมบริษัทประเมินวากระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงิน

นั้นมีความแตกตางจากเดิมอยางมนีัยสําคัญ สินทรัพยทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรูสินทรัพย

ทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและ

สินทรพัยทางการเงินใหม รับรูในกําไรหรือขาดทุนเสมือนเปนสวนหนึ่งของผลขาดทุนจากการดอยคา หากกระแสเงินสด

ของสินทรัพยทางการเงินไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะปรับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทาง

การเงินใหม และรับรูผลตางที่ไดจากการปรับปรุงมูลคาทางบัญชีเปนกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน

สัญญาในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเปนสวนหนึ่งของ ผลขาดทุนจากการดอยคา 

หนี้สินทางการเงิน 

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทําใหกระแสเงินสดของ

หนี้สินทางการเงนิมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ หน้ีสินทางการเงินใหมตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

รับรูดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหมรับรู

ในกําไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

กลุมบริษัทปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใหสะทอนมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ไดทบทวน

ใหมและคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเดิม และรับรูจํานวนเงนิท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีในกําไรหรือ

ขาดทุน 
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สัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

บริษัทฯรับรู ประมาณการหนี ้สินภายใตสัญญาคํ ้าประกันทางการเงินเมื่อเริ ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งเทากับ

คาธรรมเนียมการคํ้าประกันท่ีไดรับ หลังจากนั้น ประมาณการหน้ีสินภายใตสัญญาคํ้าประกันทางการเงนิแตละสัญญาจะ

แสดงดวยจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาท่ีรับรูเมื่อเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน บริษัทฯทยอยรับรูรายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันเปนรายไดคาบรกิารการจัดการในสวนของกําไร

หรือขาดทุน โดยการตัดจําหนายคาธรรมเนียมการคํ้าประกันท่ีไดรับ ดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุการค้ําประกัน  

การซื้อหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติ  

การซื้อหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการสงมอบสินทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดขึ้นจาก

หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู ณ วันซื้อขาย ซึ่งเปนวันที่กิจการมีขอผูกมัดที่จะซื้อหรือขาย

สินทรพัยน้ัน  

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยทางการเงนิจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดสิ้นสุดลง หรือ

ไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินที่คงอยูหรือที่

โอนยาย กลุมบริษัทจะรับรูแยกเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน 

การตัดจําหนายหนี้สูญ 

การตัดจําหนายหนี้เปนสูญ (เพียงบางสวนหรือทั้งหมด) กระทําในงวดที่กลุมบริษัทพิจารณาวาจะเรียกเก็บหนี้รายนั้น

ไมได โดยทั่วไปเมื่อกลุมบริษัทพิจารณาวาคูสัญญาไมมีสินทรัพยหรือแหลงของรายไดที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดเพียง

พอที่จะจายชําระหน้ี ทั้งน้ี สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุมบริษัทยังคงดําเนินการบังคับคดี เพื่อให

เปนไปตามข้ันตอนของกลุมบริษัทในการเรียกคืนเงนิที่คางชําระ 

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ อันไดแก 

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด เงินใหกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยอื่น เงินใหกูยืม และ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีการทั่วไป ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

คํานวณจากผลตางของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุมบริษัทคาดวาจะ

ไดรับชําระ และคดิลดดวยอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีไดมา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสนิทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัท

วัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา 

ในขณะที่หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัท

วัดมูลคาผลขาดทุนดวยจํานวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือ

ทางการเงนิ จํานวนเงินของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลคาใหมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
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รายงานเพื่อใหสะทอนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดานเครดิตจากที่เคยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทาง

การเงินที่เก่ียวของ 

การวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนการคํานวณความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญารอย

ละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เชน ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) 

และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคํานวณความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญาและรอยละของ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยูกับขอมูลในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตไดในปจจุบัน

และบวกกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตท่ีสนับสนนุไดและมีความสมเหตุสมผล สําหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติ

ผิดสัญญาของสินทรัพยทางการเงินแสดงโดยมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรพัย ณ วันที่รายงาน ท้ังน้ีกลุมบริษัทจัดใหมี

การสอบทานและทบทวนวิธีการขอสมมติฐานและการคาดการณเหตุการณในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

 สําหรับเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย การตั้งสํารองพิจารณาจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต

ของกลุมบริษัทปรับปรุงดวย ปจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ/เหตุการณในอนาคต โดยในการ

ประเมินวามีความเสี่ยงดานเครดิตของเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อ

เริ่มแรกนั้น กลุมบริษัทพิจารณาจากสถานะคงคางของลูกหนี้ มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว ลูกหนี้ที่อยูในกลุมที่มี

ความเสี่ยงสูงและผูบริหารใหความระมัดระวังเปนพิเศษ และการฝาฝนขอกําหนดในสัญญา คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดข้ึนที่ตั้งเพ่ิม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางงวดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การดอยคาของสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

บริษัทฯประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงินจากมูลคาปจจุบันของ

จํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายใหแกผูถือสัญญาคํ้าประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชําระขึ้น ซึ่งคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยที่สะทอนคาความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงผลของความนาจะเปนถวงนํ้าหนัก ทั้งนี้ บริษัทฯรับรูคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงินเปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

กัน (ถามี) 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็

ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ

ดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชําระหนี้สินพรอมกัน 

4.26 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น

โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุม

บริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง

สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุม

บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูล

ที่สามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปน

สามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงนิในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มคีวามไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการ

ไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 

สัญญาเชา 

การกําหนดอายุสัญญาเชาท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา 

ในการกําหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุมบริษัทมีความแนนอนอยาง

สมเหตุสมผลหรือไมที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงและ

สภาพแวดลอมที่เก่ียวของท้ังหมดท่ีทําใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุมบริษัทในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกนั้น 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิม 

กลุมบริษัทไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ

กําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดยอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวน

เพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืมเงินที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับ

สินทรพัยสิทธิการใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจาก

การปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยใชคํ้า

ประกัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดข้ึน ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอาจมีข้ึนไดในอนาคต 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไม

สามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
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การเงินดังกลาว โดยใชเทคนคิและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียง

กับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการ

คํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที ่แสดงอยู ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรม 

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอปุกรณ และคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื ่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคา

ของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณ

รายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมาตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภาย หลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของ

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด

นั้นๆ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมได

ใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง

ชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรพัยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

 ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทยอย

ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของ

ขอมูลที่ดีที่สุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง

อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

166 

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธของกิจการที่เก่ียวของกันที่มีรายการธุรกิจที่สําคัญในระหวางป 2564 และ 2563 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีนตีี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บรษิัทยอย 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด การรวมคา 

บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด อยูภายใตการควบคุมของบริษัทยอย 

 ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการคาระหวางกัน      

 รายไดคานายหนาจากการ      

    ซ้ือขายหลักทรพัย      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 2,608 1,651 - - ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทยอย

คิดกับลูกคาทั่วไปตามอัตรา

แนะนําของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย 

 รายไดคานายหนาจากการ      

    ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 203 81 - - ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทยอย

คิดกับลูกคาทั่วไปตามอัตรา

แนะนําของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย 

 รายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุน 

      สวนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุมบริษัท 791 724 - - ราคาตามสัญญา 

 รายไดคาบริการการจัดการ      

       - บริษัทยอย - - 14,400 14,400 ตามที่ตกลงรวมกัน 

       - บริษัทรวม - 352 - - ตามที่ตกลงรวมกัน 

       - การรวมคา 2,772 - 2,772 - ตามที่ตกลงรวมกัน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

 รายไดคาบริการพื้นท่ี      

       - บริษัทรวม - 60 - - ตามที่ตกลงรวมกัน 

 รายไดคาธรรมเนียมจัดจําหนาย      

    - การรวมคา 5,250 - - - ราคาตามสัญญา 

 เงินปนผลรบั  

       - บริษัทยอย - - 97,500 67,000 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ       

ผูลงทุนทั่วไป 

       - บริษัทรวม - 500 - 500 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ           

ผูลงทุนทั่วไป 

    - การรวมคา 3,870 3,440 3,870 3,440 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ           

ผูลงทุนทั่วไป 

 รายไดคาบริการอ่ืน      

       - บริษัทยอย - - - 1,440 ตามที่ตกลงรวมกัน 

 ดอกเบี้ยรับ       

       - บริษัทยอย - - 1,228 216 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

       - การรวมคา 11,337 7,593 11,337 7,593 ตามอัตราดอกเบ้ีย MOR บวก

รอยละ 3.63 ตอป  

      

 ดอกเบี้ยจาย      

       - บริษัทยอย - - 1,595 4,084 ตามอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร  

 ดอกเบี้ยจายหุนกู      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 671 695 671 695 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ                     

ผูลงทุนทั่วไป 

 คาบริการการจัดการจาย      

       - บริษัทยอย - - 1,728 28,328 ตามที่ตกลงรวมกัน 

    คานายหนาจาย     

       - บริษัทยอย - - 35,537 32,998 ตามอัตราเดียวกับท่ีบริษัท

ยอย คิดกับลูกคาทั่วไป

ตามอัตราแนะนําของ

สมาคมบรษิัทหลักทรัพย 
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ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงคางของรายการบัญชี     

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา     

         กรรมการของกลุมบริษัท 28,106 42,913 - - 

 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 13)     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - 154,370 181,218 

      บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด - - - 22 

      บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 1,169 671 1,169 671 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบรษิัทยอย     

      บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด - - 281,000 - 

      บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด - - 300 2,000 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา     

      บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 70,000 80,000 70,000 80,000 

 เจาหนี้ธุรกิจหลกัทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา     

         กรรมการของกลุมบริษัท 10,848 9,085 - - 

 เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 23)     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - 9,293 27,600 

      บริษัท ทรีนีตี ้วัน จํากัด - - - 9 

 คาธรรมเนียมรบัลวงหนา     

      บรษิัท ทรมีันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 12,311 - 10,228 - 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - - 274,000 

      บริษัท ทรนีีตี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด - - 12,600 8,900 

      บริษัท ทรีนีตี ้วัน จํากัด - - 231 245 

 หุนกูชนิดไมมีประกัน     

      กรรมการของกลุมบริษัท 17,700 17,500 17,700 17,500 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางปดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่ เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2564 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2564 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย     

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - 3,277,670 (2,996,670) 281,000 

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 2,000 6,000 (7,700) 300 

 2,000 3,283,670 (3,004,370) 281,300 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคามีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป อัตราดอกเบี้ย MOR บวกรอยละ 3.63 ตอป (2563: 

อัตราดอกเบี้ย MOR บวกรอยละ 3.63 ตอป) โดยมีหลักประกันคือการเขาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิ

เรียกรองในลูกหนี้เงินกูที่มีอยูในขณะน้ีและในอนาคตของบริษัทยอยของการรวมคาดังกลาว โดยมีรายการเคลื่อนไหวใน

ระหวางปดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่ เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2564 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2564 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกการรวมคา     

บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 80,000 380,000 (390,000) 70,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางปดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่ เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2564 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2564 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษทัยอย     

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 274,000 4,114,200 (4,388,200) - 

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด  8,900 34,300 (30,600) 12,600 

บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 245 231 (245) 231 

 283,145 4,148,731 (4,419,045) 12,831 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการ

และผูบริหารดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนระยะสั้น 107,531 89,456 15,080 12,320 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 7,935 7,452 - - 

ผลประโยชนจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหต ุ29) 20 331 9 144 

รวม 115,486 97,239 15,089 12,464 

 

บริษัทฯไดใหผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติโดยในป 2564 ได

ทําประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหารของกลุมบริษัทในวงเงิน 50 ลานบาท (2563: 50 ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทไดเขาทําสัญญาคํ้าประกันทางการเงนิใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมขอ 40.3 เพ่ือค้ําประกันการกูยืมของการรวมคาซึ่งบริษัทฯตกลงวาจะจายเงินใหแกผูใหกูแทน หากการรวมคาผิด

นัดชําระหนี้เงนิกูดังกลาว  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่คํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันทางการเงินซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน และคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน จําแนกตามประเภทการจัดช้ันไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 

จํานวนเงินทีค้ํ่า

ประกนั 

คาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น 

จํานวนเงินที่ค้ํา

ประกัน 

คาเผ่ือผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดข้ึน 

ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดาน

เครดิต (Performing) 350,000 - - - 

มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดาน

เครดิต (Under-Performing) - - - - 

มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) - - - - 

รวม 350,000 - - - 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 168 207 - 40 

เงินฝากสถาบันการเงิน 361,179 190,165 1,947 16,554 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 361,347 190,372 1,947 16,594 

หัก: เงินฝากในนามบริษัทยอยเพื่อลูกคา (249,054) (122,419) - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 112,293 67,953 1,947 16,594 

 

8. เงินลงทุน 

8.1 มูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผูกพัน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบ
(1) 

    

   หลักทรัพยหุนทุน 1,775 3,120 1,775 - 

รวมหลักทรัพยที่ติดภาระ 1,775 3,120 1,775 - 

(1) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบใชขอมูลระดับ 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม 

8.2 มูลคาเงินลงทุน และมูลคายุติธรรม 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนช่ัวคราว     

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน    

 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อคา    

  หนวยลงทุน 432 2,942 432 2,942 

  หลักทรัพยจดทะเบียน 360,026 525,008 138,642 230,460 

  หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรพัยจดทะเบียน 109,091 100,000 109,091 100,000 

 รวมตราสารทนุ  469,549 627,950 248,165 333,402 

 ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

  หนวยลงทุน 3,455 3,340 - - 

  ตราสารหน้ีตางประเทศ 9,224 11,315 9,224 11,315 

 รวมตราสารหน้ี  12,679 14,655 9,224 11,315 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไร 

  หรือขาดทุน 482,228 642,605 257,389 344,717 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 เงินฝากประจํา 450,000 550,000 - - 

 ตราสารหนี้     

  ต๋ัวแลกเงิน 38,178 9,012 - - 

  หุนกู 116,819 38,143 79,006 38,143 

  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 399,293 149,727 - - 

 หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทยอยเพ่ือลูกคา (849,293) (699,727) - - 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 154,997 47,155 79,006 38,143 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 637,225 689,760 336,395 382,860 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ 70,000 - 70,000 - 

รวมเงินลงทุนที่วัดมลูคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไร 

  หรือขาดทุน 70,000 - 70,000 - 

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

 หลักทรัพยจดทะเบียน 130,959 185,611 50,500 47,200 

 หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 14,903 9,700 14,251 9,032 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผาน 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 145,862 195,311 64,751 56,232 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 215,862 195,311 134,751 56,232 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีปญหาเรื่องการดํารงอยูของกิจการ ซึ่ง

มีราคาทุนจํานวน 80.3 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 79.8 ลานบาท) กลุมบริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

ดังกลาวแลวทั้งจํานวน ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไดแก เงิน

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุม

บริษัทพิจารณาวาเปนการลงทุนระยะยาว 
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8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

(ไมรวมสวนที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    

 เงินฝากประจํา 450,000 - - 450,000 

 ต๋ัวแลกเงิน 38,178 - - 38,178 

 หุนกู 116,819 - - 116,819 

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 399,293 - - 399,293 

 หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทยอยเพื่อลูกคา (849,293) - - (849,293) 

 รวม 154,997 - - 154,997 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 เงินฝากประจํา 550,000 - - 550,000 

 ต๋ัวแลกเงิน 9,012 - - 9,012 

 หุนกู 38,143 - - 38,143 

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 149,727 - - 149,727 

 หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทยอยเพื่อลูกคา (699,727) - - (699,727) 

 รวม 47,155 - - 47,155 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนตามมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 หุนกู 79,006 - - 79,006 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนตามมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 หุนกู 38,143 - - 38,143 

 

8.4 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนที่รับรูในสวนของผูถือหุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตนป (62,305) (47,455) (62,305) (47,455) 

เปลี่ยนแปลงระหวางป (สุทธิจากภาษีเงินได)     

-  จากการตีราคา 12,223 (25,784) 2,815 (7,841) 

-  จากการขาย (4,535) 10,933 - - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

   จากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,873 (7,009) 

ยอดคงเหลือปลายป (54,617) (62,305) (54,617) (62,305) 

 

8.5 เงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 

2564 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ทรัพยากร 56,622 2,561 (4,445) 

ธุรกิจการเงิน 33,088 861 - 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง - 1,020 8,980 

สินคาอุตสาหกรรม 50,500 4,000 - 

อ่ืน ๆ 5,652 - - 

รวม 145,862 8,442 4,535 
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(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 

2563 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ทรัพยากร 69,706 635 (6,188) 

ธุรกิจการเงิน 32,378 1,485 (4,745) 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 45,360 1,500 - 

สินคาอุตสาหกรรม 47,200 2,000 - 

อ่ืน ๆ 667 - - 

รวม 195,311 5,620 (10,933) 

 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ธุรกิจการเงิน 9,251 172 - 

สินคาอุตสาหกรรม 50,500 4,000 - 

อ่ืน ๆ 5,000 - - 

รวม 64,751 4,172 - 

 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ธุรกิจการเงิน 9,032 250 - 

สินคาอุตสาหกรรม 47,200 2,000 - 

รวม 56,232 2,250 - 
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9. ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหน้ีสาํนักหักบัญชี 120,160 268,501 

หัก: ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีในนามบริษัทยอยเพ่ือลูกคา (76,481) (48,096) 

ลูกหน้ีสาํนักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย 43,679 220,405 

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 372,703 174,231 

เงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 3,265,364 2,204,076 

ลูกหน้ีทรัพยสินวางประกัน - 3,912 

ลูกหน้ีอื่น 78,121 79,169 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย 3,716,188 2,461,388 

หัก: คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (61,970) (61,995) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 3,654,218 2,399,393 

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 2,856 2,286 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,921 3,013 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 5,777 5,299 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ 3,659,995 2,404,692 

10.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาจําแนกตามการจัดช้ัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 ซึ่งลูกหนี้จัดช้ันสรุปไดดังน้ี 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          

คางรับ 

ยอดที่ใชในการต้ังคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

คาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 3,214,978 3,214,978 1 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเส่ียงดานเครดิต 439,241 439,241 - 

ลูกหน้ีที่มีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 3,716,188 3,716,188 61,970 

ลูกหน้ีสัญญาซื้อขายลวงหนา    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,856 26,863 - 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเสี่ยงดานเครดิต 2,921 22,491 - 

รวม 5,777 49,354 - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,721,965 3,765,542 61,970 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          

คางรับ 

ยอดที่ใชในการต้ังคา

เผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

คาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,107,772 2,107,772 1 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 291,647 291,647 25 

ลูกหน้ีที่มีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 2,461,388 2,461,388 61,995 

ลูกหน้ีสัญญาซื้อขายลวงหนา    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,286 29,583 - 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต 3,013 18,588 - 

รวม 5,299 48,171 - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 2,466,687 2,509,559 61,995 
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11. คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

รายละเอียดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 61,970 61,995 

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยทางการเงิน
ที่ไมมีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ    

ดอยคาดานเครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่วัด
มูลคาคาเผ่ือ  
ตามหลักการ

อยางงาย รวม 

ยอดตนป 1 25 61,969 - 61,995 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ           

วัดมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนใหม
 - (25) - - (25) 

ยอดปลายป 1 - 61,969 - 61,970 

  
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยทางการเงิน
ที่ไมมีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ    

ดอยคาดานเครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่วัด
มูลคาคาเผ่ือ  
ตามหลักการ

อยางงาย รวม 

ยอดตนป - 99 62,085 - 62,184 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด

มูลคาคาเผื่อผลขาดทุนใหม - (73) - - (73) 
สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดรายการ

ออกจากบัญชี
 - - (116) - (116) 

ยอดปลายป - 26 61,969 - 61,995 
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12. สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธ 

12.1 สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อคา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  2564 2563 

สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

 มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

ตราสารทุน         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 98,403 238,384 - - - - - - 

อัตราแลกเปล่ียน         

สัญญาซ้ือขายเงินตรา  

   ตางประเทศ

ลวงหนา
(1)

 35,515 485,335 40,359 531,190 10,161 191,366 8,219 154,823 

รวม 133,918 723,719 40,359 531,190 10,161 191,366 8,219 154,823 

      (1)
  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบริษัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาของบริษัทยอยท้ังจํานวน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 

สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

 มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

ตราสารทุน         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 94,862 232,534 - - - - - - 

อัตราแลกเปล่ียน         

สัญญาซ้ือขายเงินตรา  

   ตางประเทศ

ลวงหนา - - 4,843 45,855 1,943 36,543 - - 

รวม 94,862 232,534 4,843 45,855 1,943 36,543 - - 
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12.2  สัดสวนการทําธุรกรรมอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา 

  (หนวย: รอยละ) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา สัดสวนจาํนวนเงินตามสัญญา 

ประเภทของคูสัญญา สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

สํานักหักบัญชี 33 - - - 

สถาบันการเงิน 67 100 100 100 

รวม 100 100 100 100 

 

  (หนวย: รอยละ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา 

ประเภทของคูสัญญา สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หน้ีสิน 

สํานักหักบัญชี 100 - - - 

สถาบันการเงิน - 100 100 - 

รวม 100 100 100 - 

13. ลูกหนี้อื่น 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดคางรับและเงินปนผลคางรับ 47,464 31,828 18,443 7,362 

ลูกหน้ีเงินวางประกันเพ่ือการซื้อขายสินคาคงเหลือ     

- สินทรัพยดิจิทัล 15,382 - 15,382 - 

ลูกหน้ีเงินวางประกันเพื่อการซื้อขายเงินลงทุน 13,216 - 13,216 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - 58,370 121,240 

เงินปนผลคางรับ - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - 96,000 60,000 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการรวมคา (หมายเหตุ 6) 1,169 671 1,169 671 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 77,231 32,499 202,580 189,273 

14. เงินใหกูยืมอื่น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกบริษัทและบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง 

MOR บวกรอยละ 3.50 ตอป (2563: อัตรา MOR ถึง MOR บวกรอยละ 3.00 ตอป) และคํ้าประกันโดยการจํานําตรา

สารทุนท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและมิไดจดทะเบียนของผูกู โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

181 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 กําหนดชําระคืนภายใน งบการเงินรวม/บการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน ธันวาคม 2565 ธันวาคม 2564 1,134,236 854,510 

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น - ธันวาคม 2564 - 147,000 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   - (147,000) 

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป 

  
- - 

15. สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 

ในระหวางป 2564 บริษัทไดลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

คริปโทเคอรเรนซี 
 

ราคาทุน 999 

หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (183) 

รวม 816 

16. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

16.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี                        

ตามวิธีสวนไดเสีย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,176,101 1,175,983 1,560,946 1,518,202 
บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 10,000 10,000 99.9 99.9 10,057 10,057 11,663 11,835 
บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 3,000 3,000 99.9 99.9 

3,043 3,043 4,918 2,196 
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 250 250 99.9 99.9 250 250 227 228 
บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด 10,000 10,000 99.9 99.9 6,132 6,132 4,499 4,377 

รวม     1,195,583 1,195,465 1,582,253 1,536,838 

  

 ในระหวางป 2564 บริษัทรับรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมื่อไดรับบริการจากพนักงานของบริษัทยอย โดยบันทึก

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 0.04 ลานบาท (2563: 0.64 ลานบาท) 
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 ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯซื้อหุนสามัญรอยละ 50 ของบริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ

บริษัทฯเพิ่มเติมในราคา 2.6 ลานบาท สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.9 

เปนรอยละ 99.9 และทําใหสถานะของบริษัทดังกลาวเปลี่ยนจาก “บริษัทรวม” เปน “บริษัทยอย” งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดรวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแตวันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท

ยอย ณ วันที่ลงทุนมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,903 

ลูกหน้ีอื่น 268 

อุปกรณ 17 

สินทรัพยอื่น 125 

รวมสินทรพัย 7,313 

หนี้สิน  

คาใชจายคางจาย 53 

เงินปนผลคางจาย 1,000 

หน้ีสินอ่ืน 530 

รวมหน้ีสิน 1,583 

สินทรัพยสุทธิ 5,730 

กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม ซึ่งเกี่ยวของกับการโอนเปลี่ยนประเภทของเงิน

ลงทุนในสวนไดเสยีในบริษัทรวมไปเปนบริษัทยอยและรับรูกําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมใน “รายไดอ่ืน” 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเปน “สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 

รายละเอียดการลงทุนแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม 2,597 

มูลคาทางบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนเดิม ณ วันที่ซ้ือกิจการ (2,966) 

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (369) 

  

ราคาที่ตกลงซื้อเงินลงทุนสวนเพ่ิม (2,600) 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเดิม (2,597) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา 5,730 

กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมที่รับรูในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 533 
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ผลกระทบสุทธิจากรายการดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (369) 

กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 533 

ผลกําไรสุทธิจากการซ้ือธุรกิจที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 164 

 ในระหวางป 2563 บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

และรับรูเงนิปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาว ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

บริษัทรวม สวนแบงกําไร สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด 187 - 500 
 

16.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงนิเฉพาะกิจการและเงินปน

ผลรับจากบริษัทยอยดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย สวนแบงกําไรขาดทุน 

สวนแบงกําไรขาดทุน               

เบ็ดเสร็จอื่น เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 150,173 81,020 (11,468) (17,943) 96,000 60,000 

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด (172) 309 - - - 5,000 

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 2,819 (1,555) (97) - - - 

บริษัท ทรีนีตี ้วัน จํากัด (1) (1) - - - - 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด 1,622 811 - - 1,500 2,000 

รวม 154,441 80,584 (11,565) (17,943) 97,500 67,000 
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รายละเอียดของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 

สวนแบงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากบริษัทยอย (20,973) - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษัทยอย 4,873 (7,010) 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอย 4,535 (10,933) 

รวม (11,565) (17,943) 

17. เงินลงทุนในการรวมคา 

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการรวมคา 

เงินลงทุนในการรวมคาซ่ึงเปนเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมรวมกันมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การรวมคา ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท ทรีมันน่ี 

โฮลด้ิง  
จํากัด 

ลงทุนในบริษัทที่
ใหบริการสนิเช่ือ
รายยอยระดับ
จังหวัดภายใต 
การกํากับ 

30.07 30.07 21,500 21,500 38,850 27,276 

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด กับบุคคลธรรมดาราย

หนึ่ง เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกลาวจํานวน 215,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ใน

ราคา 21.5 ลานบาท สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯคิดเปนรอยละ 30.07 ของหุนท่ีออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาว

ภายหลังการเพ่ิมทุน โดยบริษัทพิจารณาวาภายใตเงื่อนไขในสัญญาผูถือหุนขางตน บริษัทดังกลาวเปนกิจการท่ีบริษัทและ

บุคคลธรรมดาขางตนควบคุมรวมกัน บริษัทจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในการรวมคา การรวมคา

ดังกลาวดําเนนิธุรกิจหลักในการถือหุนในบริษัทอ่ืน ณ วันท่ีลงทุนการรวมคามีบริษัทยอยจํานวน 12 แหง ที่ดําเนินธุรกิจ

การใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) ในพื้นที่ 4 จังหวัด (31 ธันวาคม 2564: มี

บริษัทยอย 18 แหง ในพื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการที่เกี่ยวของการประกอบธุรกิจ

การใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับตองไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจและอยูภายใตการกํากับ

ดูแลจากกระทรวงการคลัง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง

และประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลังท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
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17.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการรวมคาในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และเงินปนผลรับจากการรวมคาดังน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การรวมคา สวนแบงกําไร สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัท ทรีมันน่ี              

โฮลด้ิง จํากัด 15,445 4,870 - - 3,870 3,440 

 

17.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของการรวมคาที่มีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิงส จํากัด 

 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22 10 

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 511 145 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6 6 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 42 40 

เงินกูยืมระยะสั้น (410) (80) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (31) (20) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (6) (9) 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5) (1) 

สินทรัพย - สุทธิ 129 91 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 30.07 30.07 

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการในสินทรัพย - สุทธิ 39 27 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในการรวมคา 39 27 
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิงส จํากัด 

 2564 2563 

รายไดดอกเบ้ีย 107 43 

รายไดคาบรกิาร 80 29 

คาใชจายบริหาร (56) (37) 

คาใชจายดอกเบี้ย (26) (8) 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (39) (8) 

คาใชจายภาษีเงินได (13) (2) 

กําไร  53 17 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 53 17 

หัก: สวนที่ไมมีอํานาจควบคมุ (4) - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสวนที่เปนของผูถือหุนบรษิัทใหญ 49 17 

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิ 2 - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง 51 17 

18. สวนปรับปรุงอาคารเชา และอปุกรณ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครื่องตกแตง   เครื่องใช    

  สํานักงาน   สํานักงาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

1 มกราคม 2563 45,316 104,357 20,545 170,218 

ซื้อเพิ่ม 17 2,709 4,793 7,519 

จําหนาย - (209) (4,183) (4,392) 

ตัดจําหนาย (174) (5) - (179) 

31 ธันวาคม 2563 45,159 106,852 21,155 173,166 

ซื้อเพิ่ม 725 3,269 - 3,994 

จําหนาย (5) (12,588) (2,665) (15,258) 

ตัดจําหนาย (5,562) (4,485) - (10,047) 

31 ธันวาคม 2564 40,317 93,048 18,490 151,855 

คาเสื่อมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 45,050 86,635 13,140 144,825 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 206 7,081 2,376 9,663 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (197) (4,183) (4,380) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย (129) (4) - (133) 

31 ธันวาคม 2563 45,127 93,515 11,333 149,975 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 220 5,708 3,149 9,077 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย (5) (12,588) (2,665) (15,258) 
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 งบการเงินรวม 

  เครื่องตกแตง   เครื่องใช    

  สํานักงาน   สํานักงาน   ยานพาหนะ   รวม  

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย (5,559) (4,485) - (10,044) 

31 ธันวาคม 2564 39,783 82,150 11,817 133,750 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2563 32 13,337 9,822 23,191 

31 ธันวาคม 2564 534 10,898 6,673 18,105 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  

2563    9,663 

2564    9,077 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื่องตกแตง    

  สํานักงาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

     1 มกราคม 2563 3 1,249 1,252 

     31 ธันวาคม 2563 3 1,249 1,252 

     31 ธันวาคม 2564 3 1,249 1,252 

คาเสื่อมราคาสะสม 

     1 มกราคม 2563 3 701 704 

     คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 250 250 

     31 ธันวาคม 2563 3 951 954 

     คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 250 250 

     31 ธันวาคม 2564 3 1,201 1,204 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

     31 ธันวาคม 2563 - 298 298 

     31 ธันวาคม 2564 - 48 48 

คาเสื่อมราคาสําหรับป    

     2563   250 

     2564   250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีสวนปรับปรงุอาคารเชา และอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว

แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 109 ลานบาท 

(2563: 134 ลานบาท) 
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19. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คาธรรมเนียม

ใบอนุญาต          

รอตัดบัญชี 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร อื่น ๆ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร

ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 500 35,393 3,263 2,072 41,228 

ซื้อเพิ่ม - 1,803 90 843 2,736 

โอนเขา (ออก) - 19 - (19) - 

31 ธันวาคม 2563 500 37,215 3,353 2,896 43,964 

ซื้อเพิ่ม - 809 254 1,329 2,392 

ตัดจําหนาย (250) (117) (1,421) - (1,788) 

31 ธันวาคม 2564 250 37,907 2,186 4,225 44,568 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2563 206 29,833 1,404 - 31,443 

คาตัดจําหนายสําหรับป 100 989 590 - 1,679 

31 ธันวาคม 2563 306 30,822 1,994 - 33,122 

คาตดัจําหนายสําหรับป 67 1,122 586 - 1,775 

คาตัดจําหนายสําหรับสวนที่

ตัดจําหนาย (150) (117) (1,421) - (1,688) 

31 ธันวาคม 2564 223 31,827 1,159 - 33,209 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563 194 6,393 1,359 2,896 10,842 

31 ธันวาคม 2564 27 6,080 1,027 4,225 11,359 

คาตัดจําหนายสําหรับป     

2563     1,679 

2564     1,775 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู 

มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 26 ลานบาท (2563: 26 ลานบาท) 
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20. คาความนิยม 

 (หนวย: พันบาท) 

 2564 2563 

คาความนิยม - บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 50,865 50,865 
 

บริษัทปนสวนคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับกลุมหนวยงานทาง

ธุรกิจท่ีกอใหเกิดเงินสดอันไดแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด เพื่อทดสอบการดอยคาประจําป 

บริษัทพิจารณามูลคาที ่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งไดรับอนุมัติ

จากฝายบริหาร และมีขอสมมติที่สําคัญเก่ียวกับอัตราการเติบโตของรายไดและอัตราคิดลด 

21. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น และหุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกัน 

(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ยตอป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป)     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 

      

ต๋ัวสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบ้ียเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 1,510,000 1,425,000 - - 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น       

ต๋ัวแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 567,635 440,626 308,282 380,680 

หุนกูระยะส้ันชนิดไมมีประกัน       

หุนกู 3.20 2.60 - 2.75 455,600 132,700 455,600 132,700 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น และหุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกันไมดอยสิทธิและมีผูแทนผู

ถือหุนกูขางตนเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดนอยกวา 1 ป 

22. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

เจาหนี้ธุรกจิหลักทรัพย   

เจาหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 277,823 255,586 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรพัย 277,823 255,586 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

เจาหนี้ธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนา   

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,197 8,056 

รวมเจาหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,197 8,056 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 281,020 263,642 

23. เจาหนี้อื่น 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คาใชจายคางจาย  171,961 138,071 21,802 17,518 

เจาหนี้กูยืมหลักทรัพย 2,663 - 2,663 - 

คาใชจายคางจาย - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - - 9 

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - 9,293 27,600 

รวมเจาหน้ีอ่ืน 174,624 138,071 33,758 45,127 

24. สัญญาเชา  

 บริษัทยอยทําสัญญาเชาสินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทยอย โดยมีอายุสัญญาระหวาง 3 - 4 ป 

ก)  สินทรัพยสิทธิการใช  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคาร และสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 106,017 4,198 110,215 

เพิ่มขึ้น 2,837 - 2,837 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา 3,275 - 3,275 

สวนลดคาเชา (41) - (41) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (27,353) (1,054) (28,407) 

31 ธันวาคม 2563 84,735 3,144 87,879 

เพิ่มขึ้น 2,594 2,950 5,544 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (31,464) (1,625) (33,089) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 55,865 4,469 60,334 
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ข) หนี้สินตามสัญญาเชา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา 59,226 84,586 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (1,949) (2,828) 

รวม 57,277 81,758 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (31,643) (28,845) 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
25,634 52,913 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตนป 81,758 101,405 

เพิ่มขึ้น 5,544 6,071 

ดอกเบ้ียที่รับรู 1,788 1,411 

จายคาเชา (31,813) (27,129) 

ยอดคงเหลือปลายป 57,277 81,758 

การวิเคราะหการครบกําหนดของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมขอ 42.2 ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ค) คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

  (หนวย: พันบาท) 

 2564 2563 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสทิธิการใช 33,089 28,407 

ดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 2,005 1,626 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาระยะสั้นและสินทรพัยอางอิงมีมูลคาตํ่า 283 744 

ง)  อื่น ๆ   

กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 32 ลานบาท 

(2563: 28 ลานบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายของสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคา

ตํ่า 
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25.  เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะยาวอ่ืนเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกัน มีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  

 อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท อายุ วันที่ครบกําหนด 2564 2564 

   (รอยละตอป)  

เงินกูยืมระยะยาวอื่น     

ตั๋วแลกเงิน 2 ป 11 วัน 19 เมษายน 2566 3.70 124,202

26.  หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน 

 บริษัทมีหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

    

วันที่ 

งบการเงินรวม /                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ออก จํานวนหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ ครบกําหนด 2564 2563 

 (หนวย) (รอยละตอป)     
16 สิงหาคม 2562 138,000 3.80 2 ป 16 สิงหาคม 2564 - 138,000 
22 ตุลาคม 2562 45,400 3.65 2 ป 22 ตุลาคม 2564 - 45,400 
4 ธันวาคม 2562 83,000 3.80 1 ป 11 เดือน 28 วัน 2 ธันวาคม 2564 - 83,000 
12 มีนาคม 2563 123,100 3.50 1 ป 5 เดือน 28 วัน 9 กันยายน 2564 - 123,100 
16 กรกฎาคม 2563 200,000 3.50 1 ป 5 เดือน 29 วัน 14 มกราคม 2565 200,000 200,000 
9 กันยายน 2563 108,500 3.50 1 ป 6 เดือน 9 มีนาคม 2565 108,500 108,500 
17 ธันวาคม 2563 156,800 3.55 1 ป 7 เดือน 2 วัน 19 กรกฎาคม 2565 156,800 156,800 
26 มกราคม 2564 84,000 3.80 2 ป 26 มกราคม 2566 84,000 - 
2 เมษายน 2564 200,000 3.60 1 ป 6 เดือน 1 วัน 3 ตุลาคม 2565 200,000 - 
4 มิถุนายน 2564 100,500 3.80 2 ป 2 วัน 6 มิถุนายน 2566 100,500 - 
16 สิงหาคม 2564 134,900 3.80 2 ป 16 สิงหาคม 2566 134,900 - 
9 กันยายน 2564 72,500 3.80 1 ป 11 เดือน 30 วัน 9 สิงหาคม 2566 72,500 - 
12 ธันวาคม 2564 100,000 3.60 1 ป 6 เดือน 4 วัน 6 มิถุนายน 2566 100,000 - 

รวม     1,157,200 854,800 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   (665,300) (389,500) 

หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  491,900 465,300 
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27. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 56,137 51,580 2,044 1,663 

สวนท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน:     

ซื้อบริษัทยอย - 412 - - 

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบรกิารในปจจุบัน 5,372 3,464 414 334 

ตนทุนดอกเบ้ีย 816 1,048 33 47 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย     

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

ประชากรศาสตร 9,923 - - - 

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 4,451 - 68 - 

สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 12,058 - 148 - 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (578) (367) - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 88,179 56,137 2,707 2,044 
  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวน

ประมาณ 5 ลานบาท (2563: 3 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุม

บริษัทประมาณ 9 - 11 ป (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ป) (2563: 10 ป (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ป)) 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อัตราคิดลด 1.17 - 1.49 2.29 - 2.81 1.49 2.81 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  3.00 - 4.00 4.00 3.00 4.00 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 1.91 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 7.64 - 22.92 

 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

194 

 

 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 2564 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มข้ึน 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

เคล่ือนไหว

ลดลง 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (2,177) 0.5 2,321 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 5,341 1.0 (4,801) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (5,382) 20.0 6,234 

  

 งบการเงินรวม 2563 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มข้ึน 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

เคล่ือนไหว

ลดลง 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (1,387) 0.5 1,470 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 4,291 1.0 (3,842) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (6,386) 20.0 7,752 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มข้ึน 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (119) 0.5 127 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 311 1.0 (279) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (418) 20.0 503 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มข้ึน 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (91) 0.5 96 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 256 1.0 (227) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (378) 20.0 467 
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28.  ทุนเรือนหุน 

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม

จํานวน 987,480,000 บาทเปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 987,477,305 บาท แบงออกเปน 197,495,461 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 539 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทอีกจํานวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 

บาทเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 128,747,730 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ซึ่งจะถูกจัดสรรดังตอไปนี ้

1)  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) หุ นสามัญเพิ ่มทุนจํานวนไมเกิน 

98,747,730 หุน เพ่ือรองรบัการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิด

ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 29.1 

2) เพื่อรองรับการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ESOP จํานวน 30,000,000 หุน ตาม

รายละเอียดท่ีกลาวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ 29.2 

บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวขางตนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(จํานวนหุนสามัญ) (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 326,243,191 1,631,216 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 326,243,191 1,631,216 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 199,188,966 995,945 

เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 15,215,880 76,079 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
214,404,846 1,072,024 

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางป 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

วันท่ีใชสิทธิ 

จํานวนที่ใชสิทธิ 

TNITY-W1* 

จํานวนท่ีใชสิทธิ 

ESOP** 

จํานวนหุนสามัญที่ออก

เน่ืองจากการใชสิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย 

วันที่ตลาดหลักทรัพยรับเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

19 มี.ค. 64 12,961,473 2,254,407 15,215,880 23 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 

รวม 12,961,473 2,254,407 15,215,880   

 

*   ราคาใชสิทธิของ TNITY-W1 เทากับ 5.00 บาทตอหุน 

**  ราคาใชสิทธิของ ESOP เทากับ 5.94 บาทตอหุน 
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29.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

29.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน

สามัญของบรษิัทฯ  (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไดใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯที่ใชสิทธิจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 98,747,730 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 98,747,323 หนวย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ : 98,747,323 หนวย 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

วิธีการเสนอขาย : จัดสรรใหผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 2 หุน

สามัญตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ใน

ราคา 5.00 บาทตอหุน 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 22 มีนาคม 2561 

อายุของใบสําคัญแสดงสทิธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันสิ้นสุดอายุ : 21 มีนาคม 2564 

วันกําหนดการใชสิทธิ : ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน

และธันวาคม 

 รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

(หนวย: หนวย) 

 งบการเงินรวม/                                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 97,276,451 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิระหวางป (12,961,473) 

สิ้นสุดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (84,314,978) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 
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29.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯใหกับกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของกลุ มบริษัท จํานวน 30,000,000 หนวย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหลักทรัพยที่เสนอ:  30,000,000 หนวย  

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ:  30,000,000 หุน  

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ:  3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วันท่ีจัดสรร: 23 มีนาคม 2561 

 วันสิ้นสุดอายุ: 22 มีนาคม 2564 

 ราคาเสนอขาย: ไมคิดมูลคาหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)  

ราคาการใชสิทธิ:  5.94 บาทตอหุน (ราคาปดของหลักทรัพยของบริษัทฯ (TNITY) ถัว

เฉลี่ย 5 วันทําการภายหลังวันที่ผูถือหุนไดสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญ) เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

อัตราการใชสิทธิ:  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ  

วิธีการจัดสรร:  บริษัทฯจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัท ขึ้นอยูกับตําแหนง อายุงาน 

ความรูและประสบการณ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและ

ศักยภาพหรือประโยชนท ี ่กล ุมบริษัทจะไดร ับ โดยใหประธาน

เจาหนาที ่บริหาร และ/หรือบุคคลที ่ประธานเจาหนาที ่บริหาร

มอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่

กําหนด โดยไมมีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทยอยรายใดที่ไดรับจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งน้ี  

ระยะเวลาการใชสิทธิ: ในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดยในแตละปจะสามารถใชสิทธิ

ในจํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ

จัดสรร ราคาใชสิทธิขางตนอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุนแตละสิทธิท่ีออกเทากับ 0.315 บาท คํานวณโดยใชแบบจําลองการกําหนด

ราคาสิทธิตามแบบจําลอง Binomial  ขอมูลนําเขาแบบจําลอง ไดแก ราคาหุน ณ วันที่กําหนดราคา ซึ่งเทากับ 5.90 

บาท ราคาใชสิทธิเทากับ 5.94 บาท ความผันผวนที่คาดหวังรอยละ 18.12 ความคาดหวังอัตราการจายเงินปนผลรอย

ละ 8.90 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงรอยละ 1.57 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของกลุม

บริษัทแลวจํานวน 25,971,867 หนวย และมียอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดจัดสรร 4,028,133 หนวย 

 ในระหวางป 2564 กลุมบริษัทบันทึกคาใชจายเปนจํานวน 0.05 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.01 ลานบาท) (2563: 

0.8 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 ลานบาท)) ซึ่งรวมอยูในคาใชจายผลประโยชนพนักงาน  

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติโอนสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ที่บริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของกลุม

บริษัท ซึ่งหมดอายุโครงการลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สําหรับสวนที่ไมไดใชสิทธิเขาเปนกําไรสะสม รวมเปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น 7.5 ลานบาท 

 รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP 

 (หนวย: หนวย) 

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 25,971,867 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิระหวางป (2,254,407) 

สิ้นสุดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (23,717,460) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 

30.  สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรประจําป

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงิน

ปนผลได ในระหวางป 2564 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสําหรับปจํานวน 12.5 ลานบาท ไปเปนสํารองตามกฎหมาย 

(2563: 5.8 ลานบาท) 

31. รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564 2563 

คานายหนาจากการซื้อและขายหลักทรัพย 342,873 236,084 

คาธรรมเนียมและบริการ 118,069 94,552 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 129,433 82,846 

รายไดดอกเบี้ยอื่น 6,947 12,453 

รวม 597,322 425,935 
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32. รายไดดอกเบี้ย 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 43 46 - - 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม 111,630 92,999 111,357 92,698 

รายไดดอกเบ้ียจากจากเงินลงทุน 6,099 759 7,324 969 

อ่ืน ๆ 992 1,693 - - 

รวม 118,764 95,497 118,681 93,667 

33. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรจากเงินลงทุน 172,984 141,881 94,283 50,595 

กําไร (ขาดทุน) จากอนุพันธเพื่อคา (24,048) (27,799) 90 467 

เงินปนผลรับ 29,442 31,423 16,506 19,320 

รวม 178,378 145,505 110,879 70,382 

34. ตนทุนทางการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คาใชจายดอกเบี้ยของเงินกูยืม 81,234 53,174 58,920 44,025 

คาใชจายดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเชา 1,977 1,626 - - 

คาใชจายดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากลูกคา 3,031 5,309 - - 

รวม 86,242 60,109 58,920 44,025 

35. ภาษีเงินได  

 คาใชจายภาษีเงนิไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 53,795 15,010 14,793 1,157 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชจีากการเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 2,024 10,086 2,608 7,797 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 55,819 25,096 17,401 8,954 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

200 

 

จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่เก่ียวของกับขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 5,286 - 43 - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่เก่ียวของกับ (กําไร) ขาดทุน 

    จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนดวยมูลคา 

 ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,922) 3,713 (704) 1,960 

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 305,963 155,543 267,545 139,401 

     

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอยละ) 15 และ 20 15 และ 20 20 20 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 60,933 28,134 53,509 27,880 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดวาจะไมไดรับประโยชน (นํามาใช) - (7,269) - (7,519) 

รับโอนสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจาก               

บริษัทที่เก่ียวของกัน (274) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

   รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี - (1,980) (22,217) (15,762) 

   คาใชจายตองหาม 437 218 17 47 

   คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึน (89) (298) - - 

   อื่น ๆ (5,188) 6,291 (13,908) 4,308 

รวม (4,840) 4,231 (36,108) (11,407) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 55,819 25,096 17,401 8,954 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการ

ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน                                                  10,219 10,222 - - 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 16,059 16,059 15,965 15,965 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุตธิรรม 17,429 16,519 10,730 11,406 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ของเงินลงทุน 

สัญญาเชา 146 44 - - 

ประมาณการรื้อถอน 1,046 522 - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17,533 11,134 542 409 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช - 364 - - 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา - 8,628 - 331 

รวม 62,432 63,492 27,237 28,111 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 437 - - - 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุน 9,307 11,871 6,386 3,992 

รวม 9,744 11,871 6,386 3,992 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 52,688 51,621 20,851 24,119 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

จํานวน 0.02 ลานบาท (2564: ไมมี) ที่บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทยอย

พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทาง

ภาษีมาใชประโยชนได โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของบริษัทยอยมีจํานวนเงิน 0.02 ลานบาท ซึ่งจะทยอย

สิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2566 ถึง 2568 

36. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่

เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญ

ที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา

ปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคาํนวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับป                 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 250,144 130,447 211,195 199,189 1.18 0.65 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับป                 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 -  2,920    

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP -  21    

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใช

สิทธิซื้อ      หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 250,144  214,136  1.17  

 ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่

บริษัทอาจตองออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เนือ่งจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 

37. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดไดรับและสอบ

ทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ

สวนงาน ทั้งนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและ

บริการ โดยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงนิและวาณิชธนกิจ กลุมบริษัทไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน 

 ผูอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร

หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน โดยไมมีการปนสวนคาใชจายในการดําเนินงานและ

คาใชจายภาษีเงินไดใหแตละสวนงานดําเนินงาน การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปใน

ลักษณะเดียวกับการบันทกึบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ขอมูลรายไดและกําไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังตอไปนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 2564 

 สวนงานธุรกิจ

หลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

สวนงานธุรกิจที่

ปรึกษาทางการเงิน

และวาณิชธนกิจ 

รวมสวนงาน

ที่รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตัดรายการ

ระหวางกัน รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 678 66 744 - 744 

รายได (คาใชจาย) ระหวางสวนงาน 103 - 103 (102) 1 

ดอกเบ้ียรับ 251 - 251 (3) 248 

ดอกเบ้ียจาย (89) - 89 3 92 

กําไรของสวนงาน 878 66 944 (102) 842 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:     

 รายไดและคาใชจายในการ

ดําเนินงาน 

    

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน   (458) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (44) 

คาใชจายอื่น    (49) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา   15 

 คาใชจายภาษีเงินได    (56) 

กําไรสําหรับป    250 

(หนวย: ลานบาท) 

 2563 

 สวนงานธุรกิจ

หลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

สวนงานธุรกิจที่

ปรึกษาทางการเงิน

และวาณิชธนกิจ 

รวมสวนงาน

ที่รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตัดรายการ

ระหวางกัน รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 505 20 525 - 525 

รายได (คาใชจาย) ระหวางสวนงาน 93 (22) 71 (70) 1 

ดอกเบ้ียรับ 101 94 195 (4) 191 

ดอกเบ้ียจาย (64) - (64) 4 (60) 

กําไรของสวนงาน 534 133 667 (70) 597 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:     

 รายไดและคาใชจายในการ

ดําเนินงาน 

    

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน   (360) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (40) 

คาใชจายอื่น    (47) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   5 

 คาใชจายภาษีเงินได    (25) 

กําไรสําหรับป    130 
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สินทรพัยของสวนงานของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยของสวนงาน 

ธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

ธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ รวมสวนงาน 

สินทรัพยที่

ไมไดปนสวน รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 4,656 13 4,669 1,743 6,412 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 3,537 11 3,548 1,495 5,043 

 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร 

 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรพัยท่ีแสดงอยูในงบการเงินจึงถือ

เปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

 ในป 2564 และ 2563 กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ

กิจการ 

38. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 กลุมบริษัท และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อ

พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท  

 ในระหวางป 2564 กลุมบริษัทรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 21 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลาน

บาท) (2563: 20 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลานบาท)) 

39. เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจาย อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 

เงินปนผลประจําป 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

107 0.50 

เงินปนผลระหวางกาล 

สําหรับป 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

54 

 

0.25 

 

รวมเงินปนผลประจําป 2564  161 0.75 

    

เงินปนผลประจําป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 

88 0.44 

รวมเงินปนผลประจําป 2563  88 0.44 
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40. ภาระผกูพนั 

40.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชา

ที่สินทรัพยอางอิงมมีูลคาตํ่าที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีนอกเหนือจากสวนที่บันทึกเปนหน้ีสินตามสัญญาเชาในงบแสดง

ฐานะการเงนิ ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 2564 2563 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 0.5 0.3 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 0.3 0.1 

40.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรส และออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด

สัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ 42.4 

40.3 การคํ้าประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯคํ้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนการรวมคาของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก)  คํ้าประกันตั๋วแลกเงินแบบมีประกันจํานวนรวม 50 ลานบาท มีระยะเวลาการคํ ้าประกันหนึ่งป โดยจะสิ้นสุด

ระยะเวลาการคํ้าประกันในวันท่ี 27 เมษายน 2565 

ข)  คํ้าประกันหุนกูแบบมีประกันจํานวนรวม 300 ลานบาท มีระยะเวลาการคํ้าประกันสองป โดยจะสิ้นสุดระยะเวลา

การคํ้าประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 

41. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 360 - 109 469 

หนวยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหน้ี - 9 - 9 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ตราสารทุน - 15 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 98 - - 98 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(1) 

- 36 - 36 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 1 - - 1 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(1) 

(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอยเพ่ือเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาทั้งจํานวน 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 525 - 100 625 

หนวยลงทนุ 3 3 - 6 

ตราสารหน้ี - 11 - 11 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารทุน 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(1) 

- 10 - 10 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(1) 

(2) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอยเพ่ือเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาทั้งจํานวน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 139 - 109 248 

ตราสารหน้ี - 9 - 9 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ตราสารทุน 51 - 14 65 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 95 - - 95 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 1 - - 1 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 5 - 5 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(1)

     
(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 230 - 100 330 

หนวยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหน้ี - 11 - 11 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ตราสารทุน 47 - 9 56 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 2 - 2 
(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอย 

42.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

42.1 ตราสารอนุพันธ 

ตราสารอนุพนัธท่ีไมไดกําหนดใหเปนเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยง 

 รายละเอียดของสินทรัพยตราสารอนุพันธและหนี้สินตราสารอนุพันธที่ไมไดกําหนดใหเปนเครื่องมือที่ใชปองกันความ

เสี่ยงไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 12 

 กลุมบริษัทใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมบางสวน โดยเขาทํา

สัญญาดังกลาวในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการอางอิงซึ่งมี

อายุสัญญาโดยทั่วไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิรวมขอ 42.2 
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42.2 วัตถุประสงค และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  เครื่องมือทางการเงนิท่ีสําคัญของกลุมบริษัท ประกอบดวย เงินสด และรายการเทียบเทาเงนิสด เงนิลงทุน ลูกหนี้สํานัก

หักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น และ

ระยะยาว สินทรัพยตราสารอนุพันธ เจาหนี้สํานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญา

ซื้อขายลวงหนา เจาหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชา กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่

เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานเครดิต 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืม โดยจํานวน

เงินสูงสดุที่กลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน

ตราสารอนุพันธซึ่งไดเปดเผยจํานวนเงินสูงสุดที่กลุมบริษัทอาจตองสูญเสียไวในหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกําหนดใหมีนโยบาย และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ไดแก อํานาจ

อนุมัติวงเงินตั้งแตระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท การกําหนดเกณฑการ

กระจุกตัวในการใหสินเช่ือ การกําหนดหลักทรัพยท่ีสามารถใหสินเช่ือได การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ทั้ง

ของลูกคาและคูคา รวมถึงการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทมีการกําหนด

เกณฑการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยองคกรที่มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง และมีอันดับความนาเชื่อถือที่บริษัทฯยอมรับ

ได ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได นอกจากนี้การใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัว 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความ

เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว 

 ความเสี่ยงดานตลาด 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานตลาด 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทได

ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

ดังนี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2564 2563 2564 2563 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอ 1 หนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมรกิา 2.1 1.8 31.417 31.069 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

งบการเงินรวม 2564 

 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมรกิา 15.5 - 31.27 - 31.32 - 1 มิถุนายน 2565 

 

งบการเงินรวม 2563 

 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมรกิา 6.0 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 

เหรียญสหรัฐอเมรกิา - 0.2 - 30.050 5 มกราคม 2564 

  

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร

เพ่ือปองกันความเสี่ยงในสวนที่เปนเงนิลงทุนของบริษัท และลูกคา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัททําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศของบริษัทในนามบริษัทยอย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

   อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมรกิา 2.1 - 31.30 - 1 มิถุนายน 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 

   อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมรกิา 1.2 - 31.900 - 1 มิถุนายน 2564 

  

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย เงินใหกูยืม เงินกูยืมท่ีมีดอกเบี้ย หุนกูชนิดไมมีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเชา  อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ ่ง

ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  
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กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผัน

แปร จากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ประเภทตางๆ โดยไมเกินวงเงินที่กลุมบริษัท กําหนด และให

สอดคลองกับการใหกูยืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคลองของกลุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด 

หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี    

 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 

ดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอตัรา

ตลาด 

เม่ือทวง

ถาม 

นอยกวา 

1 ป 

1 - 5 

ป 

มากกวา 

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 103 - - - - 9 112 อัตราดอกเบ้ีย

ออมทรัพย 

- 

ลูกหน้ีสาํนักหักบัญชีและบรษิัท

หลักทรัพย 

- - - - - 44 44 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

3,265 - - - - 395 3,660 5.00 - 15.00 - 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 134 134 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77 77 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 615 615 - - 

- ตราสารหน้ี - - 155 70 - 13 238 - 1.80 - 7.00 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - - 70 - - - 70 - MOR ถึง MOR 

บวก  รอยละ 3.63 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR 

บวก  รอยละ 3.50 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา 

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ 

เงิน 

- 710 800 - - - 1,510 - อัตราดอกเบ้ียเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 

เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- - - - - 107 107 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

- - - - - 281 281 - - 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - - - - - 40 40 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 175 175 - - 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 1,121 491 - - 1,612 - 3.20 - 3.80 

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 568 - - - 568 - อัตราดอกเบ้ียเงิน

ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - 32 25 - - 57 - 2.31 - 4.00 

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - - - 124 - - 124 - 3.70 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

 

ระยะเวลาการกาํหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45 - - - - 23 68 อัตรา

ดอกเบี้ยเงิน

ฝากออม

ทรัพย 

- 

ลูกหน้ีสาํนักหักบัญชีและบรษิัท

หลักทรัพย 

- - - - - 220 220 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

2,204 - - - - 201 2,405 5.50 - 15.00 - 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 10 10 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 32 32 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 823 823 - - 

- ตราสารหน้ี - - 9 - - 53 62 - 2.10 - 2.65 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR  

บวก รอยละ 4.0 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR 

บวก รอยละ 2.5 

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR  

บวก รอยละ 1.25 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี    

 

 

ระยะเวลาการกาํหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา 

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา  

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน 

การเงิน 

- 725 700 - - - 1,425 - อัตราดอกเบี้ยเงินให

กูยืมระหวางธนาคาร 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

- - - - - 264 264 - - 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - - - - - 8 8 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 138 138 - - 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 441 - - - 441 - อัตราดอกเบี้ยเงินให

กูยืมระหวางธนาคาร 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - 29 53 - - 82 - 2.31 - 4.00 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบี้ยคงที่    
 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา  

5 ป 

ไมมี

ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - - 2 2 - - 
เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 313 313 - - 
- ตราสารหน้ี - - 79 70 - 9 158 - 1.80 - 7.00 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 95 95 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 202 202 - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบรษิัทยอย - 281 - - - - 281 - อัตราดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมระหวาง
ธนาคาร 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบี้ยคงที่    
 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  

(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา  

5 ป 

ไมมี

ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - - 70 - - - 70 - MOR ถึง MOR 
บวก  รอยละ 3.63 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR 
บวก  รอยละ 3.50 

หนี้สินทางการเงิน           
หน้ีสินตราสารอนุพันธ - - - - - 5 5 - - 
เจาหนี้อ่ืน - - - - - 34 34 - - 
หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 1,121 492 - - 1,613 - 3.20 - 3.80 
เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 308 - - - 308 - อัตราดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมระหวาง
ธนาคาร 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย - - 13 - - - 13 - อัตราดอกเบี้ยเงิน
ใหกูยืมระหวาง

ธนาคาร 
เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - - - 124 - - 124 - 3.70 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อัตราดอกเบี้ยคงที่    
 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  
(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา 

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สนิทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - - 17 17 - - 
เงินลงทุน          
   -  ตราสารทุน - - - - - 390 390 - - 
   - ตราสารหน้ี - - - - - 49 49 - - 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 2 2 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 189 189 - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - - 80 - - - 80 - MOR ถึง MOR 

บวกรอยละ 4.00 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 855 - - - 855 - MOR ถึง MOR 
บวกรอยละ 2.50 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ  
  อัตราดอกเบี้ยคงที่    
 

 

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบี้ยตอป  
(รอยละ) 

 อัตรา

ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง

ตามอัตรา

ตลาด 

เมื่อทวง

ถาม 

นอยกวา 

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป 

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น - - 147 - - - 147 - MOR ถึง MOR 
บวกรอยละ 1.25 

หนี้สินทางการเงิน           
เจาหนี้อ่ืน - - - - - 45 45 - - 
หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 522 465 - - 987 - 2.50 - 3.80 
เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - - 381 - - - 381 - อัตราดอกเบี้ยเงินให

กูยืมระหวางธนาคาร 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย - 283 - - - - 283 - อัตราดอกเบี้ยเงินให

กูยืมระหวางธนาคาร 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเก่ียวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย และ

สัญญาซื้อขายลวงหนา ฝายบริหารควบคุมความเสี ่ยงนี ้โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกําหนด

นโยบายและขอกําหนดในการลงทุน เกณฑการจํากัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยใหฝายบริหารความ

เสี่ยง และขอมูลการจัดการติดตาม และรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนประจําทั้งรายวัน และราย

เดือน เพื่อใหแนใจวาความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับที่กลุมบริษัทยอมรับได 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงท่ีกลุมบรษิัทอาจไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุมบริษัทไมสามารถ

เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาท่ีกลุมบริษัท

จะตองนาํไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม 

สินทรพัย และหน้ีสินทางการเงนิสวนใหญของกลุมบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงดานสภาพคลองของกลุมบริษัทจึงอยูใน

ระดับตํ่าฝายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเปนประจําทุกวัน และกําหนดให

ฝายงานตาง ๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหมที่อาจกระทบตอสภาพคลองของกลุมบริษัท ตองทําการตรวจสอบกับฝายบัญชีและ

การเงิน เพ่ือทดสอบใหแนใจวาการทําธุรกรรมนั้นไมทําใหอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอยตํ่ากวา

เกณฑที่บริษัทยอยกําหนด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด หากเกิด

วิกฤตทางการเงินฝายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมตางๆ อยางใกลชิด 
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 112 - - - - 112 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 615 615 

   -  ตราสารหน้ี - 155 70 - 13 238 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- 33 - - 11 44 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- 465 - - 3,195 3,660 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 36 - - 98 134 

ลูกหน้ีอ่ืน - 77 - - - 77 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - 70 - - - 70 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - 1,134 - - - 1,134 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 710 800 - - - 1,510 

เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- 107 - - - 107 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- 281 - - - 281 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 40 - - - 40 

เจาหน้ีอ่ืน - 175 - - - 175 

เงินกูยืมระยะสั้น - 568 - - - 568 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 1,121 492 - - 1,613 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - 32 25 - - 57 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - 124 - - 124 
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 68 - - - - 68 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 823 823 

   -  ตราสารหน้ี - 49 - - 13 62 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- 202 - - 18 220 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- 198 2 1 2,204 2,405 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 10 - - - 10 

ลูกหน้ีอ่ืน - 32 - - - 32 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - 80 - - - 80 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - 855 - - - 855 

เงินใหกูยืมระยะยาวอ่ืน - 147 - - - 147 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 725 700 - - - 1,425 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- 264 - - - 264 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 8 - - - 8 

เจาหน้ีอื่น - 138 - - - 138 

เงินกูยืมระยะสั้น - 441 - - - 441 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 522 465 - - 987 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - 29 53 - - 82 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 - - - - 2 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 313 313 
   -  ตราสารหน้ี - 79 70 - 9 158 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - 95 95 

ลูกหน้ีอ่ืน - 203 - - - 203 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 281 - - - - 281 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - 70 - - - 70 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - 1,134 - - - 1,134 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกําหนด รวม 

หนี้สินทางการเงิน       

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 5 - - - 5 

เจาหน้ีอื่น - 34 - - - 34 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 1,121 492 - - 1,613 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - 308 - - - 308 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 13 - - - - 13 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - 124 - - 124 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 17 - - - - 17 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 390 390 
   -  ตราสารหน้ี - 49 - - - 49 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 2 - - - 2 

ลูกหน้ีอ่ืน - 189 - - - 189 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - 80 - - - 80 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - 855 - - - 855 

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น - 147 - - - 147 

หนี้สินทางการเงิน       

เจาหน้ีอื่น - 45 - - - 45 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 522 465 - - 987 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - 381 - - - 381 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 283 - - - - 283 

42.3 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยู ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุมบริษัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพย และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื ่น เงินให

กูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขายลวงหนา แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บก
าร

งบ
กา

รเ
งิน

  

219 

 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอ่ืน 

ค)  เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาด ใบสําคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธแสดงมูลคา

ยุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด คํานวณมูลคายุติธรรมตาม

หลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 

ง) ตราสารอนุพันธอ่ืนแสดงมูลคายุติธรรม โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่งขอมูลที่นํามาใชใน

การประเมินมูลคาสวนใหญเปนขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดในตลาดที่เก่ียวของกัน เชน อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตรา

แลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ เปนตน กลุมบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิต

ของคูสัญญาในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

จ) หุนกูแสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย

โดยประมาณในตลาดปจจุบันสําหรับเงินกูยืมที่เง่ือนไขใกลเคียงกัน ซึ่งมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดไมแตกตางอยาง

เปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) เงนิใหกูยืมระยะยาวอ่ืน เงนิกูยืมระยะยาวอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเชาที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

42.4 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มียอดคงเหลือของ

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธที่เปนภาระผูกพันของบริษัทยอยดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 2564 

 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา 

 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สัญญา Futures และ Options       

 สถานะซื้อ 73 - - - 73 

 สถานะขาย 113 101 6 - 220 

(หนวย: ลานบาท) 

 2563 

 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา 

 1 - 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน รวม 

สัญญา Futures และ Options       

 สถานะขาย 72 - 208 - 280 

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินใชขอมูลระดับ 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม 
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42.5  การกระทบยอดรายการสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคายุติธรรมเปนประจํา และมีลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมเปน

ระดับ 3 แสดงไดดงัน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 

 หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เงินใหกูยืมที่มี

สิทธิแปลงสภาพ  

 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน 

วัดมูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

วัดมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 8,468 - 8,468 

ซ้ือระหวางป 100,000 - - 100,000 

กําไรสุทธิที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 1,232 - 1,232 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 100,000 9,700 - 109,700 

ซ้ือระหวางป - 5,000 70,000 75,000 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 9,091 - - 9,091 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 203 - 203 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 109,091 14,903 70,000 193,994 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิ

แปลงสภาพ  

 
วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน 

วัดมูลคายุติธรรม  

ผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

วัดมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 7,800 - 7,800 

ซ้ือระหวางป 100,000 - - 100,000 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 1,232 - 1,232 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 100,000 9,032 - 109,032 

ซ้ือระหวางป - 5,000 70,000 75,000 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 9,091 - - 9,091 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 219 - 219 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 109,091 14,251 70,000 193,342 

43.  การบริหารจัดการทุนของบริษทัหลักทรัพย 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม การ

ดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
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44. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อ

พิจารณาเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติจายเงิน

ปนผลระหวางกาลของป 2564 ใหแกผูถือหุนไปแลวในอัตรา 0.25 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 53.6 ลานบาท 

คงเหลือปนผลที่จะจายอีกจํานวน 0.75 บาทตอหุน หรือคิดเปนจํานวนเงนิ 160.8 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผล

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

45. การอนมุัติงบการเงิน 

งบการเงนินี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร 

ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  72 ป 

% การถือหุนในบริษัท  7,311,250 หุน 3.41% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนท่ี 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - 2559 กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  วัน จํากัด 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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2562 - ปจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอดี กรุป จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนดแอนดเฮาส  

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก ขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอรลาเทค็ซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2553 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธองคกร 

บริษัท หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

2542 - 2559 ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน บมจ. แลนดแอนดเฮาส  
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ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  84,375 หุน 0.039% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนท่ี 20/2002  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร (ACP) ป 2004 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน 

15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

รุนท่ี  2/2007 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 8  

 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 2 โดย สถาบันพัฒนากรรมการ

และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)  

 รุนที่ 4 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุน 12/2018 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

2543 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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2526 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

2546 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62 จํากัด 
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นายไพโรจน วโรภาษ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  70 ป 

% การถือหุนในบริษัท  14,062 หุน 0.007% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชีบัญฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน 11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 1/2016  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหมกาวไกลสูความยั่งยืน  

 โดย สภาวิชาชีพบัญชี 

- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร โฮลดิ้ง จํากัด 

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรีราชากรีนพอยท กรุป จํากัด 

2559 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ชอปปง จํากัด 
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เอ
กส

าร
แน

บ 
1 

: ร
าย

ละ
เอ

ียด
เก

ี่ยว
กับ

คณ
ะก

รร
มก

าร
 ผ

ูบริ
หา

ร 
ผูม

ีอํา
นา

จค
วบ

คุม
 แ

ละ
เล

ขา
นุก

าร
บริ

ษัท
 

227 

 

 

 

นายอภิชาติ อาภาภิรม 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  76 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิต สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑติยสภา 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน 

15/2016  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทน บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2547 - 2559 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน                       

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2543 - ปจจุบัน ทนายความ และที่ปรึกษาฎหมาย บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2556 - 2559 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

 บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
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ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

กรรมการ 

อายุ  53 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาปริมาณวิเคราะห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน โครงการรวมผลิตดุษฎี

บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร 

ประวัติอบรม - หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 27 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

เม.ย.2564-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ชับบ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรี การแพทย จํากัด 

2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พารคพรอพ จํากัด 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เวโลพารค จํากัด 

2541 - ปจจุบัน ศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ศูนยทรัพยสินทางปญญา และบมเพาะวิสาหกิจ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา 
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นางขนิษฐา สรรพอาษา 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ  67 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงนิ Wharton School, University of 

Pennsylvania, U.S.A. 

ประวัติอบรม -ประกาศนียบัตร (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2563 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2555 - 2561 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอสวาย กรุป จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จํากัด 

2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คอม-ลิงค จํากัด 
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นายนติิพล ชัยสกุลชัย 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  36,377,125  หุน 16.97% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร DCP รุน 218/2016 โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

เม.ย.2564-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชับบ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตร ีการแพทย จํากัด 

2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พารคพรอพ จํากัด 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เวโลพารค จํากัด 

2541 - ปจจุบัน ศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ศูนยทรัพยสินทางปญญา และบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา 
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นายสรยุตม พรหมพจน 

กรรมการอิสระ 

อายุ  72 ป 

% การถือหุนในบริษัท  681,300 หุน 0.32% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University 

- ปริญญาโท สาขา Asia Studies , University of Michigan 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร Pangasinan State University 

ประวัติอบรม - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุนท่ี 4 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 4  

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2557 - 2564 กรรมการ บริษัท จีท ีเด็นทรา จํากัด 

2555 - 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ พี  2555 จํากัด 

2557 - 2564 กรรมการ  บริษัท กอด กัน กลม จํากัด 

2556 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท เดอะ พรีซชิั่น เด็นตัล แล็บ จํากัด 
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นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  71 ป 

% การถือหุนในบริษัท  610,056 หุน 0.28% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Kansas State University, U.S.A. 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี1) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 17/2545  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ป 2545  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2561 กรรมการผูทรงคณุวุฒิ กองทุนการออมแหงชาติ (กอช) 

2559 - 2560 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด   (มหาชน) 

2552 - 2559 กรรมการผูทรงคณุวุฒิคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย      
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นายชาญชัย กงทองลักษณ 

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  61 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1,020,000 หุน 0.48% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

ม.ค.2564 -ปจจุบัน ประธานอนกุรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา   

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 
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2560 - 2562 คณะที่ปรึกษาสําหรับมาตรการลงโทษทางแพง  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2558 - 2560 

 

ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2557 - 2560 ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ดร.วิศิษฐ องคพพัิฒนกุล 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 90,000 หุน 0.04% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปริญญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

 กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันนี่ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

 กรรมการ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เอ็งจ้ินแซเชียง 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

เลขานุการบริษัท ผูบริหารที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน 

อายุ  56 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนท่ี 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 
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นางสาวยุพิน อุปถัมภากุล 

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 

อายุ  55 ป 

% การถือหุนในบริษัท  27,421  หุน 0.01% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การอบรมการพัฒนาความรู

ตอเนื่องดานบัญชีป 2564 

 

- TFRS for PAEs ที่ตองใช และการเปลี่ยนแปลงในป 2564 

- Financial Reporting Trends 2021 

- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives 

- อบรมความแตกตางระหวางบัญชี และภาษี (DBD Academy 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด 

 
หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที ่ตามที ่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติกรรมการ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1.  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสาํเนารายงานการมีสวนไดเสีย 

ตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับ

รายงานนั้น 

3.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังน้ี 

- ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี ่ยวของ และขอพึ่งปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการดําเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
1 

: ร
าย

ละ
เอ

ียด
เก

ี่ยว
กับ

คณ
ะก

รร
มก

าร
 ผ

ูบริ
หา

ร 
ผูม

ีอํา
นา

จค
วบ

คุม
 แ

ละ
เล

ขา
นุก

าร
บริ

ษัท
 

238 

 

- ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบรษิัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที ่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอ

หนวยงานที่กํากับดูแล และสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

- ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื ่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ มติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

- จัดใหมีการปฐมนิเทศใหคําแนะนําแกกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 
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รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  72 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนท่ี 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - 2559 กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  วัน จํากัด 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอดี กรุป จํากัด 
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2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนดแอนดเฮาส  

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก ขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอรลาเทค็ซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2553 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธองคกร 

บริษัท หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

2542 - 2559 ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน บมจ. แลนดแอนดเฮาส  
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ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนท่ี 20/2002  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร (ACP) ป 2004 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน 

15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

รุนท่ี  2/2007 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 8  

 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 2 โดย สถาบันพัฒนากรรมการ

และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)  

 รุนที่ 4 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุน 12/2018 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

2543 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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2526 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

2546 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62 จํากัด 
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นายไพโรจน วโรภาษ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  70 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชีบัญฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน 11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 1/2016  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหมกาวไกลสูความยั่งยืน  

 โดย สภาวิชาชีพบัญชี 

- R-ACF-Audit Committee Forum 2017 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร โฮลดิ้ง จํากัด 

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรีราชากรีนพอยท กรุป จํากัด 

2559 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ชอปปง จํากัด 
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นายอภิชาติ อาภาภิรม 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  76 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิต สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑติยสภา 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน 

15/2016  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทน บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2547 - 2559 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน                       

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2543 - ปจจุบัน ทนายความ และที่ปรึกษาฎหมาย บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2556 - 2559 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

 บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
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นายชาญชัย กงทองลักษณ 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  61 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

ม.ค.2564 -ปจจุบัน ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา   

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 
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2560 - 2562 คณะที่ปรึกษาสําหรับมาตรการลงโทษทางแพง  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2558 - 2560 

 

ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2557 - 2560 ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ดร.วิศิษฐ องคพพัิฒนกุล 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปริญญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

 กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันนี่ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

 กรรมการ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เอ็งจ้ินแซเชียง 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  56 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนท่ี 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 
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นางณิยะดา จางตระกูล 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  61 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ West Virginia University, U.S.A 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนท่ี 190/2557  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุนที่

11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุน 25 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 

8 ป 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2553-ปจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

  กรรมการ บริษัท พรีเมียร วินโดว จํากัด 
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รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 

 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  72 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนท่ี 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - 2559 กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  วัน จํากัด 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอดี กรุป จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 
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2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แลนดแอนดเฮาส  

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก ขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอรลาเทค็ซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2553 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธองคกร 

บริษัท หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

2542 - 2559 ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน บมจ. แลนดแอนดเฮาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
1 

: ร
าย

ละ
เอ

ียด
เก

ี่ยว
กับ

คณ
ะก

รร
มก

าร
 ผ

ูบริ
หา

ร 
ผูม

ีอํา
นา

จค
วบ

คุม
 แ

ละ
เล

ขา
นุก

าร
บริ

ษัท
 

252 

 

 

 

นายชาญชัย กงทองลักษณ 

กรรมการ และกรรมการอํานวยการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  61 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI รุน 

Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

 อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

ม.ค.2564 -ปจจุบัน ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา   

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 
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2560 - 2562 คณะที่ปรึกษาสําหรับมาตรการลงโทษทางแพง  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2558 - 2560 

 

ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2557 - 2560 ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2556 - 2559 กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ดร.วิศิษฐ องคพพัิฒนกุล 

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 90,000 หุน 0.05% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปริญญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด 

 กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันนี่ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

 กรรมการ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เอ็งจ้ินแซเชียง 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทอินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  56 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนท่ี 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 
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นางณิยะดา จางตระกูล 

กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  61 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ West Virginia University, U.S.A 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนท่ี 190/2557  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุนที่

11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุน 25 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 

8 ป 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

 กรรมการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

  กรรมการ บริษัท พรีเมียร วินโดว จํากัด 
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นางสาวสุธางค คนศลิป 

กรรมการผูจัดการ 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) ป 2545 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2556 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2556 - 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2556 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2560 - ม.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ปปป ฮับ จํากัด 
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นายวรวิทย สินอยู 

รองกรรมการผูจัดการ 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

   

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาตรี สาขาการเงินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติอบรม - 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2547 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

 

 

นางกนกทิพย สายชุมอินทร 

รองกรรมการผูจัดการ 

อายุ   51 ป 

% การถือหุนในบริษัท   0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด 

สถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 169 ป 2012 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ก.ย.2564 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2562 - มิ.ย. 2564 Executive Director บล.ไทยพาณิชย Julius Baer 

2546 – 2562 ประธานเจาหนาที่ลูกคาบุคคลและบริการ บลจ. กรุงศรี 
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นางอนงค ยุวะหงษ 

รองกรรมการผูจัดการ 

อายุ  52 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburgh 

ประวัติอบรม - 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้แอดไวซอรี ่2001 จํากัด 

2552 - 2561 กรรมการบริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้ง จํากัด 

 กรรมการบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 

 

 

นางแกวกมล ตันติเฉลิม 

รองกรรมการผูจัดการ 

อายุ  60 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด  - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2548 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
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คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทท่ีมีตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทรวม 

 

กรรมการ 

บริษัท/บริษัทยอย 
บริษัท / 

บริษัทรวม 

บริษัท 

ทรีนีต้ี วัฒนา 

จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท

หลักทรัพย 

ทรีนีตี้ จํากัด 

บริษัท ทรีนีตี้ 

แอดไวซอรี่ 

2001 จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีตี้ 

อินเทลลิ

เจนส พลัส 

จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีต้ี 

วัน 

จํากัด 

บริษัท 

แอสเซท

แบค โฮล

ดิ้งส 

จํากัด 

บริษัท 

ทรีมันน่ี  

โฮลด้ิง จํากัด 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ // X // X // X  //   

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย / XX  / XX      

นายไพโรจน วโรภาษ / XX / XX      

นายอภิชาติ อาภาภิรม // XX / XX      

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช / XX       

นางขนิษฐา สรรพอาษา /       

นายนิติพล ชัยสกุลชัย //       

ดร.อาณัติ ลีมัคเดช /       

นายสรยุตม พรหมพจน /       

นายชาญชัย กงทองลักษณ // // /// /// // // // // 

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล // // ///   //   

หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  XX = กรรมการตรวจสอบ XXX = กรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

บริษัทยอย 

บริษัท

หลักทรัพย 

ทรีนีต้ี 

จํากัด 

บริษัท ทรีนีตี้ 

แอดไวซอรี่ 

2001 จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีต้ี 

อินเทลลิเจนส 

พลัส จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีต้ี วัน 

จํากัด 

บริษัท 

แอสเซท

แบค โฮล

ดิ้งส จํากัด 

บริษัท 

คอนดูอิท 

แมนเนจ

เมนท 

เซอรวิสเซส 

จํากัด 

1 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ // X // X  //   

2 นายชาญชัย กงทองลักษณ // // // X // // // 

3 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล //   //   

4 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย / XX      

5 นายไพโรจน วโรภาษ / XX      

6 นายอภิชาติ อาภาภิรม / XX      

7 นางณิยะดา จางตระกูล //  //  // // 

8 นางสาวสุวรรณ ีลิมปนวงศแสน //  //  // // 

9 นางสาวสุธางค คนศิลป  // //    

10 นางสาวอนงค ยุวะหงษ  //     

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ /  = กรรมการ  //   = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  XX  = กรรมการตรวจสอบ XXX  = กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2564   I   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
3 

: ร
าย

ละ
เอ

ยีด
เก

ี่ยว
กับ

หัว
หน

าง
าน

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

  

262 

 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล นายชิตชัย แจมโกมัย 
ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

การศกึษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณการทํางาน  

2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2544 - 2550 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

บริษัท ทรีนตีี้ อินฟอรเมช่ัน จํากัด 

การฝกอบรม - อบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2021  

โดยชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย 

- อบรม ASCO Compliance Training Program (Head of Compliance)  

โดย ชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย 

- อบรมโครงการ Cyber Armor : The Professional Assessor for Capital Market 

หลักสูตร Cyber security Fundamental (ความรูพื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัย   

ไซเบอร) รุนท่ี 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  

โดย ฝายกํากับ และตรวจสอบความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

ดูแลรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ ภายในบริษัทใหเปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

รวบรวม ศึกษาขอมูล และใหคําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ในเรื่องกฎระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เก่ียวของ จัดอบรมความรู 

เขารวมในการพัฒนาระบบงานตางๆ รวมถึงการติดตอประสานงานกับองคกรกํากับดูแล โดยแบงหนาที่หลักๆ ไดดังนี้ 

1.  งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance) 

- จัดทําแผนงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนงานที่กําหนดใหเปนไปตาม 

กฎระเบียบของทางการและบริษัท 

- ใหคําปรึกษาที่เก่ียวกับกฎระเบียบของทางการ และบริษัทฯใหแกพนักงาน 

- เปนตัวแทนเพ่ือการประสานงานระหวางบริษัทกับหนวยงานภายนอก และทางการ 

- สรุปกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง และประเด็นสําคัญเพื่อนําสงใหฝายที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการ

รบัทราบรวมถึงการจัดทําและปรับปรงุคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) 

- รับแจงขอรองเรียนของลูกคาและนํามาเพ่ือพิจารณาสรุปผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกับฝายตน

สังกัด เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
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- จัดอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้งใหแกพนักงานทุกคนในบริษัทเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ พรอมทั้ง

แนะนํากฎระเบียบที ่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทที่ออกใหม รวมถึงหลักจรรยาบรรณตางๆ ในการ

ดําเนินงานดานธุรกิจหลักทรัพย  

- จัดทํารายงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําป 

- แจงการกระทําผิดที่มีนัยสําคัญตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยทราบ

โดยไมชักชา 

2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

- จัดทําแผนงานตรวจสอบภายในประจําป เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ตามแผนงานที่กําหนดวา เปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัท

กําหนด 

- สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตางๆ และประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงพรอมทั้ง

เสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

ไมมเีอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 5 : นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บริษัทมีการเปดเผยขอมูล นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย

ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซตบริษัท (www.trinitythai.com) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ/ รูจักทรีนีตี้/ การกํากับ

ดูแลกิจการ” 

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา  

- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

- นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 4 ทาน ไดแก นาย

อภิชาต ิอาภาภิรม นายปญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งที่เขารวมประชุมของกรรมการแต

ละทานไดรายงานในหัวขอ “รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ” ในแบบแสดงขอมูลประจําป/ 

รายงานประจําป (56-1 One Report) ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูสอบบัญชี 

ผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผูบริหารที่เกี่ยวของ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม

กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เพื่อสอบถามความเห็นกับผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําป 2564 รวมกับฝายบริหารและ/หรือผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอยไดจัดทําโดยถูกตองตามควร และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่

กํากับดูแล รวมทั ้งมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอและครบถวน นอกจากนี้ ไดสอบทานการเปดเผยรายการ

ระหวางกันของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อใหมั่นใจวา ไดดําเนินตาม

เงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  

 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   คณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการบริษัท ไดประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรอยางเพียง

พอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแตละดานแสดงในหัวขอ 9 เรื่อง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสราง

และสายการบังคับบัญชาของฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา

รายงานผลการตรวจสอบและการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานทางการ ได 

เพ่ือใหความเห็นตอระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 การบริหารความเสี่ยง    คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง โดยมี

ฝายบริหารความเสี่ยงและขอมูลการจัดการ ทําหนาที่ประเมินปจจัยความเสี่ยงและจัดใหมีระบบการปองกัน

ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแตละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ให

อยูในกรอบที่ไดรับอนุมัติและรายงานใหฝายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแกไข ตลอดจนนําเสนอรายงานการ

บริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาสอบทานเปนประจํา 
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 การทํารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวา

สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสดุตอบริษัท 

 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากร และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบ

บัญชี  

 การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดี รวมทั้ง

กําหนดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจัดทําโดยถูกตองตาม

ควร และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

และครบถวน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยไดมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่สงผลกระทบตอรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเปนไปตาม

มาตรการอยางมีประสิทธิภาพ และไมพบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด ซึ่ง

รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวของกันเปนรายการทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป 

สําหรับป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน แตงตั้ง   

1) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014  และ/หรือ  

2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ  

3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

4)  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ  

5) นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ  

6) นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ  

แหง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นวาในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชี

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดตามมาตรฐานและมีความเปนอิสระ มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางดี และ

ใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดานคอมพิวเตอร รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแกบริษัท ซึ่ง

คาสอบบัญชีท่ีเสนอตอบริษัทและบริษัทยอยมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับได 

 

      

      (นายอภิชาติ อาภาภิรม) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการจัดทํารายงานทางการเงิน ประจําป 2564 

    คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินประจําป 2564 ของบริษัท ที่จัดทําขึ้นมีขอมูลทางบัญชีที่

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ โปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใชนโยบายการบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทํางบ

การเงนิรวมของบรษิัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน

รายงานประจําป 2564 

  ดังนั้น เพื ่อใหผูมีสวนไดเสียเกิดความเชื่อมั่นตอรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของทางการ และของบริษัท 4 

ทาน ซึ่งมีผูมีความรูดานบัญชีการเงนิเปนสมาชิกถึง 3 ทาน เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และ

การดําเนินงานอยางถูกตอง มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนวาเปน

รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งใหมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ฯ ประจําป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี ได

แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมท้ังมีการ

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและครบถวน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 

 

                                                           
 

 (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ)    (นายชาญชัย กงทองลักษณ) 

      ประธานกรรมการ      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายปญจะ เสนาดิสัย นาย

อภิชาติ อาภาภิรม  นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางขนิษฐา สรรพอาษา  

   ดวยสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดจัดประชุม 

2 ระบบสําหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมดวยตนเอง และไมสะดวกมาประชุมดวยตนเอง โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  เพื่อ

ดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยไดพิจารณาในเรื่องตาง ๆ และมี

ความเห็นดังน้ี 

 ดําเนินการสรรหาและนําเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทยอยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทน

กรรมการที่ครบวาระ  และลาออก ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอใหที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําป ไดแกงบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป และโบนัสใหแก

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

รวมท้ังพิจารณาผลสํารวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือนํามาพิจารณา

ปรับฐานเงินเดือนพนักงานในตําแหนงงานที่มีการแขงขันสูง ใหสามารถแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกันได  และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

 พิจารณาเสนอบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563 และงบประมาณคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2564 ไดแก คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และนําเสนอขอนุมัติ

จากที่ประชุมผุถือหุน 

 

                 

      (ดร. ปญจะ เสนาดิสัย) 

       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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สารจากประธานกรรมการ 

ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบในวงกวาง

สรางความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งทางตรง และทางออม แมสถานการณ

ดังกลาวเริ่มเบาบางลงในชวงปลายป แตตองยอมรับวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทในยุคปจจุบันตองคํานึงถึงความผันผวน และ

ความเสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัลมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมของลูกคา และนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัท

ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจ

เพ่ือความย่ังยืน ดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ดูแลพนักงานเปนอยางดี และตอบแทนสังคมมา

อยางตอเนื่อง แตจากสภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบอยางมากมายจากพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยชาติ จากการดําเนิน

ธุรกิจตางๆ ทําใหทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญตอการดูแลสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ไมนอยไปกวา เรื่องสังคม และการ

กํากับดูแลธุรกิจที่บริษัทไดดําเนินการอยูแลว 

ในป 2564 บริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการ ESG  เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงานดานความยั่งยืนใน 3 มิติหลัก

ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  โดยในชวงการดําเนินการเริ่มแรก คณะกรรมการ ESG คงตองทําหนาที่

อยางเขมแข็งท่ีจะทําใหพนักงานทั้งบริษัทเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อนําไปสูสิ่งที่จะยึดถือ

ปฏิบัติในกระบวนการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะ

ยาว อํานวยประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อีกทั้งสรางสรรคประโยชนตอสังคม และประเทศชาติเปนสําคัญ 

รวมถึงยังตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และผลกระทบตอหวงโซธุรกิจเพ่ือนําพาองคกรใหเติบโตอยางม่ันคง และยั่งยืน 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใครขอความรวมมือจากพนักงานทุกทาน จากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของที่จะ

สนับสนุนใหการดําเนินการเรื่อง ESG ของบริษัทเปนไปไดดวยดีตามแผนงานที่วางไว  

 

                                                                                            

       (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ) 

              ประธานกรรมการ 
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เกี่ยวกบัรายงานฉบับนี้ 

แนวทางการจัดทํารายงาน 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จัดทาํรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนเปนประจําทุกปเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนโดยรายงาน

การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของกลุมบริษัทฉบับนี้จะเผยแพรในเดือนมีนาคม 2565 

ทั้งนี้รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจําป 2564 มีขอบเขตเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

และบริษัทในเครือโดยครอบคลุมขอมูลดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคลอง

กับแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาขอมูลองคกร แนวทางการจัดการ หัว

ขอความย่ังยืน และตัวบงช้ีการดําเนินงานท่ีมีนัยสําคัญในชวงป 2564 เช่ือมโยงการดําเนินงานขององคกรกับเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืนป 2573 (SDG 2030) 

ขอบเขตระยะเวลาของการเปดเผยขอมูลในรายงาน 

ขอมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานรอบรายป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 

2564 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคลองกับแนวทางของ GRI Standards ที่ระดับการเปดเผยขอมูลที่เปนไปตามเกณฑ

หลัก โดยครอบคลุมขอมูลของกลุมบริษัท และบริษัทในเครือดังน้ี 

1. ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท

หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ในสวนของสํานักงานใหญ และบางสาขาเทาน้ัน 

2. ขอมูลดานสังคม ครอบคลมุผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

จํากัด ท้ังสวนของสํานักงานใหญ และสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด และบริษัท 

ทรนีีต้ี วัน จํากัด 

3. ขอมูลดานธรรมาภิบาล ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก 

ทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด  

ขอมูลท้ัง 3 ขอที่กลาวขางตนจะครอบคลุมเฉพาะพนักงานไมรวมลูกจางชั่วคราว และลูกจาง Outsource  

ทั้งน้ี ขอมูลทางการเงนิในรายงานฉบับน้ีนําขอมูลมาจากงบการเงิน และขอมูลทางการเงินท่ีแสดงในรายงานประจําป

2564 ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับเนื้อหา และขอมูลอื่น

นอกเหนือจากขอมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานยังไมไดมีการรับรองจากหนวยงานภายนอก 

ชองทางในการติดตอ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25, 26-29  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0 2343 9500 โทรสาร: 0 2343 9690 
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วิสัยทัศน และพันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“บริษัทหลักทรัพยท่ีมุงมั่นสงมอบผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาล

ที่ด ีและการจัดการอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 

เปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ และการลงทุนโดยมุงสรางผลกําไรใหแกลูกคา 

บริหารงานในแนวทางท่ีสรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุน 

พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใตกรอบจรรยาบรรณ 

รับผิดชอบ และมีสวนรวมในการสนับสนนุกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และดูแลส่ิงแวดลอม 

วัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) 

 

 

Beyond Expectation  มุงมั่นที่จะสงมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือการบริการที่ดีกวาคาเฉลี่ยของ

    ตลาด หรือคามาตรฐานเกินความคาดหมายของลูกคาเพื่อสรางความประทับใจใหแก

    ลูกคา และพึงพอใจในการเปนลูกคาของทรีนีตี้ 

Consistency Services มุงมั่นที่จะใหบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และใหบริการตอลูกคาทุกรายอยางท่ัวถึง 

Walk the Talk  ยึดมั่นในคําพูด คาํมั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา เพ่ือนรวมงาน รวมถึงผูบริหาร และ 

    มุงม่ันที่จะใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือทําตามคําพูด/คําสัญญานั้น 

Pride in Career  มีความภูมิใจในอาชีพที่ทําในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง

    ของครอบครัวทรีนีตี้ตั้งใจที่จะทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื่อลูกคาเพื่อตนเอง

    และเพ่ือบริษัท 
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Ever Learning  พัฒนาตนเอง ใฝรู หาคําตอบในสิ่งที่ไมรูอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู พรอม

    แบงปนความรูแกเพื่อนรวมงาน เพื่อประโยชนตอตนเอง ลูกคา และผูมีสวนไดเสียของ

    องคกร 

Integrity  ใหบริการลูกคาทุกกลุมดวยความซื่อสัตย และจริงใจ แสดงออกถึงความเปนมิตรตอ

    ลูกคา ดูแลสินทรพัยลูกคาเหมือนสินทรัพนยตนเองไมใชเปนเพียงแคผูใหบริการ 

    ผูรบับริการ และผลประโยชนของลูกคาตองมากอนเสมอ 

Compliance Culture ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

    ท้ังของบริษัท และของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่โปรงใส ตั้งแตตนจนจบ

    กระบวนการ 
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เกี่ยวกับ“ทรีนีต้ี” 

ประวัติบริษัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2544 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดในป

2545 โดยดําเนินธุรกิจหลักดานการลงทนุในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนบริษัท

แกนหลัก มีสัดสวนมูลคาการลงทุนรอยละ 99.40 ปจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 บาท 

นอกจากนี้ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ยังถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 99.99 รวม 5 บริษัท 

ไดแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จํากัด บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัท 

ทรนีีต้ี วัน จํากัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทรวม 1 บริษัท ไดแก บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิง จํากัด 

 

 

ธุรกิจของกลุมบริษัท 

(1)  บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,200 ลานบาท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 

ประเภทไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรพัย การคาหลักทรัพย ท่ีปรกึษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรพัย การ

ยืม และใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทน

สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และผูแทนผูถือหุนกู 

(2)  บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษา

ทางการเงินและงานดานวาณิชธนกิจรวมกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด โดยบริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหดําเนินการเปนที ่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที ่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังไดจดทะเบียนเปนที่
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ปรึกษาประเภท ก กับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินใหแกหนวยงาน

ตางๆท้ังภาครฐัและเอกชน บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการเลิกกิจการและชําระบัญชี 

(3)  บริษทั ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,200 ลานบาท ดําเนินธุรกิจดานท่ีปรึกษา

วางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในใหแกบริษัทที่เขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

(4)  บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 250,000 บาท ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการตางๆ 

(5) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000 บาท และไดลงทุนในบริษัท คอน

ดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 500,000 บาท ในอัตรารอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคในการ

จัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการดานการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหแกบริษัทอื่น (Securitization) 

(6) บริษัท ทรีมันนี่  โฮลดิ้ง จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 71.5 ลานบาท เปนบริษัทรวม มีวัตถุประสงคการ

จัดต้ังหลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการใหสินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ 
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กลยุทธในการขับเคล่ือนธุรกิจของบริษทั 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มุงเนนในการพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑบริการทางการเงินรูปแบบใหมที่หลากหลาย เพื่อ

สรางการเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับลูกคา และผูถือหุนของบริษัท โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเนื่องจากบริษัทเปน Holding Company ดังนั้นการขับเคลื่อน

ธุรกิจของกลุมบรษิัทจึงมีความยืดหยุน และมีความคลองตัว สามารถขยายธุรกิจ และการลงทุนในดานตางๆ เพื่อสรางความ

หลากหลายใหกับโครงสรางรายไดของบริษัท โดยไมตองพึ่งพารายไดหลักจากธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียง

อยางเดียว 

ในปที่ผานมากลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหสอดคลองกับ 4 กลยุทธหลักในการขับเคลื่อน

ธุรกิจของบริษัท ดังนี ้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายไดไมพึ่งพิงธุรกิจหลักทรัพยเพียงอยางเดียว ไดแก ลงทุนใน

ธุรกิจใหสินเชื่อรายยอย (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) กับบรษิัท ทรมีนันี่ โฮลด้ิง จํากัด ซ่ึงมีแผนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในอนาคต และรวมลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส ในการนําเสนอบริการ 

"ออมทอง" ผานแพลตฟอรม “Savvy” เพ่ือชวยใหผูลงทุนรายยอย สามารถเขาถึงการลงทุนทองไดงายขึ้น และปลอดภัยดวย

เทคโนโลยี Blockchain 

2. เพิ่มรายไดคาธรรมเนียมผานธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล (ฝายธนบดีธนกิจ) และธุรกิจวาณิช

ธนกิจ มีเปาหมายเพิ่มขนาดสินทรัพยภายใตการจัดการเปน 5,000 ลานบาท จากปจจุบัน 4,000 ลานบาท ในธุรกิจจัดการ

กองทุนสวนบุคคล สวนธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนที่ปรึกษาการเงินนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก บมจ. 

เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (AMR), บมจ. โคลเวอร เพาเวอร (CV) และบมจ.เบริล 8 พลัส (BE8) 

3. ขยายโอกาสการลงทุนใหมๆ ไปยังตางประเทศเพื่อเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคา ผานกองทุน

สวนบุคคล Trinity Asian Private Fund (ex-Japan) ลงทุนในหุนของประเทศในเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน) และผาน

กองทุนเวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการชั้นนําของประเทศเวียดนามลงทุนหุนเวียดนามเสมือนเปนคน

เวียดนาม (ไมมีคา Premium ทําใหตนทุนการลงทุนถูกลง) 

 4. เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพยทางเลือก Cryptocurrency เพ่ือรองรับกับการลงทุนยุคใหม แนะนําการ

ลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล (Cryptocurrency) ใหกับศูนยซื้อขายหลักทรัพยสินทรัพยดิจิตอล 2 แหง ไดแก บริษัท บิทคับ 

ออนไลน จํากัด และบริษัท สตางค คอรปอเรชั่น จํากัด รวมทั้งชวยอํานวยความสะดวกลูกคาในการเปดบัญชี และใหความรู

และขอมูลลูกคาอยางตอเนื่อง  

รางวัลแหงความสําเร็จ 

1. บริษัทไดรับการประเมินในระดับ“ดีเลิศ”(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และไดรับการจัดอยูในระดับ Top 

Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 1,000 ลานบาท จากการประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2564 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
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ขอมูลท่ัวไปขององคกร  

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

กลุมอุตสากรรม : การเงิน และธนาคาร 

ลักษณะกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ :  

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-29, 29 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท :  0105542027071 

โทรศัพท :  0-2343-9500 หรือ 0-2088-9100 

เว็บไซต  :  www.trinitythai.com  

Facebook : www.facebook.com/TrinitySecuritiesGroup  

Youtube : TrinitySecuritiesGroup  

Line Official  : TrinitySecurities  
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หวงโซคณุคาทางธุรกิจของกลุมบริษทั 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ มีการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญของกลยุทธเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบรษัิท โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะตอบสนองความคาดหวังของผูมี

สวนไดเสียในทุกภาคสวน ครอบคลุมทุกกระบวนการในหวงโซคุณคาทางธุรกิจ โดยไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อ

สรางรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพของคูธุรกิจ และลูกคาใหเติบโตควบคูกันไปอยางยั่งยืน โดยการบริหารหวงโซ

คุณคาทางธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบดวย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องตามบริบทของการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทในภาพรวม ไดแก 

1. การบริหารปจจัยการผลิต ไดแก  

1.1 เงินทุน  เงินทุนสวนใหญของบริษัทเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทําธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลัก 

 ทรัพยโดยมีแหลงที่มาของเงินทุน ดังน้ี 

- การระดมทุน ไดแก การระดมทุนสวนของผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การออกหุนกู 

 ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

- เงนิใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย  

- การลงทุนในหลกัทรัพยระยะสั้น ที่มีสภาพคลอง และลงทุนระยะยาวเพื่อเพ่ิมรายไดสรางผลตอบแทน  

1.2 การกูยืม ไดแก เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพ่ือขยายการใหบริการ 

1.3  ทรัพยากรบุคคล ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมตางๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญ

 ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมาก ใชนโยบายการบริหารพนักงาน Happy Workplace เพื่อใหพนักงาน     

 ทุกคนในบริษัทมีความสุขสามารถใชความรูความสามารถของตนเองในการใหบริการลูกคาอยางมปีระสิทธิภาพ 

 และตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม 

2. การปฎิบัติการ ไดแก  

2.1 การคิดคนผลิตภัณฑทางการเงิน  

- พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงนิ ท่ีตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

- วิเคราะหขอมูลของหลักทรัพย ขอมูลทางการเงินของบริษัทที่ตองการระดมทุน และตองการที่ปรึกษา

ทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี 

- ใหคําแนะนํา และเปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ และการลงทุน แกลูกคาดวยความเปนมืออาชีพภายใตกฎ 

ระเบียบ และจรรยาบรรณของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ 

2.2 การพัฒนาระบบการซื้อขาย  

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสาร เปนระบบการเปดบัญชีทาง

 อิเล็กทรอนิกส (E-Opening) ที่มีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงระบบการซื้อขายใหทันสมัย และตอบสนองตอเทคโนโลยีอยูเสมอ 
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3. การกระจายผลิตภัณฑทางการเงิน และการบริการ ไดแก  

- พัฒนาชองทางการเขาถึงการบริการ และระบบสื่อสารกับลูกคาในหลากหลายชองทาง เพื่อความสะดวกในการ

 ทําธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสํานักงาน และสาขาทั้งในกรุงเทพฯ 

 และตางจังหวัดท่ีอํานวยความสะดวกแกลูกคาอีกดวย 

- มีระบบการจัดการใหบริการ และการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผาน

 เทคโนโลยีสมัยใหมได 

4. การตลาด และการขาย  ไดแก  

- การทํากิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ือใหเกิดกิจกรรมปฎิสัมพันธกันระหวางลูกคา และบริษัท เชน การอบรม จัด

 สัมมนาใหความรูแกลูกคา สื่อมวลชน และนักลงทุนเปนประจําสมํ่าเสมอ 

- การโฆษณา เพ่ือสรางการรับรูถึงแบรนด และผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัท โดยโฆษณาทั้งในแบบ Online 

 ไดแก Social Media ของบริษัท, Website บริษัท และ Offline ไดแก สื่อสิ่งพิมพตางๆ  

- การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ใหกับลูกคา และนักลงทุนผานสื่อมวลชน และผาน

 ชองทางการสื่อสารตางๆ ของบริษัทตลอดเวลา   

 5. การบริการหลังการขาย ไดแก  

- มีหนวยงานที่รับเร่ืองรองเรียน รับฟงความคิดเห็นของลูกคา นักลงทุน และนําไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่

เก่ียวของตอไป 

- มีการรับฟงความคิดเห็น และสํารวจความตองการของลูกคาเปนระยะเพื่อนํามาพิจารณาแกไข พัฒนาปรับปรุง 

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

 1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Infrastructure) บริษัทไดมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานสําคัญๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหทันสมัยอยู ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และมี

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบซื้อขายหลักทรัพย ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย ระบบคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ระบบขอมูลในการ

บริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลการลงทุนของลูกคา ระบบบัญชี และการเงิน ระบบขอมูลการบริหารทรัพยากร

บุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เปนตน 

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินคา และบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อตอบสนองตอความตองการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา คนควา 

และ/หรือหาคูคาเพื่อรวมพัฒนา นําเสนอผลิตภัณฑการเงินทางเลือกใหมๆ และ/หรือ รูปแบบใหมแกลูกคา นักลงทุน อยู

ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือก และโอกาสในการสรางผลตอบแทนใหแกลูกคา นักลงทุน 
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3. การจัดซื้อ จัดจาง (Procurement) จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดวยความ

โปรงใส ใหความเปนธรรมแกบริษัทคูคา รวมทั้งมุงมั่นที่จะจัดหาคูคาที่สนับสนุนการตอตานทุจริตซึ่งเปนแนวทางที่บริษัทยึด

มั่น 
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นโยบาย และเปาหมายดานความยั่งยืน 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดกําหนดนโยบายดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนขององคการสหประชาชาติ การดําเนินงานดังกลาว มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางบรหิารจัดการภายในบริษัท และกลุมบริษัทในเครือเพื่อนําไปปฎิบัติในการดําเนินธุรกิจอยาง

เปนรูปธรรม และอยางย่ังยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท 

การดําเนินงานตามเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. ดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยใสใจ

ตอส ิ ่ งแวดล อม และให เก ิดผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

-  จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหความสําคญัตอ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-  ประชุมตัวแทนพนักงาน  เพ่ือใหรับทราบ

เก่ียวกับนโยบาย และแนวทางปฎิบัติดาน

สิ่งแวดลอมของบริษัท 

ปละ 1 คร้ัง 

 

ปละ 2 คร้ัง 

 

2. รณรงคใหพนักงานทํากิจกรรม

ที่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

 

 

-  จัดกิจกรรมรณรงค 3R โดยแบงเปน 

1. กิจกรรมเรื่องการลดใชพลังงาน ไดแก ไฟฟา 

นํ้าประปา นํ้ามันเชื้อเพลิง และรณรงคการใช

พลังงานทดแทนตางๆ  

2. กิจกรรมที่เก่ียวของกับการใชกระดาษ 

3. กิจกรรมที่เก่ียวของกับขยะ และของเสีย 

4. กิจกรรมที่เก่ียวของกับกาซเรือนกระจก 

ไตรมาสละ 1 กิจกรรม 

การดําเนินงานตามเปาหมายดานสังคม 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. ปฎิบัติตอพนกังาน และ

แรงงานดวยความเทาเทียม 

และสรางใหเปนองคกรแหง

ความสขุ (Happy 

Workplace) 

-  จัดใหผูบริหารไดมีโอกาสพดูคุย และรับฟง

ความคิดเห็นจากพนักงาน ในกิจกรรม 

TRINITY Town Hall 

-  จัดตั้งคณะกรรมการสรางเสริมความ สัมพันธ

พนักงาน (HR Partner) โดยเลอืกตัวแทนจาก

ฝายงานตางๆ เพ่ือนําเสนอความคิดเห็นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

-  จัดใหมีการสํารวจความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement Survey 

-  อยางนอย ปละ 2 คร้ัง     

     

                                           

-  ประชุมทุกไตรมาส และมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป    

-  จัดเปนประจําทุกป และพนักงาน

เขารวมการสํารวจจะตองมีไมนอย

กวารอยละ 85 จากจํานวน

พนักงานทั้งหมด                         

2. การพัฒนาอบรมใหความรู

กับบุคลากรในบรษิัท เพ่ือ

เพิ่มทักษะในการลงทุนใหมๆ 

-  อบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุก

ระดับ 

-  นําระบบการเรียนรู ผานระบบออนไลน มาใช 

-  จํานวนชั่วโมงอบรม ตองไมต่ํากวา 

12 ชั่วโมง / คน / ป 

-  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ใหสอดคลองกับการเติบโต

ของบริษัท 

เพื่อใหพนักงานเสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทั้งท่ี

บาน และท่ีทํางาน 

 

3. สงเสริมใหพนักงานเขาใจ 

และตระหนักถึงวัฒนธรรม

องคกร (TRINITY DNA) ท่ีด ี

และ ESG 

 

-  จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหพนักงานเขาใจ และ

จดจําวิถีในการปฏิบัติตัว เพื่อสงเสริมใหทํางาน

บรรลุตามเปา หมายขององคกร 

-  จัดกิจกรรมเพ่ือใหพนักงานเขาใจและตระหนัก

ถึงความสําคัญของ ESG 

-  อยางนอยปละ 2 กิจกรรม 

 

 

-  อยางนอยปละ 1 กิจกรรม 

 

4. อบรมใหความรูเก่ียวกับการ

ลงทุน และนวัตกรรมทาง

การเงินใหมๆ 

-  จัดอบรมใหความรูใหแกลูกคา นักลงทุน และ

สาธารณชน 

-  อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

การดําเนินงานตามเปาหมายดานธรรมาภิบาล 

เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

1. การดําเนินธุรกิจตามหลัก

จริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี 

-  จัดกิจกรรม Opportunity day ใหขอมลู

บริษัทกับนักลงทุนและสาธารณชน  

-  จัดประชุมผูถอืหุน โดยจะไดรับการประเมิน 

AGM Checklist 

-  บริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

-  ไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 90 

reconfirm พี่เล็ก 

-  เปนบริษัทที่ไดรับการประเมินใน 

Top Quartile ของรายงานการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี (CGR) 

2. คดิคน และพฒันาสรางสรรค

ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ 

และ/หรือพัฒนากระบวนการ 

ขั้นตอนในการใหบริการลูกคา 

-  คิดคนและ/หรือพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

หรือปรับปรงุข้ันตอน กระบวน การใหบริการ

แกลูกคาใหมีประสิทธิภาพ  มีความทันสมัย 

ตอบโจทยตอความตองการของลูกคา และนัก

ลงทุน 

-  มีการทบทวนกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการเปนประจําทุกป เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

เชน เปดบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย

ผานระบบออนไลน  

-  ศึกษานําระบบ RPA (Robot 

Process Automation) มาพฒันา

ขั้นตอนในการทํางาน เพื่อลดความ

ผิดพลาด (Human Error) และ

เพื่อความมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม

ความรวดเร็วในการทํางาน 

3.  ใหความสาํคัญ และบริหาร

ความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-  จัดอบรมใหความรู กับพนักงานในหลักสตูรท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อสราง

จิตสํานึกดานการบริหารความเสี่ยงใหกับ

องคกร 

-  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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เปาหมายป 2565 เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

-  ตั้งคณะทํางานเพื่อการบริหารความเส่ียง มี

หนาที่ดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธและความ

เสี่ยงโดยรวมของบรษิัท 

-  พัฒนารายงานขอมูลเชิงบริหาร ใน

รูปแบบของ Dash Box เพื่อความ

มีประสิทธิภาพ ไดรับขอมูลอยาง

รวดเร็วในการบรหิารความเสี่ยง 

4. การคุมครองขอมูลสวนบคุคล

ของลูกคา พนักงาน และ

ผูเกี่ยวของ (PDPA : 

Personal Data Protection 

Act) 

-  กําหนดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้ง

ในสวนของลูกคา พนักงาน และผูเก่ียวของ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตคุิมครอง

ขอมลูสวนบุคคล ซึง่จะประกาศบังคับใช 1 

มิถุนายน 2565 

-  ประกาศนโยบายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล ภายในพฤษภาคม 

2565 

-  จัดทําคูมอื และแนวทางในการ

ปฏิบัต ิ
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การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท  

บริษัทมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมที่กําหนดไว และดําเนินกล

ยุทธตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแผนกลยุทธตางๆ จะ

ตอบสนองตอเปาหมายขององคกรภายใตสภาพการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบันไดดี เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการดังกลาว บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  และมีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน ดังน้ี  

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

- กําหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

- กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

คณะกรรมการ ESG  

- กําหนดนโยบาย แผนงาน  ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

- กํากับดูแลใหคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบความยั่งยืนให

เปนไปตามแผนกลยุทธขององคกร 
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อนุกรรมการ  

- วางแผนกิจกรรม ESG  ภายใตกรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ  ESG กําหนด 

- สรางการรบัรู ความเขาใจ ใหแกพนักงานท้ังองคกร เก่ียวกับ ESG และการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

- ดําเนินกิจกรรม ESG  ตามแผนงานที่กําหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

บริษัท และบริษัทในเครือ 

- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน 

- ติดตามผลการปฎิบัติงาน 

ในป 2564 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผูบริหารใน

ฝายงานตางๆ รวมเปนคณะกรรมการ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากหลากหลายฝายงาน เชน ฝายที่ปรึกษา

การลงทุน ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายปฏิบัติการ ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลย่ี ฝายสื่อสารองคกร ฝายทรัพยากรบุคคล และ

สวนธุรการ เปนตน โดยมีฝายงานสื่อสารองคกร ทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ESG มีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนงานดาน ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกํากับดูแล

ใหคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธขององคกร   

คณะอนุกรรมการ ESG มีหนาที่วางแผนกิจกรรม ESG และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่คณะกรรมการกําหนด 

รวมถึงติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังตองสรางการรับรู สรางความเขาใจ ใหแก

พนักงานภายในองคกร นําเสนอนโยบาย และกลยุทธมากําหนดเปนกรอบการดําเนินการ (Sustainable Development 

Framework) นําเสนอตอคณะผูบริหารของบรษิัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

กรอบการดําเนินการเรื่อง ESG เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของบริษัท จะถูกกําหนดเปนแผน

ดําเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคลองกับกลยุทธความยั่งยืน (Sustainable Strategy) ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการชี้วัด

ความสําเร็จใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน และรวบรวมขอมูลเพื่อรายงาน และเปดเผยสู สาธารณชนตอไป 

กระบวนการดังกลาวจะเนนการสานสัมพันธ และการมีสวนรวมกับผู มีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อนําไปสูการพัฒนา และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมดานความย่ังยืนใหมีความสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมโดยรวม 

การสานสัมพันธ และตอบสนองผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญกับการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย และเชื่อวาการเขาไปมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนพื้น 

ฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดความเขาใจในความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท และยังเปนรากฐานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ในปจจุบันซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาในอนาคต   บริษัทไดผนวกกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียนี้ เขาเปนสวนหนึ่ง

ของการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูมีสวนไดเสีย และวิธีการมีสวนรวมน้ัน ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญ และผลกระทบที่มตีอ

กัน ท้ังนี้ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการพบปะพูดคุยแบบไมเปนทางการ การประชุม สัมมนา 

ตลอดจนการจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผล หรือจัดทําแบบสอบถาม เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการใหเปนไปตามความ

ตองการหรือความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสยีอยางครบถวน 

การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยใหบริษัทเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียไดเปนอยางดี  และทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอง 

การของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางใกลเคียง    บริษัทตระหนักดีวาการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ 
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ตอการสานสัมพันธอันดีระหวางกัน จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอไวอยางชัดเจน พรอมท้ังกําหนดมาตรฐานการใหบรกิาร

ที่สรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย เพื่อปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และการ

ดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ และจรยิธรรมธุรกิจของบริษัท  

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ และเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียหลักไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดประชุม และวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการของผูมีสวน

ไดเสียของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม ดังนี้ 

1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทไดจัดใหมีการสํารวจความผูกพัน

ของพนักงานเปนประจําทุกป   ดวยตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท ในป 2564 มี

พนักงานรวมทําแบบสํารวจ (E-Survey) รอยละ 86 ของพนักงานท้ังหมด และผลสํารวจคะแนนความผูกพันรวมไดรับคะแนน

รอยละ 88 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม  

2. สํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey) ในป 2564 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้โดยตรงกับ

ลูกคา ดวยลูกคาสะดวกที่จะใหขอมูลผานเจาหนาที่ดูแลบัญชี หรือผานเจาหนาที่การตลาดมากกวา 

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท  

บริษัทแบงผูมีสวนไดเสียหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก   

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน 

2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา นักลงทุน คูคาและเจาหนี้ คูแขง หนวยงานกํากับดูแล สังคมชุมชนและ

สิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 กลุม ไวในตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมี

การแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม 

ดังนี ้

ตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

พนักงาน - คาตอบแทนสวัสดิการสิทธิประโยชนที่แขงขัน

กับตลาดได 

- โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ 

- โอกาสในการเรียนรู และพัฒนาตัวเอง 

- ความสมดุลในการทํางาน และชีวิตสวนตัว 

- การรับฟงความคิดเหน็ของพนักงาน 

- การปฏิบัติอยางเปนธรรมไมเลือกปฎิบัต ิ

- การรับรูขาวสารของบริษัทอยางทั่วถึง 

- การยอมรับและเห็นคุณคาของพนกังาน 

- สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัย 

- การเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม ตอบแทน 

  สวนรวม และดูแลส่ิงแวดลอม 

- มีนโยบายในการดูแลพนักงานใหมคีวามสุขในการ

ทํางาน เพื่อสงมอบบริการใหแกลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนําแนวความคิดเรือ่ง Happy 

Workplace มาดูแลพนักงานและครอบครัว 

- นําขอเสนอแนะของพนักงานจาก Employee 

Engagement Survey มาวางแผนและดําเนินการ

ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  

- เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคดิเห็น

รวมทั้งรบัรูนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผาน HR Partner ซ่ึงเปนตัวแทนพนักงาน เพ่ือให

ไดรบัขอมูลทีห่ลากหลายจากฝายงาน ชวงวัย และ

เพศทีต่างกัน 
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กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

 - สงเสริมและดูแลใหพนักงานปฏบิัตงิานอยางมี

จรรยาบรรณ 

- พัฒนา และสงเสริมใหพนักงานมคีวามรูทั้งเกี่ยวกับ

งานและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในดาน

ตางๆ 

- ปฏิบัตติอพนักงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไมเลอืกปฏิบัติตอ

พนักงานไมวาตามถิน่กําเนิดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา  

เพศ อายุ สภาพทางกาย ความคิดเห็นทางการ

เมือง 

- พนักงานทุกคนมีสิทธิเจริญกาวหนาในอาชีพการ

งานโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถโดยใช

หลักคุณธรรม 

- พิจารณาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน 

  อยางเหมาะสม 

- มีการจัด Trinity Town Hall เพื่อใหผูบรหิารไดมี

โอกาสไดพูดคุยกับพนักงานในบริษทัทุกคน 

- ใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทํา

ความดีเพื่อสังคม ผานชมรมทรนีีตี ้อาสา 

- รณรงคใหพนักงานใสใจ ดูแลส่ิงแวดลอมผาน

โครงการ 3 R และโครงการ ESG 

ผูถือหุน - ผลการดําเนินงานมีกําไร และบริษัทมีการ

เติบโตแบบยั่งยืน 

- ผูถือหุนไดรบัผลตอบแทนท่ีดี และจายปนผลใน

ระดับที่เหมาะสม 

- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา และ

ตรวจสอบได 

- มีระบบการบริหารความเส่ียงทีม่ ีประสิทธิภาพ  

- เปดโอกาสใหผูถือหุนมสีวนรวมแสดงความ

คิดเห็น และนําเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ และ

ควรบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน 

รวมถึงรวมเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั 

 

-  ปฏิบัติตอผูถือหุน และเคารพสิทธิของผูถือหุน  

   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  

   และหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด 

-  ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

-  ยึดมั่นในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-  ดําเนินการตามนโยบายการจายปนผลตามทีไ่ด 

   กําหนดไวอยางเครงครัด 

-  ปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารของบริษัท 

เพื่อใหเขาถึงขอมูลไดงาย และสะดวกขึ้น 

-  ดูแลการจัดประชุมผูถือหุนใหมปีระสทิธิภาพ  

   และเอื้อใหผูถือหุนไดมาใชสทิธิของตน 

-  เปดเผยหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ 

   ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ 

   บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

   ผานเว็บไซตบรษิัท 
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2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร 

กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

ลูกคา - ผลกําไร/ผลตอบแทนในการลงทุน 

- การบริการท่ีรวดเร็ว ฉับไว สมํ่าเสมอ  

- มีการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

- ไดรบัขอมูลที่ทั่วถึงและมีความนาเช่ือถือทัน

ตอเหตุการณมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

- ราคาของบริการเปนธรรม 

- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- พนักงานมีจรรยาบรรณรักษาขอมูลความลับ

ของลูกคา 

- บริษัทมีความรบัผิดชอบตอสังคมและ 

  สิ่งแวดลอม 

- พนักงานใหขอมูลในการตัดสินใจการลงทุนตามบท

วิเคราะหที่ผานการกลั่นกรองมาอยางมหีลักมี

เกณฑตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- มีการอบรมพนักงานและมีระบบตรวจสอบอยาง

เขมงวดเพื่อใหมัน่ใจวาพนักงานปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและจรรยาบรรณ 

- ปรับปรุงระบบงานการซ้ือ-ขาย และการใหบรกิาร

ใหทันสมัยอยูเปนระยะๆ เพื่อใหมัน่ใจวาจะ

สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาได

เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- สามารถติดตามขาวสาร ขอมูล การลงทุน การ

นําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน ความรูที่เปน

ประโยชนตอการลงทุน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ฉับ

ไว โดยบรษิัทไดเพิ่มชองทางในการสือ่สารกับลูกคา 

หลากหลายชองทาง ไดแก Email Line Website 

Facebook Telegram   

- รณรงคและขอความรวมมือลูกคาในการลดการใช

กระดาษเพื่อลดโลกรอน โดยสงขอมูล รายงาน

ตางๆ ผานทาง Email 

- พัฒนาชองทางการทํางานโดยประหยัดพลังงาน 

ประหยัดทรพัยากรเชน การจองซ้ือหุน IPO หรือ

ตราสารหนี้ผานทางโทรศพัท เปนตน 

- อบรมใหความรูแกพนักงานเรื่องกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล (PDPA) และประชุมผูเก่ียวของ

เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบงาน รายงานตางๆ 

ใหสอดคลองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

นักลงทุน - มีผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน 

- มีการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักลงทุน 

- ไดรับขอมูลการลงทุนที่ท่ัวถึง มคีวามนาเชื่อถือ 

ทันเหตุการณ และมีประโยชนตอการตัดสินใจ

ในการลงทุน 

 

 

- พนักงานใหขอมูลในการตดัสินใจการลงทุนตามบท

วิเคราะหที่ผานกล่ันกรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- สามารถติดตามขาวสารการลงทุน ขอมูลการ

นําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน ความรูที่เปน

ประโยชนตอการลงทุน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว   

โดยเพิม่ชองทางในการสื่อสารกับลูกคาหลากหลาย

ชองทาง  

- จัดอบรมใหความรูแกนักลงทุนทั่วไป 
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กลุมผูมสีวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย 

คูคา และเจาหนี ้

 

- คัดเลือกคูคาอยางโปรงใส และเปนธรรม 

- ปฎิบัตติอคูคาทุกรายอยางเทาเทียม และเปน

ธรรม 

- ปฎิบัตติามขอกําหนดและสัญญาท่ีทํารวมกัน

อยางเครงครัด 

- มีระบบงาน ขั้นตอนการตดิตองานที่ชัดเจนไม

ยึดติดตัวบุคคล 

- ราคามีความยุติธรรม และมีการจัดซื้อจัดจางที่

โปรงใส 

- ยึดถือหลักความโปรงใส เปนธรรม และเทาเทียม 

  ในการติดตอปฏิบัติกับบริษัทคูคา 

- กําหนดข้ันตอนระเบียบการจัดซ้ือ จัดจางมี

คณะกรรมการในบางกรณีเพื่อใหเกิดความเปน   

  ธรรมแกคูคา 

- เปดเผยใหคูคารับทราบถงึนโยบายการรณรงค   

  ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- ปฏิบติัตามเงื่อนไขการกูยืม การซื้อสินคาและ 

  บริการเปนไปตามสัญญาขอตกลง 

คูแขง - ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสสุจริต ถูกกฎหมาย 

- ปฏ ิบ ัต ิ ต ามข อตกลงของสมาคมบร ิษ ัท

หลักทรัพย 

- รวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพยใหมีการ

เติบโตกาวหนา 

 

- บร ิษ ัทเข าร วมโครงการแนวร วมปฏ ิบ ัต ิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 

- บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหผูบริหารเขารวมทํางาน

สวนกลางเพื่อรวมพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย 

โดยร  วม เป  นกรรมการ  และคณะท ํา งานใน

คณะกรรมการชุดตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย   

หนวยงานกํากับดูแล - มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- ม ี ความ เท ี ่ ยงธรรม  โปร  ง ใส  และความ

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

- เปดเผยขอมูลพรอมใหดําเนินการตรวจสอบ 

- ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ

ที่เก่ียวของ 

- สื ่อสารให พนักงานไดรับทราบกฎหมายและ

ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

- สรุปกฎระเบียบเพื่อถายทอดใหพนักงานรับทราบ  

  และถือปฏิบัติใหทันกําหนดบังคับใช 

- รวมแสดงความคิดเห็น เมื่อออกกฎระเบียบใหม 

- สรุปกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของใหคณะกรรมการ  

บริษทัรับทราบ 

- ปรับปรุง Compliance Manual เปนประจําเสมอ  

  เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ใชความรู ความสามารถของบุคลากรที่บริษัทมี 

  ทางดานการเงินการลงทุน 

สังคม ชุมชน และ 

สิ่งแวดลอม 

- ดําเนนิธุรกิจอยางมีจริยธรรมควบคูไปกับการมี

ส วนร วมในการรับผ ิดชอบต อส ังคม และ

สิ่งแวดลอม 

- ใหการสนับสนุนและแบงปนเพื่อความเปนอยูที่

ดีขึ้นของสังคมโดยรวม  

- เปนพลเมืองที่ดีของสังคม ตอบแทนสวนรวม

และสังคม ในทางใดทางหนึ่ง 

- มอบความร ู ทางการเง ินก ับประชาชนให

สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

- ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม 

- การใหความรูทางการเงิน และการลงทุนแก

ประชาชน และสังคมผานโครงการ Happy Money 

in Happy Workplace โดยไปใหความรูท่ีสถานที่

ทํางานของบริษัทที่สนใจเขารวม 

- ปลูกฝงจิตสํานึกในการรับผดิชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหแกพนักงานผานกิจกรรมตางๆ  

- พัฒนาระบบงานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทํางานเพื่อ

สวนรวม โดยเปนคณะกรรมการ คณะทํางานใน

องคกรที่ทําประโยชนตอประเทศชาติ และสวนรวม  
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การกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ 

บรษิัทไดมีการรวบรวมประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน และภายนอก  โดยใหความสําคัญในประเด็น

ที่เก่ียวของกับกลุมอุตสาหกรรมดานหลักทรพัยเปนหลัก และเทียบเคียงกับมาตรฐานดานความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับมีการ

ประเมินความเส่ียงทั้งในปจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่อาจจะสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และนําประเด็นเหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ และวางแนวทางในการดําเนินงานใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ในแตละกลุมไดอยางถูกตองเหมาะสม  

กระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นดานความย่ังยืนที่สําคัญ  มีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. การระบุประเด็นสาระสําคัญ  

- ทบทวนประเด็นในรายงานความย่ังยืนที่เขียนลงในรายงานประจําป 2563 วาหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีความสําคัญ

ในปกอน ยังคงมคีวามสําคัญตอเนื่องมาถึงป 2564 หรือไม 

- ศึกษาแนวโนมความยั่งยืนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับหัวขออุตสาหกรรมเดียวกัน โดย

ใหความสําคัญในหัวขอท่ีนานาชาติใหความสําคัญในบริบทความยั่งยืน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- รวบรวมประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ไดแก การ

สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดําเนินการสํารวจโดยฝายทรัพยากรบุคคล

และจากการสํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey ) ผานผูดูแลบัญชี และ/หรือเจาหนาที่การตลาดที่

ดูแลบัญชีของลูกคา  

- นําประเด็นดานความยั่งยืนทั้งหมด มากลั่นกรอง และนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารสายงาน และผูมี

สวนไดเสียของบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.  การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญ 

- วิเคราะห และพิจารณาทบทวนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

- จัดลําดับความสําคัญของหัวขอเร่ืองความย่ังยืน ตามผลการสาํรวจท่ีไดรับจากตัวแทนของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม

โดยแบงระดับความสําคัญออกเปน 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง และแบงมุมมองการพิจารณาใหความสําคัญ

ออกเปน 2 แกน กลาวคือ 

 แกนนอน  : หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอบริษัท  

 แกนตั้ง  :  หัวขอประเด็นที่มีความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

3.  การตรวจสอบ 

- ชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานความยั่งยืนใหกับทุกสายงานของบริษัท เพื่อรับทราบขอคิดเห็นของผู

มีสวนไดเสีย และนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

- รายงานประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืนตอคณะกรรมการ ESG เพื่อพิจารณา และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือทราบ และเปดเผยในรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน และในเว็บไซตของบริษัท 

4. การพิจารณาทบทวน 

- บริษัทเตรียมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนขอมูลหลังจากการเผยแพรรายงานฉบับนี้ไปยังผูมีสวนไดเสียเพื่อ

รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและปรับเปล่ียนเนื้อหาการรายงานในฉบับตอไป 
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หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญตอธุรกิจ 

ในป 2564 มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตามแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน ควบคูกับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการ

ดําเนินการใหเหมาะสม และสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญท่ีมีตอกลุมบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย จากกระบวนการ

กําหนดหัวขอความยั่งยืนท่ีสําคัญของบริษัทน้ี สามารถกําหนดหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญไดท้ังสิ้น 10 หัวขอ โดยหัวขอดังกลาว

มีการปรับเปลี่ยนจากป 2563 เพื่อใหหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญมีความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และหัวขอ

ความยั่งยืนตามแนวทาง GRI  

ทั้งนี้ ผลการจัดลําดับหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญ ไดแบงระดับความสําคัญตามหัวขอที่มีความสําคัญตอบริษัท และหัวขอที่มี

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสยี โดยแยกหัวขอตามประเด็นในแตละมิติของ ESG ตามแผนภาพดานลางน้ี 
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หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญ  

ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

1. การกํากับดูแล

กิจการอยางมี     

ธรรมาภิบาล 

Governance (GRI 

102-18, GRI 102-19) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การกํากับดูแล

กิจการอยางมี 

ธรรมาภิบาล  

2. หลักจริยธรรม 

และความโปรงใส 

 

Ethics and 

Integrity  (GRI 102-

16),  Anti 

Corruption (GRI 

205) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

หลักจริยธรรม

ทางธุรกิจ 
 

3. การบริหารความ

เสี่ยงองคกร 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหารจัด 

การความเส่ียง 
 

4. การยึดลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา 

 

การยึดลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

 

5. การคิดคน

ผลิตภัณฑ และ

บริการทางการเงิน 

ในรูปแบบดิจิตอล 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา การพัฒนา

ผลิตภัณฑ และ

การใหบริการ

ทางการเงินดวย

ความรับผิดชอบ 

 

6. ความปลอดภัย

ทางไซเบอร และการ

คุมครองขอมูลลูกคา 

Governance (GRI 

102-30) Customer 

Privacy (GRI 103, 

GRI 418) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้  

การปองกัน

อาชญากรรมทาง

ไซเบอร 
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ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

7. การบริหารลกูคา

สัมพันธ 

 

Product and 

Services (GRI 103) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ลูกคา การสํารวจความ

พงึพอใจลูกคา 

 

8. ผลติภัณฑทาง

การเงินท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล 

 

Governance (GRI 

102-30, GRI 102-

31) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูถือหุน ลูกคา

สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ และ

การใหบริการ

ทางการเงินดวย

ความรับผิดชอบ 

 

9. การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

Training and 

Education (GRI 

103, GRI 404) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้        

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน  

- การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

10. การใหโอกาสใน

การเขาถึงการบริการ

ทางการเงิน และการ

ใหความรูทางการเงิน 

Indirect Economic 

Impacts (GRI 103, 

GRI 203) Product 

Portfolio (GRI 103, 

FS 7) Local 

Communities (GRI 

103, FS 13, FS 

14)Financial 

Literacy (GRI 103, 

FS16) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.    

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส  

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ผูถือหุน ลูกคา

สังคม ชุมชน   

และสิ่งแวดลอม 

การใหความรู

ดานทางการเงิน 

และการลงทุน

กับลูกคา 

 

11. คุณภาพชีวิต 

และความเปนอยูที่ดี

ของพนักงาน 

 

Occupational 

Health and Safety 

(GRI 103, GRI 403) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

- การสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

และความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน 
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ประเด็นดาน

ความยั่งยืน 

ที่สําคัญ 

ประเด็นดาน 

ความยั่งยืนตาม 

แนวทาง GRI 

ขอบเขตและผลกระทบ หัวขอท่ี

นําเสนอใน

รายงาน 

SDGs 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

12. สิทธิมนุษยชน 

 

Human Rights 

Assessment (GRI 

103, GRI 412) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส      

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้ 

การสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

และความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน 
 

13. การปฎิบัติตอ

แรงงานอยางเปน

ธรรม และเทาเทียม 

 

Employment (GRI 

103, GRI 401) 

Labor / 

Management 

Relations (GRI 103, 

GRI 402) Diversity 

and Equality 

Opportunity (GRI 

103, GRI 405) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา       

บล.ทรนีีต้ี จก.   

บจ. ทรีนีตี้       

อินเทลลิเจนส พลัส       

บจ. ทรีนีตี้ วัน 

ลูกคา คูคา และ

เจาหนี้ 

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

14. การทํากิจกรรม

เพื่อสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

 

Economic 

Performance (GRI 

103, GRI 201) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การสนับสนุน

กิจกรรมทาง

สังคม 

 

15. การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

บริษัท 

Energy, Water, 

Emissions, 

Effluent and 

Waste (GRI 302, 

GRI 303, GRI 305, 

GRI 306) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

กลุมบริษัท 

 

 

 

16. ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

Emissions (GRI 

103, GRI 305) 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

และ บล.ทรีนีต้ี จก. 

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกทั้งหมด 

การบริหาร

จัดการดาน

สิ่งแวดลอมของ

กลุมบริษัท 
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กรอบความยั่งยืนของกลุมบริษัท 

บริษัทพิจารณาใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ของ

องคการสหประชาชาติท่ีไดรับรองจากสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งสอดคลองตามประเด็นสาระสําคัญของกลุมบริษัท โดยผานการ

ดําเนินธุรกิจตลอดจนกิจกรรมตางๆ ขององคกร 

โดยไดมีการกําหนดกรอบความย่ังยืนขององคกรเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการอยางย่ังยืน  มีการนําหัวขอเรื่องความย่ังยืนที่ผู

มีสวนไดเสียใหความสําคัญมากําหนดเปนหัวขอเร่ืองความย่ังยืนที่มีสาระสําคัญตอองคกร ครอบคลุมท้ังดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกลยุทธการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามหลัก ESG ทั้ง 3 ดาน 

เพื่อนํามาบูรณาการเขาสูกระบวนการดําเนินงานหลักตามพันธกิจขององคกร และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั ่งยืนอยางมีประ 

สิทธิภาพ และตอบสนองตอเปาหมายโลกดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จํานวน 10 ขอ 

 

 

ทั้งน้ี กรอบความยั่งยืนที่กําหนดขึ้น ไดผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคกร มีการนํา 

มากําหนดเปนแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน 3 ป ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเปนประจํา และสมํ่าเสมอ แผนการ

ดําเนินการดังกลาวนํามาบังคับใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงานสําหรับบรษิัท และบริษัทในเครือ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผน 

การดําเนินการดานความยั่งยืนท่ีไดนี้ถือเปนแนวทางสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง

รายละเอียดสาระสําคัญของกรอบความยั่งยืน และหัวขอความยั่งยืนที่นํามากําหนดแผนการดําเนินการดานความยั่งยืนของ

องคกรมดีงัน้ีรับผ ดภาย 

1. การเปนบริษัทหลักทรพัยที่ใหบรกิารทางการเงินดวยความรับผิดชอบ  

2. การเปนบริษัทหลักทรพัยที่ดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

3. การเปนบริษัทหลักทรพัยท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ดําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- มุงมั่นในการนําเสนอบริการการ

ลงทุนท่ีสรางผลตอบแทนเปนที่พึง

พอใจ และยอมรบัของลูกคา 

- พัฒนา และนาํเสนอผลิตภัณฑ

ทางการเงนิดวยการคํานึงถึงความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล 

- ใหบริการทางการเงินท่ีตอบโจทยการ

ดําเนนิชิวิตแบบ Digital Lifestyle 

ผานชองทางการใหบริการออนไลน

ตางๆ  

- กําหนดมาตรการในการดูแลขอมลู 

และคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ลูกคา และพนักงานอยางรัดกุม 

- ดําเนินการธุรกิจดวยหลักธรรมา     

ภิบาล 

- กํากับดูแลการใหบริการลูกคาอยางมี

จริยธรรมทางธุรกิจ  

- บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ใหความรู ยกระดับคุณภาพชีวิตและ

รับผิดชอบตอพนักงาน 

- สงเสริมใหมีการเขาถึงบริการทาง

การเงินอยางท่ัวถึง และเปนสะพาน

เชื่อมโลกการลงทุนสูโลกยุคใหม 

- พัฒนาใหความรูแกลูกคา นักลงทุน 

และพนักงาน เปนประจําอยาง

ตอเนื่อง 

- สงเสริมความเปนอยูท่ีดีทางสังคม 

- บริหารจัดการผลกระทบดาน 

สิ่งแวดลอม 

 

สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนการดําเนินการดานความย่ังยืนในป 2564 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที ่ด ําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที ่ เป นประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนใหเกิดการดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบตอสังคมในทุก

ผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัท 

- ใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคา แบบ

มืออาชีพ และเปนไปตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่

เก่ียวของ 

- พิจารณาจัดทําบทวิเคราะห

หลักทรัพย กับบริษัทจดทะเบียนที่มี

ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ 

- ใหคําปรึกษาทางการเงินกับบริษัทท่ี

ตองการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย

ฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแล

กิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดย IOD 

- การกํากับดูแลการใหบริการลูกคา

อยางมีจริยธรรม และคํานึงประโยชน

ของลูกคาเปนสําคญั 

- แสดงออกถึงเจตนารมณในการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชัน และมีการ

อบรมโดยใหความรูแกพนักงานเปน

ประจําเพ่ือใหพนักงานไดปฎิบัติตาม

นโยบายการปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

- กํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจ

สอดคลองตามนโยบายในการบริหาร

- ใหความรูทางการเงินอยางตอเน่ือง

ผานชองทางออนไลนใหกับลูกคา 

ไดแก 

- เขารวมโครงการจัดงานอีเวนท โดย

คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Care the 

Bear) กับตลาดหลักทรัพยฯ ปลายป 

2564 สามารถดําเนินงานตาม

โครงการได 1 กิจกรรม คอืงานปใหม 

สามารถลดปรมิาณคารบอนฟุต 

พร้ินทจากการจัดงานได 4,012.53 

kgCO 2e เทียบเทาการดดูซับ CO2 

/ป ของตนไม 446 ตน 

- การใชวัสดสุาํนกังานอยางมีประสิทธิ  
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ

ทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที ่ด ําเนิน

ธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่สนับสนุน

กิจกรรมที ่ เป นประโยชนตอชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- ใหบริการทางการเงินท่ีตอบโจทยการ

ดําเนินชิวิตแบบ Digital Lifestyle 

ผานชองทางการใหบริการออนไลน

ตางๆ เชน Mobile Application 

เว็บไซต และ Social Media บริษัท 

- สรางความตระหนักรูใหผูปฏิบัตงิาน

ในเร่ืองการกํากับดูแล และบริหาร

จัดการขอมลู และใหมีการทบทวน

และปรับปรุงแนวปฏิบัติการอยาง

สม่ําเสมอ 

- เปดโอกาสใหลูกคามีสวนรวมในการ

สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน 

  เพ่ือสังคม โดยนํารายไดสวนหน่ึงจาก 

  คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 

  และสัญญาซือ้ขายลวงหนาก่ึงหน่ึง 

  เขารวมสมทบทุนโครงการ "ASCO  

  รวมใจตานภัย COVID-19” 

ความเสี่ยงองคกรอยางเหมาะสม 

และปลูกจิตสํานึกผูบริหาร และ

พนักงาน ผานการจัดอบรม สมัมนา

ใหความรูในหลัก สูตรท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารความเสี่ยงตางๆ 

- ใหความสําคญัตอการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ

และมีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมลู การถาย

โอน และมีการตรวจสอบในทุกขึ้น

ตอนอยางรัดกุมรวมถึงวางมาตรการ

ปองกันทางไซเบอรที่ทนัสมัยตาม

มาตรฐานสากล 

- อัตราความผกูพันของพนักงาน 

(Employee Engagement Survey)

ตอองคกรรอยละ 88  

- อัตราการคงอยูของพนักงานรอยละ 

  93 โดยมอีัตราการลาออกของ  

  พนักงานเทียบเทากับปกอน 

  ภาพโดยมีกิจกรรมรณรงคปลูก   

  จิตสํานึกใหกับพนักงาน เชน  

- นํากระดาษ A4 ที่ใชแลวหนาเดียว 

  กลับมาใชใหม  

- นํากระดาษใชแลว 2 หนาไปบรจิาค 

  ใหเปนสื่อการเรียนการสอนกับ 

  มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ   

  ไทย ในพระบรามราชินูปถัมน  

- การนํากระดาษตอเนื่องท่ีเหลือใช 

  มาเขาเลมจัดทําเปนสมุดจด และ 

  บริจาคใหนักเรียนที่ขาดแคลน 

- โครงการลดการใชพลังงานเปลี่ยน 

  หลอดไฟมาเปนหลอด LED 

  ประหยัดไฟได 376,905.61 กิโลวัตต 

  ตอช่ัวโมงตอปจากการเปลี่ยนรวม  

  1,104 หลอด 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบ 

บริษัทใหความสําคัญในการใหลูกคาไดเขาถึงผลิตภัณฑ และการบริการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมีความมุงหวังจะ

ใหลูกคาไดมีทักษะความรู และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑทาง

การเงินตางๆ ของบริษัทได ซึ่งจะสงผลใหลูกคามีสถานะการเงินที่มั ่นคงอยางยั ่งยืนในอนาคต และยังเปนการชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมใหดีขึ้นตามไปดวย 

ดวยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา บริษัทจึงไดพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งเพิ่ม

ชองทางการเขาถึงบริการทางการเงิน เพ่ือใหสะดวกยิ่งข้ึน โดยในป 2564 บริษัทมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. บริการการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth  

บริษัทไดนําเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth ตั้งแตป 2561 โดยมี

พอรตการลงทุนใหนักลงทุนเลือกตามความตองการ 2 แบบ คือ  

1. พอรตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใชขอมูลวิเคราะหดานปจจัยพื้นฐาน   

2. พอรตวองไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใชขอมูลวิเคราะหดานเทคนคิ   

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกคาที่ไมคอยมีเวลาศีกษา และติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหุนอยางใกลชิด

ทั้งน้ี ทีมนักวิเคราะหหลักทรพัยของบริษัทจะคัดเลือกหุนในพอรตไมเกิน 5 ตัว และใหขอมูลจังหวะในการเขาซื้อและขาย  ซึ่ง

ระบบจะสงขอมูลไปโดยตรงไปที่เจาหนาท่ีการตลาดเพ่ือดําเนนิการซื้อ – ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะหหลักทรัพยแจงมา 

ลูกคาจะไดรับขอมูลการลงทุนอยางรวดเร็วผานทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผูจัดการการลงทุน

สวนตัวคอยติดตาม และดําเนินการลงทุนใหอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป 2564 บริษัทไดมีการปรับปรุงระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นตามเกณฑของสํานักงานกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดย

กําหนดขอบเขตของหลักทรัพยที่อยูในเกณฑลงทุน

ตามเกณฑที่กําหนด (Stock Universe) เพื่อให

สะดวก และประหยัดเวลาตอลูกคาในการพิจารณา

ใหความเห็นชอบ  อยางไรก็ตาม ในป 2562 - 2564 

เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

เชื้อโควิด-19 สงผลตอราคาของหลักทรัพยเปนอยาง

มาก ทําใหทีมนักวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทซึ่ง

เปนผูดูแลพอรตมั่นคง และวองไวตองปรับกลยุทธ

เพื่อรับมือวิกฤตดังกลาว  

ในป 2564 พอรตมั่นคงสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงสุด 23.7% และรับรูผลตอบแทน ณ สิ้นป 2564 ที่ 14.7% ในขณะท่ี

พอรตวองไว สามารถสรางผลตอบแทนสูงสุด 33.5% และรับรูผลตอบแทน ณ สิ้นป 2564 ที่ 13.3% (ดัชนี้ชี้วัด SETTRI 

Index ผลตอบแทน 16.4%) 
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2. บริการการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล (Cryptocurrency) 

บริษัทไดนาํเสนอทางเลือกใหมใหกับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล ดวยเล็งเห็นวาสินทรัพยดิจิทัลจะเปนผลิตภัณฑ

ทางการเงินอีกหน่ึงผลิตภัณฑที่นักลงทุนท่ัวโลกจะใหความสนใจเปนอยางมากในอนาคต เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีนักลงทุนจะได

กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย  

โดยในป 2562 บริษัทเปดใหบริการเปน Selling Agent 

แนะนําลูกคาที่สนใจการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัลเปดบัญชี

การลงทุนผานศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล บริษัท สตางค 

คอรปอเรชั่น จํากัด และในป 2563 บริษัทมีการขยายการ

ใหบริการผานศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล บริษัท บิทคับ 

ออนไลน จํากัด เพิ่มอีก 1 แหง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ไดรับการ

รับรองอยางถูกตองจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั ้งนี ้ บริษัทมีบริการพิเศษ

นําเสนอแกลูกคาที่เปดบัญชีการลงทุน โดยผานการแนะนําของบริษัท ดวยการอํานวยความสะดวกในการชวยเปดบัญช ีซ่ึงจะมี

ลูกคาจํานวนหนึ่งที่ไมคุนเคยกับการเปดบัญชีผานระบบออนไลน หรือผานสื่อดิจิทัล รวมทั้งใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑดิจิทัลที่นาสนใจอีกดวย 

3. พัฒนาชองทางนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยผานชองทาง Social Media และ Line@ 

บริษัทไดพัฒนาชองทางการนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยใหนาสนใจ ทันตอ

เหตุการณ และเขาถึงไดงาย โดยมีการนําเสนอผานชองทาง Social Media และ 

Line@ ของบริษัท ไดแก 

 1. Youtube ในชอง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel  

 2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group  

3. Line@ ในชื่อ Trinity Securities Group 

โดยมีการนําเสนอขอมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงขาวสารที่เกี่ยวของ

กับการลงทุน โดยแบงรูปแบบของขอมูลออกเปนเนื ้อหาขอมูลบทวิเคราะหตางๆ 

รูปภาพ อินโฟกราฟฟก และคลิปวีดีโอ รวมถึงในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อโควิด-19 บริษัทเล็งเห็นวาลูกคาและนักลงทุนไมสะดวกเดินทางมารวมงานสัมมนา

ดวยตัวเองได จึงไดมีการจัดทําคลิปวิดิโอในรูปแบบของงานสัมมนาออนไลนทางเทคนิค

ทุกเดือน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากลูกคา และนักลงทุนจํานวนมาก 

4. แอปพลิเคช่ัน Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต  

ในปที่ผานมาบรษิัทไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคช่ัน Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ใหมีความ

ทันสมัยมากขึ้น โดยลูกคาสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนชองทางเขาถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย และทําธุรกรรมแจงฝาก

ถอนหลักประกัน โอนหุน แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เขาดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุนและ

อนุพันธ รวมถึงขาวสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการลงทุน และบทวิเคราะหที่สําคัญตางๆ และในปนี้บริษัทไดมีการพัฒนาระบบ 

Chat เพื่อใหลูกคาสามารถสื่อสารกับเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลบัญชีไดอยางรวดเร็ว สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว เชน ขอ

ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายรายวัน กําหนดวันขึ้นเคร่ืองหมาย XD ฯลฯ 
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5. การพัฒนาเว็บไซตของบริษัทในช่ือ www.trinitythai.com  

บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยในรูปแบบออนไลนใน

ชื่อ Trinity E-Opening เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาใหสามารถเปดบัญชี

ซื ้อขายหลักทรัพยไดดวยตนเองผานทาง www.trinitythai.com โดยไมตอง

เสยีเวลาสงเอกสารเปดบัญชี รวมถึงยังมีความปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีลํ้าสมัย

ในการพิสูจน และยืนยันตัวตนผานแพลตฟอรม National Digital ID (NDID) 

ตามแนวทางปฏิบัติดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกรรมดิจิตอลระหวาง

ลูกคากับบริษัท ตามนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ปจจุบันมีธนาคารที่ลงทะเบียนรับบรกิาร NDID จํานวน 8 ธนาคาร ไดแก ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน-ภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน  

การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 

ดวยในป 2564 สถานการณการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการ

ประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเกือบตลอดทั้งป ทําใหสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตลอดจนลูกคาไมสามารถทําธุรกรรมทาง 

การเงินแบบปกติกับบริษัทได ในชวงปที่ผานมาบริษัทจึงไดมีการปรับปรุงการใหบริการไปเปนลักษณะออนไลน และปรับปรุง

การสื่อสารตางๆ ใหเปนรปูแบบ New Normal เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสูงสุดใหกับลูกคามากขึ้น 

บริษัทยังคงดําเนินการอยางรอบคอบ ระมัดระวังปรบัปรุงรูปแบบการใหบริการ และผลิตภัณฑทางการเงินอยางเหมาะสมตาม

ความตองการของลูกคาแตละกลุมที่มีหลากหลาย และสงมอบผลิตภัณฑและชองทางการลงทุนใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการ

หาผลตอบแทนที่ดีกวาตลาดใหกับนักลงทุนที่เปนลูกคาของบริษัท 

ในสวนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบนั้น บริษัทใหความสําคัญตอการศึกษา

ความตองการที่แทจริงของลูกคาผานการสานสัมพันธ การวิเคราะหสถานการณ และใชประสบการณทางการเงินที่มีอยางยาว 

นานในการคิดคน และนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางทางเลือกใหกับลูกคา โดยมีการนําเสนอ

ขอมูลผลิตภัณฑ และบริการอยางชัดเจน รวมถึงเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินที่ครบถวนเพียงพอตอการตัดสิน 

ใจของลูกคาตามขอกําหนดของกฎหมายใหเปนไปตามแนวทางในการดูแลการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม ภายใตการปก 

ปองรักษาขอมูลสวนตัวของลูกคาอยางเครงครัด 

การสื่อสารการตลาด 

การเปนบริษัทหลักทรพัยที่มีผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย จําเปนตองมีการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน และจะตองทําการ

สื่อสารไปยังกลุมลูกคา และกลุมนักลงทุนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ และเขาถึงไดงาย บริษัทมีชองทางการ

สื่อสารรูปแบบตางๆ อาทิ เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ประจําสาขา ลูกคาสัมพันธ (Call Center) เว็บไซตบริษัท นอกจากนี้ 

บริษัทยังใหความสําคัญตอการสื่อสารผานสื่อออนไลน ไดแก เฟซบุกแฟนเพจ และ LINE Official Account เพื่อเปนสื่อกลาง

สําหรับสื่อสารขอมูลความรู การวางแผนทางการเงิน  

บริษัทมีทีมงานฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายสื่อสารองคกร ผานพัฒนาธุรกิจ และฝายลูกคาอิเล็กทรอนิกส เปนผูดูแลในการ

อัพเดทขาวสารสถานการณ และขอมูลในเชิงไลฟสไสลตอบโจทยการใชชีวิตของลูกคาในแตละกลุม พรอมแนะนําผลิตภัณฑ 

และการบริการใหมๆ รวมถึงการตอบคําถาม และแจงขอมูลใหลูกคาโดยสื่อสารกันในลักษณะ Two Way Communication 

ทําใหสามารถตอบคําถามลูกคาไดดวยความรวดเร็ว  
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การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงินใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยไดมีการนํา

พฤติกรรมการเขาใชบริการของลูกคามาทําการประเมินผล รวมถึงไดมีการวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางใชบริการ

เพื่อนําไปสูแนวทางการแกไขที่ดีที่สุด สรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา รวมไปถึงทําใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ และ

พฒันาคุณภาพของการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานลูกคา

สัมพันธ (Call Center) ท่ีใหบริการขอมูลผลติภณัฑ หรือขอมูลการใชบริการตางๆ รวมถึงแกไขปญหาดานการใชบริการ รับฟง

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของลูกคา เพ่ือนํามาปรับปรงุคุณภาพของการใหบริการ  

บริษัทมีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรียนเพื่อนําสงเรื่องรองเรียนตางๆ จากลูกคาไปยังผูที่เกี่ยวของ และผูรับผิดชอบโดย 

ตรงในบริษัทไดอยางรวดเร็ว อันจะนําไปสูแนวทางการแกปญหา การยุติขอรองเรียน และชี้แจงใหลูกคารับทราบผลการ

พิจารณาขอรองเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใหบรกิารของเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ (Call Center) อยาง

สมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใหดีย่ิงขึ้น และยังไดมกีารจัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูในเรื่องผลิตภัณฑตางๆ 

ของบริษัทอยางละเอียด มีการจัดทําการจําลองบทสนทนารูปแบบตางๆ เพื่อรองรับลูกคาที่มีความตองการในการใชบริการที่

แตกตางกัน และมีการทําแบบคําถามคําตอบเพื่อจําลองการตอบคําถามลูกคาใหมีประสิทธิภาพ  เปนตน 

ชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน 

ชองทางท่ี 1  การรับขอรองเรียนจากลูกคาโดยตรง โดยลูกคาสามารถรองเรียนดวยตนเองที่สํานักงานใหญ และสาขา

  ของบริษัทโดยแจงผานพนักงาน หรือกรอกแบบฟอรมแลวสงใหพนักงาน  

ชองทางท่ี 2  เขียนจดหมาย หรือหนังสือรองเรียนสงมาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

  จํากัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพฯ 10120 

ชองทางท่ี 3  รองเรียนผานเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Call Center) โทร. 02 343 9555  

ชองทางท่ี 4 รองเรียนผานทาง email : compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com 

ชองทางท่ี 5 รองเรียนผานเว็บไซต www.trinitythai.com หรือสงขอความมาทาง Inbox เฟซบุกแฟนเพจของบริษัท 

www.facebook.com/Trinitysecuritiesgroup 

การใหความรูดานทางการเงิน และการลงทุนกับลูกคา 

1. ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคําแนะนําท้ังดานการลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคําแนะนําดานการลงทุน และการเงินแก

ลูกคา และนักลงทุนอยางมีหลักการ  มีความเปนมืออาชีพ   ใหความสําคัญของขอมูลนําเสนอที่มีคุณภาพ  มีความถูกตอง 

แมนยํา และมีความฉับไว  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการการเงิน

ที่มีประสิทธิ ภาพ  บทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทําบทวิเคราะห โดยมีการเปดเผยผลการ

ประเมินบรษิัทจดทะเบียน (CG Score) และขอมูลบริษัทที่เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริต (Thai CAC) เอาไวในรายงานการวิเคราะหหลักทรัพย  นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผูแนะนําการลงทุนใหมีความรู 

ความสามารถ เพ่ือใหมีศักยภาพ ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการลงทนุของลูกคา โดยใหยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะ
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ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฏเกณฑที่กําหนด รักษาผลประโยชนของลูกคา และบริษัทไดออกแบบมาตรการที่เขมงวดเพื่อที่

สอดสองดูแลไมใหมีการนําขอมูลภายในไปใชเปนประโยชนในทางมิ

ชอบ 

2. สัมมนาใหความรูทางการเงนิกับลูกคาผานชองทางออนไลน 

บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาใหกับลูกคา และนักลงทุน 

อยางตอเนื่องมาตลอด แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหมีการปรับชองทางการอบรมมาเปนรูปแบบ

ออนไลนในทุกกิจกรรม โดยในป 2564 มีการจัดสัมมนาขอมูลทั้งดาน

ปจจ ัยทางเทคน ิค ข อม ูลป จจัยพ ื ้นฐาน และกลยุทธการลงทุน

ประจําเดือนผาน Facebook และ Youtube ใหแกลูกคา จํานวน 24 

ครั้ง การสัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน (Zoom) โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการ

ผูจัดการบริษัท 7 คร้ัง และมีการเปดโอกาสใหบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมานําเสนอขอมูลของบริษัทผานชองทางออนไลน (Zoom)  1 ครั้ง  

สัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน (Facebook และ Youtube)  โดย ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 

หัวขอสัมมนา จํานวนคร้ัง 

สัมมนาปจจัยทางเทคนิค โดย คุณกมลชัย พลอินทรวงษ 12 

กลยุทธการลงทุนประจําเดือน โดย คณุณฐัชาต เมฆมาสนิ 12 

 

สัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

วันที ่ หัวขอสัมมนา 

13 มกราคม 2564   สัมมนาหัวขอ "Post - January Rally : What's Next"   

23 กุมภาพันธ 2564   งานสัมมนา Inventing Thailand 2021  

31 มีนาคม 2564 
เปดโลกตลาดสินทรัพยดิจิทัล How to Win Game of Crypto?  

เจาะลึกพัฒนาการของคริปโทเคอรเรนซี่จาก Wave1- Wave 4 สูโลกการเงินแหงอนาคต  

26 เมษายน 2564 Strategic Global Asset Allocation 

27 มิถุนายน 2564 เลือกหุนรับสภาพคลองหดดอกเบ้ียขึ้น รายการ Money Chat   

17 กรกฎาคม 2564   

SEC Capital Market Regional Seminar 2021  

"The Influence of Digital Transformation Discloser on Firm Value  

: Empirical Evidence from Listed Firms on the Stock Exchange of Thailand"  

15 ตุลาคม 2564   Global Market View in 2022 & Vietnam as a Strategic Asset Allocation 
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การบริหารจัดการขอมูลลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

ในชวงปที่ผานมาบริษัทมีการขยายการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการ

ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการปรับตัว และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัด 

การขอมูล ทั้งในเร่ืองของการรองรับปริมาณขอมูลท่ีจํานวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบขอมูล (Variety) 

ความรวดเร็ว และความสดใหมของขอมูล (Velocity) และความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล (Veracity) 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ที่นับวัน

จะยิ่งมีความรุนแรง และซับซอนมากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

ลูกคา และบริษัทได  

บริษัทใหความสําคัญตอการนําขอมูลของลูกคามาใชในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจใหกับ

ลูกคาที่ใชบริการทางการเงนิ บริษัทจึงกําหนด และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลของ

ลูกคาอยางตอเน่ือง โดยไดจัดทําเปนแผนความมั่นคงดานดิจิทัล หรือ IT Security Framework ภายใตกรอบการดําเนินงาน 

และมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน NIST 

framework COBIT5  CIS  OWASP ฯลฯ และภายใตกฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี ่ยวของกับ IT Security หลาย

ฉบับ เชน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ประกาศของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต)  GDPR  

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ฯลฯ โดยบริษัทไดมีการทบทวนแนวทางการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง บริษัท

ยังดําเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบในทกุขั้นตอนอยางรัดกุมซึ่ง

เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท โดยไดระบุนโยบายดังกลาวไวแลวในหัวขอการปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 
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การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีธรรมาภิบาล 

การกํากับดูแลกิจการอยางมีธรรมาภิบาล 

บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ ดวยเล็งเห็นวาการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย เปนธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการ

ลงทุนการสรางความเชื่อมั่น และความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนการชวยสงเสริมภาพลักษณ ผลประกอบการ 

และชวยใหบริษัทสามารถเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานที่ดีในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสงเสริม และใหความสําคัญตอ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทดําเนินงานอยางโปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโต

ของกิจการเพ่ิมคุณคา และมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวตอไป 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีในการพิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และมีการปฎิบัติตามขอบังคับของบริษัท  โดยไดกําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" ซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานไดรับ

ทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวการณในแต

ละขณะ 

การกํากับดูแลการใหบริการลูกคาอยางมีจริยธรรม  

เนื่องจาก บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอย 

5 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท บริษัทจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอย หากบริษัทยอย มีการ

ดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน รวมทั้งนโยบาย

หลักท่ีบริษัทยอยในกลุมนําไปปฏิบัติ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สําหรับบริษัทรวม บริษัทจะมีการมอบหมายผูบริหารของบริษัทเขาเปนกรรมการของบริษัทรวม เพื่อรวมกําหนดนโยบาย และ

ดูแลการบริหารงานในบริษัทรวม กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผย

ขอมูลและจัดเก็บขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมใหทันกําหนดเวลา 

ในสวนการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอยจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดในคูมือการปฎิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัด ซึ่งมีการกําหนด

ระเบียบปฎิบัติตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพยของ

พนักงาน โดยบริษัทไดกําหนดแยวทาง "การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน" เพื่อเปนแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผล 

ประโยชนของบริษัท และการรักษาความลับของลูกคาไว 

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของบริษัท

ในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

โดยบริษัทไดมีการนําหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเขาเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคน

จะตองยึดถือปฎิบัติอยางเครงครัด ทั้งน้ี บริษัทไดมีการสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีใหกับพนักงานทั่วทั้งองคกรผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม การอบรม ใหความรู การสงขาวสารผานตามสื่อตางๆ ของ

องคกร และย้ําเตือนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระมัดระวังและปองกันไมใหกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดกฎ ระเบียบ 

ขอบังคบั ที่อาจนําความเส่ือมเสียมาสูบริษัท 
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จรรยาบรรณพนักงาน 

1. ความซื่อสัตยในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการ 

2. ทักษะความเอาใจใสและความรอบคอบ : มีมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยมีความรอบรู ความสามารถ และเอาใจ

ใสในการปฏิบัติหนาที่ 

3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย และ/หรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเครงครัด 

4. ขอมูลเก่ียวกับลูกคา : มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการพิจารณาสถานะ และวัตถุประสงค 

ในการลงทุนของลูกคาและในการใหคาํแนะนําเก่ียวกับการลงทุนแกลูกคา โดยใหขอมูลท่ีถกูตองครบถวนเพียงพอตอ 

การตัดสินใจของลูกคาและตองบริการขอมูลนั้นแกลูกคาทุกๆ ราย 

5. ความขัดกันในผลประโยชน : หลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุม 

หากเกิดการขัดกันในผลประโยชนขึน้ใหสมาชิกปฏิบัติตอลกูคาดวยความเปนธรรมและเสมอภาคซึง่อาจทําไดโดยการ

เปดเผยขอมูลหรือโดยกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะใหบริการ

หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกตองละเวนจากการหาผลประโยชนจากลูกคา 

6. การรักษาทรัพยสินของลูกคา : เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท และมีการปองกัน

รักษาอยางเหมาะสม โดยสามารถระบุไดวาเปนทรัพยสินของลกูคารายใด 

7. ความมั่นคงทางการเงิน :  ตองมั่นใจวาบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการ

ดําเนินธุรกิจและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

8. การจัดองคกร และการควบคุมภายใน :  จัดใหมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกร เพื่อใหการบริหารงานประสิทธิภาพ 

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรดักุมและการบันทึกขอมูลอยางเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมี 

ความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ โดยสมาชิกจะตองกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานใหสอด 

คลองกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชบังคับ 

9. ผลประโยชนสวนรวมของธุรกิจ : ใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมและตองรักษาไวซึ่ง 

ผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 

10. สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ : ละเวนจากการกระทําอันเปนการกลาวรายตอสมาชิกดวยกัน หรือการกระทําอัน

กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ 

11. สัมพันธภาพตอองคกรที่กํากับดูแล : ใหความรวมมือกับองคกรที่กํากับดูแลอยางเปดเผย และตองแจงใหองคกรที่

กํากับดูแลทราบทันที หากมีขอมูลใดๆ ที่องคการกํากับดูแลควรทราบ 

บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเปนประจําทุกป และมีการปรับเปลี่ยน

ประเด็นของจรรยาบรรณใหทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูบรหิารทุกระดับจะตองมีสวนรับผิดชอบใน

ประเด็นดานการจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน 

ผูบริหารท่ีเก่ียวของจะตองมีสวนรับผิดชอบดวย 

การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เน่ืองจากเล็งเห็นวาเปนการบอนทําลาย และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคมโดยรวม จึงไดกําหนดนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเพื่อ

เปนการสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทไดรับทราบวาการดําเนินงาน

ของธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส  
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นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1)  บริษัทไมยอมรบัการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2)  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมยอมรับการคอรรัปชั่นไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบ 

 ครัว เพื่อน หรือคนรูจักในทุกรูปแบบ ทั ้งทางตรง หรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

 คอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

3)  บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ่มเขาทํางาน และมีการอบรมเปน

 ประจําสมํ่าเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมีการ

 ปฏิบัติท่ีเปนไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ

 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 

4) บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรปัชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ

 ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

5)  บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย

 ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย 

6) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไมถูกครรลอง 

7) บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ 

8)  บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานรัฐ หรือเจาหนาที่ของ

 หนวยงานเอกชน ลูกคา คูคา คูสัญญา และผูรวมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผูขายสินคา/บริการ คูสัญญาทาง

 ธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทุกเทศกาล 

บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 

และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือน

เมษายน 2558 และรับรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งไดรับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน

ในโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจําป 2559 ซึ่งไดรับการรับรองแลวจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption) แสดงใหเห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั ้งหมดจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด โดยไดมีการสื่อสารและจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจําอยางนอยป

ละครั้งพรอมกับการอบรมพนักงานประจําป รวมท้ังมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือปองกันความเสี่ยงการทุจริตทุก

ครั้งท่ีฝายตรวจสอบฯ เขาตรวจสอบระบบงานตางๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ 

เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไววามีความเหมาะสมและเพียงพอในการ

ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมอยางตอเนื่อง โดยไดมีการกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรับได และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผูบริหาร อีกทั้งไดนําเรื่อง

การบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหธุรกิจเติบโตและสราง
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ผลตอบแทนอยางมั่นคงในระยะยาวใหกับผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานและ

ความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางและหลักปฎิบัติสากล

ครอบคลุมทั้งกลุมธุรกิจตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงแบบรวมกลุม ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน

เครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน ภายใตโครงสรางการบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนรวมทั้งมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงที่เปนอิสระ โดยหนวย

ธุรกิจจะถูกวัดผลตามการประเมินผลงานที่ปรับดวยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความสามารถ

ในการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรและการรกัษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging 

Risk) โดยนํามาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรและดําเนินธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการสรางคานิยมอันมีคุณคาตอสังคม ตัวอยางเชน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  มีการนําเรื่องการ

ตอตานการทุจริตเขามาใชในการดําเนินงานโดยใชการรับรองการเปนสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณ

การเปนสมาชิก (Declared) แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) มารวมเปนปจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาการลงทุนอีกดวย 

ทั้งน้ี การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงท่ียอมรับไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดไดสง 

ผลตอความสําเร็จ และความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบ 

แทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนในระยะยาว 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความ

เสี่ยง และการรายงานความเส่ียง ซ่ึงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม

และมาตรฐานสากล และดําเนินการติดตามสถานการณความเสี่ยงในภาพรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุง

ระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง เปนการบงชี้ความเสี่ยงทั้งในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เปน

ปจจัยภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณถึงความเยงที่บริษัทกําลังประสบอยู หรือความ

เสี่ยงใหมที่มีอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ประเมินความเสี่ยง เปนการนําเครื่องมือและวิธีการตางๆ มาใชเพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกลาว

จะตองไดรับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฎิบัติที่

เก่ียวของกับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

4. การรายงานความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ อยางครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง 

เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารฝายงานเพื่อทําหนาที่ดูแลทั้ง

ความเสี ่ยงดานกลยุทธ ความเสี ่ยงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภทความเสี่ยง ทั ้งนี้ 
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ผูบริหารระดับสูงในแตละธุรกิจของบริษัทจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแลการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธของทุกองคกรและ

ของแตสายงาน  

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ที่มีความชํานาญในดานความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจหลักทรัพย ทําหนาที่พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางครอบคลุมรอบ

ดาน ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆทําหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีฝายบริหาร

ความเสี่ยงฯขององคกรเปนหนวยงานสนับสนุน เชน คณะกรรมการสินเช่ือพิจารณาการใหวงเงินลูกคาใหไดลูกคาท่ีอยูในเกณฑ

คุณภาพ คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร และการระบาด

จากเชื้อไวรัสโควิด-19  

 

 

ในป 2564 บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อคุมครองขอมูลสวนตัวของลูกคา และการปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร 

โดยมีผูบริหารฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีใหสอดคลอง

กับกลยุทธลักษณะการดําเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซอนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ โดยถือเปนสวน

หนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองการใหบริษัทหลักทรัพยมี

ธรรมาภิบาล ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ดวย

แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทําใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพกับองคกรโดยรวม 

และสามารถนําไปเปนแผนกลยุทธของบริษัท และนําไปปฎิบัติโดยคํานึงถึงแนวทางปองกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่ง

เปนโครงสรางหลักของการบรหิารความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

ทางการเงิน  

การสรางจิตสํานึกในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร และพนักงานในระดับตางๆ ผานการจัดอบรม สัมมนาใหความรูในหลัก 

สูตรท่ีเก่ียวของกับการบรหิารความเส่ียง เชน กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน 
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การปองกันการทุจรติ โดยจัดเปนหลักสูตรการอบรมพิเศษใหกับพนักงานเขาใหมในทุกป โดยในป 2564 มีพนักงานเขาอบรม

จํานวน 13 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนําเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาไปเปนสวนหนึ่งของคานิยมใน

องคกรอีกดวย 

การปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 

บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกําหนดนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท  เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบใน

ทุกขั้นตอนอยางรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงวางมาตรการปองกันทางไซเบอรที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนใหสอดรับกับยุทธศาสตร และ

การดําเนินธุรกิจ เพ่ือปองกันไมใหขอมูลสวนตัวของลูกคาร่ัวไหล หรือถูกนําไปใชโดยผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ 

นโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญ 

1. IT Infrastructure & Security  ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความ

มั่นคงปลอดภัยรองรับการให บรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห     

2. Data Management & Data Privacy ยกระดับการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนําไปสูการบูรณาการขอมูลอยางครบวงจร

ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและผูใชภายใน โดยตองใหสอดคลองกับกฏหมาย  

3. Application Management & Application Security ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดการ

เช่ือมโยงของระบบในองคในทุกมิติพรอมท้ังสอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)  

4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสรางศักยภาพและคุณคาเพิ่มใหกับองคกร และมี

ความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนและมั่นคง 

5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสามารถพัฒนา และใชงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถแขงขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว

ได 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีใหกับพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ และเติบโตอยางตอเน่ือง โดยไดกําหนดนโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุก

บริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลพนักงาน ในดานการพัฒนาความรูความสามารถ

ใหมีความเช่ียวชาญ การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน และการยึดหลักปฏิบัติตอบุคลากรตามคานิยมองคกรของกลุมบริษัท 

นโยบายดานสังคม และสิทธิมนุษยชน   

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)  โดยใหความสําคัญตอการ

ปฏิบัติดานแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม  เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ท้ังในดานการจางงาน การจาย

คาตอบแทน การเล ื ่อนตําแหนง การฝ กอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไม แบงแยกความแตกตางทางเพศ อายุ 

สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส ไดแก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผูพนโทษ 

เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ และรายไดที่มั ่นคง และเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) ของ
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ประเทศและโลก  และในป 2563 - 2564 บริษัทมีการดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง GRI 

และยังอยูในระหวางการดําเนินงานจัดทํากระบวนการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะวาดวยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการดาน

มนุษยธรรมสิทธิขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United 

Nations Global Compact : UNGC) 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีการเขียนนโยบายดานสทิธิมนุษยชนออกมาอยางเปนรูปธรรม ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวอยูใน

ระหวางการปรับปรุงเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชน หากเน้ือหาครบถวนแลวบรษิัทจะดําเนินการเผยแพรนโยบายตอสาธารณชนใน

เว็บไซตของบริษัทตอไป  

แนวปฎิบัติดานสังคม และสิทธิมนุษยชน   

บริษัทมีแนวปฎิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกคา ชุมชน 

และสังคม ตลอดหวงโซคณุคาทางธุรกิจ เชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และเทาเทียม การคิดคนผลิตภัณฑทางการ

เงนิ และใหบริการลูกคาอยางมีความรับผิดชอบรวมไปถึงมีการทํางานเพ่ือสวนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังระมัดระวัง 

และหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจท่ีจะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปดชองทางใหมีกลไกในการรองเรียน รอง

ทุกข  เพ่ือใหผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อวาไมไดรับความเปนธรรมจะไดมีชองทางที่รองทุกข

อยางเปนทางการและมีขบวนการในการดูแลอยางเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการดําเนินงานดานสิทธิมนษุยชนข้ันพื้นฐาน 2 เร่ือง 

ไดแก 

 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพตาม

มาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม  

 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพใน

การแสดงออก 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตอพนักงาน และแรงงานโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และความเทาเทียมกันแลว บริษัทยังให

ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท   

บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี ่ยวชาญ มีการใหผลตอบแทน และมี

สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงมีการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีมาตรฐาน มี

การปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) เพื่อบมเพาะใหเปนผูมีทัศนคติและพฤติกรรมที่

สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ และเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  โดยยึดหลักการบริหารทรัพยากร

บุคคล ไดแก 

1. การจางงานดวยความเปนธรรม         

บริษัทมีนโยบายการจางพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีวาง โดยพิจารณาจาก

บุคคลภายในบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกอน  แตอยางไรก็ตาม   บริษัทสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุ

แตงตั้งบุคคลในตําแหนงตางๆ จากบุคคลภายนอกไดตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจาง

ใหดํารงตําแหนงตางๆ ของบริษัทจะกระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละตําแหนง คุณวุฒิทางการ
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ศึกษา ประสบการณ สภาพรางกาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่จําเปนแกพนักงาน  ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานแนะนํา

เพ่ือน หรือคนรูจักมาสมัครงานในโครงการเพ่ือนชวนเพื่อน Employee Referral Program 

บริษัทคํานึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 3 ประการ คือ 

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาวาดวยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ 

ทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  

2. ใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทํางานของพนักงาน  

3. ใหความคุมครองสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

การวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน      

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตําแหนงงานอยางเปนระบบ เห็นไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความตอเนื่อง และมี

การบริหารงานที่ราบรื่นมาโดยตลอด โดยผูบริหาร และฝายทรัพยากรบุคคลจะรวมกันวิเคราะหตําแหนงงานที่สําคัญที่จะตอง

จัดทําแผนสืบทอดตําแหนง และรวมกันกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตําแหนงงาน รวมไป

ถึงการคดัเลือก และประเมินความพรอมของพนักงานท่ีมีศักยภาพท้ังภายในและนอกฝายงาน และหากยังไมมีผูใดในองคกรที่

เหมาะสม  จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองคกรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การทํางานตอไป 

ขอมูลเบื้องตนของพนักงาน 

จํานวนพนักงาน 200 คน (หมายเหตุ ไมรวมคณะกรรมการบริษัท และพนักงานชั่วคราว) 

 

 

หมายเหต ุ

1) พนักงานประจํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแตพนักงานระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทําหนาที่ตางๆ เชน 

กรรมการอํานวยการ กรรมการผูจัดการ หัวหนาหนวยงาน พนักงานท่ัวไป ที่เปนพนักงานประจํา 

2) พนักงานสัญญาจาง หมายถึง พนักงานท่ีทรนีีต้ีจางทํางานในลักษณะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน

และสิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาล

และไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลน้ัน ซ่ึงงานน้ันจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อ

เริ่มจาง 
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หมายเหต ุจํานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา และพนักงานสัญญาจาง โดยไมนับรวมจํานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานช่ัวคราว 

 

 
 

หมายเหต ุขอมูลจํานวนแรงงานฝกงานที่เกิดขึ้นในระหวางปที่แสดงไมรวมตําแหนงพนักงานชั่วคราว 

2. การปฎิบัติดานแรงงานอยางเทาเทียม 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานคือกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย และผลักดันใหบริษัทกาวหนา และเติบโต อีก

ทั้งบริษัทปฏิบัติตอพนักงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน และไมเลือกปฏิบัติกับพนักงานไมวาเรื่องถิ่นกําเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ  อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมือง   

บริษัทไมเลือกปฎิบัติกับพนักงาน และใหโอกาสในการเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ความรู ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคลองกับคานิยมองคกร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้ง

องคกร และเพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกันในบริษัท จึงไดมีการสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงาน ไดแก  
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 1. การจัดต้ังคณะกรรมการ HR Partner เพื่อเปนตัวแทนพนักงานจากฝายงานตางๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ 

และเพศที่แตกตางกันเพื่อสะทอนถึงความตองการของพนักงานหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการ HR Partner จะมีการ

ปรับเปลี่ยนทกุ 2 ป มีหนาที่สําคัญในการนําเสนอขอคดิเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เปนประโยชนใหแกบริษัท อีกทั้งยังเปน

สื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานดานทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานอยางทั่วถึง โดย HR 

Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส แตสืบเน่ืองจากในป 2564 เปนปที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานสวนใหญ

ทํางานท่ีบานทําใหไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดท้ังป 

 2. การสํารวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทไดทําการสํารวจติดตอมา

เปนระยะเวลา 5 ป  (ผลการสํารวจในป 2564 ไดแจงไวในหัวขอการวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีในหวงโซคณุคาของธุรกิจ) โดยการ

สํารวจความคิดเห็น หรือขอมูลที่ไดแสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเปนความลับ ทําใหพนักงานแสดงความคิดเห็น

อยางตรงไปตรงมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทในการไปดําเนินการแกไขปรับปรงุอยางย่ิง 

นอกจากนี้ ในป 2564 บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจางคนพิการทํางานในองคกร ไดพิจารณาจางงานผูพิการตาม

พระราช บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 

โดยจางเหมาบริการแกผูพิการทางสายตา จํานวน 2 ราย  ทําหนาที ่นวดผอนคลายเพื ่อสุขภาพ และลดอาการ Office 

Syndrome ใหกับพนักงาน  สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะไดชวยเหลือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกคนพิการไมใหเปน

ภาระของสังคมแลว ยังเปนการใหโอกาสอยางเทาเทียมกับคนในสังคม สําหรับคาใชจายที่บริษัทจะตองนําสงตามพระราช 

บัญญัติสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ในอัตราปละกวา 2 แสนบาทไดเปลี่ยนมาเปนชิ้นงานที่เปน

ประโยชนตอคนในองคกร สามารถจับตองเปนรูปธรรมได ในป 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

จึงทําใหผูพิการทางสายตาไมสามารถเขามาทํางานได อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงจายคาจางงานตามปกติจนครบป ซึ่งหาก

สถานการณกลับมาเปนปกติจะเขามาทํางานตามเดิม 

3. คาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทน และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกพนักงาน และผูบริหาร โดยเทียบเคียงกับบริษัทใน

ธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการออมในระยะยาว  สนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพการเงิน

ที่ดี โดยคาตอบแทนแบงได ดังน้ี 

 3.1 คาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสรางขวัญกําลังใจ โดยคํานึงถึงหลัก

ความยุติธรรม ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมาย/แผนงานของหนวยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแขงขันกับคาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได   

รปูแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น ท่ีบริษัทจัดใหพนักงานและผูบริหาร ไดแก เงนิเดือน คาจาง คาทํางานลวงเวลา 

คาครองชีพ โบนัส  Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ 

 3.2 คาตอบแทนและผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว เพ่ือจูงใจและดึงดูดใหพนักงานผูกพัน 

และทํางานกับบริษัทอยางเต็มกําลังความสามารถเปนระยะเวลานาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มี

ความรูความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเปนกําลังสําคัญใหกับบริษัทเปนระยะเวลายาว   

รูปแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะยาว ท่ีบริษัทจัดใหพนักงานและผูบริหาร ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 162 (พ.ศ. 2562) ท้ังน้ีปจจุบันบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยง
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ชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแลว” พนักงานจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเมื่อพนทดลองงาน

และไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเขากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของ

นายจาง หรือสามารถเลือกสะสมไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจง

เปลีย่นแปลงการหักเงนิสะสมไดปละ 1 คร้ัง  ซ่ึงพนักงานจะไดรับเงินเม่ือสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯได

จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากการแตงตั้งของนายจาง

ซึ่งมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทน

สมาชิกทั้งหมด  

ในป 2562 ตอเนื่องถึงป 2563 บริษัทไดเขารวม "โครงการบริษัทเกษียณสุข" ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  เพื่อสรางความรูใหแกพนักงานในการออม การลงทุนและใหสิทธิพนักงานเลือกเงินสะสม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 และบริษัทสมทบตามอายุงานของพนักงานในอัตราไมเกินรอยละ 15  โดย

พนักงานสามารถเลือกลงทุนไดเองตามความเหมาะสมในลักษณะ Employee’s choice โดยมีนโยบายการลงทุน (Master 

Fund) ทั ้งหมด 5 นโยบายการลงทุน ไดแก ตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนตางประเทศ ทางเลือก

อสังหาริมทรัพย ทางเลือกทองคําและสินทรัพยพิเศษ  โดยพนักงานสามารถเลือกสัดสวนการลงทุนไดมากถึง 23 ทางเลือก  

และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเลือกการลงทุนไดทุกวัน  โดยทํารายการผานระบบออนไลนของผูจัดการกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ซ่ึงเมื่อรวมกับผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน เชน เงินชดเชยที่ไดรับเมื่อออกจากงานตามกฎหมายคุมครอง

แรงงานแลว  พนักงานจะมีเงินออมในระดับที่เหมาะสมหลังจากเกษียณอายุงานจากบริษัทซึ่งสอดคลองกับการกาวไปสูสังคม

ผูสูงอายุ (Aging Society) 

บริษัทไดมีการจัดทําการสํารวจคาตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพยอื่นเปนประจําทุก 2 ป  และนําขอมูลดังกลาว

มาพิจารณาปรับคาตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปจจุบันบรษิัทไดจัดสวัสดิการใหกับพนักงานมากกวาที่

กฏหมายกําหนด รวมถึงไดมีการพัฒนาระบบเบิกคารักษา พยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับพนักงานในการเบิกคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน คาทันตกรรม และคาจักษุ 

สวัสดิการพนักงานของกลุมบรษิทั 

สวัสดิการของกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี สวัสดกิารท่ีพนักงานไดรับ 

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน   

คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยในแกคูสมรสและบุตรของพนักงาน   

การตรวจรางกายประจําปใหแกพนักงาน คูสมรส และบุตร   

การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ   

ตูยาสามัญ   

กองทนุเงินทดแทน   

การประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ   

การชวยเหลืองานศพของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว   

กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ   
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สวัสดิการของกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี สวัสดกิารท่ีพนักงานไดรับ 

การสนับสนุนคาใชจายสําหรับวิชาเฉพาะดานสําหรับพนักงาน 

ที่ตองใชใบอนุญาต (License) ในการปฏิบัติงาน 
  

เงนิกูหรือจัดหาแหลงเงนิกูสําหรับพนักงาน   

สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย   

สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห   

สวัสดิการเงินกูฉุกเฉิน   

ของท่ีระลึกเมื่อทํางานครบ 15 ป และ 20 ป   

สวัสดิการที่จอดรถ   

วันลาไปปฏิบัติธรรม โดยไมถือวาเปนวันลา(ไดรับเงินเดือน)   

วันลาไปทํา CSR โดยไมถือวาเปนวันลา (ไดรับเงินเดือน)   

เงนิชวยเหลือคาพาหนะ/อาหาร    

เงนิชวยเหลือคาทํางานในวันหยุด   

 

บริษัทกําหนดใหพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร ครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน  โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลา

ดวย และไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน  และพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหบริษัทฯ เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราว

กอนหรือหลังคลอดได  โดยใหแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ที่รับรองวาไมอาจทําหนาที่เดิมได  ซึ่งบริษัทจะ

พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหกับพนักงานนั้นๆ 

สถติิการกลับเขาทํางานและอัตราการคงอยูของพนักงานหลังการใชสิทธิลาคลอด 

กรณีของการลา 
จํานวนพนกังาน (คน) 

2562 2563 2564 

จํานวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดไดในระหวางป ** 137 137 136 

จํานวนพนักงานที่ไดใชสิทธิลาคลอดในระหวางป 1 2 - 

จํานวนพนักงานที่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 1 2 - 

จํานวนพนักงานที ่กลับมาหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทํางานตอ

หลังจากนั้นไป 12  เดือน 
0 0 - 

อัตราการกลับมาทํางาน (Return to Work Rate) (1) ที่กลับมาทํางานหลังจาก

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงแลว (รอยละ) 
100 100 100 

อัตราการคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) (2) ที่กลับมาทํางานหลังจาก

ระยะการลาคลอดสิ้นสุดลงและยังทํางานตอหลังจากน้ันไป 12 เดือน (รอยละ) 
0 0 - 

หมายเหต ุ

(1) อัตรากลับมาทํางาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จํานวนพนักงานตามเพศท่ีไดใชสิทธิลาคลอด) x 100 

(2) การคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทํางานตอหลังจากนั้นไป 12 เดือน / จํานวนพนักงาน

ที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานกอนหนา) x 100 
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นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเปนไปตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 จํานวน 5 คน  โดยมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหคําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสําหรับ

พนักงาน และประเมินผลและติดตามการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชนสุขของพนักงานและองคกรโดยรวม 

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งสอดคลองตามกฎกระทรวงที่

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549  

โดยกําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบพิจารณา

นโยบาย และแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ 

การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการ

ทํางานเสนอตอบริษัท รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอบริษัท  เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูรับเหมา และ

บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ระบุปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอตอบริษัทพิจารณาขอบังคบั และคูมอืความปลอดภัยในการทํางาน และมาตร 

ฐานความปลอดภัยของสถานที่ทํางานเสนอตอบริษัท และวางระบบรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ใหเปนหนาที่ของ

พนักงานทกุคน พิจารณาโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  และโครงการฝกอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน  ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ทํางาน และสํารวจการปฏิบัติการดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน เดือนละ 1 คร้ัง 

จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทนลูกจาง เลขานุการ รวม (คน) 

1 2 3 1 7 
 

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน 

จํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึน้ในระหวางป 2563 

จํานวนคร้ัง จํานวนวันสูญเสีย 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

การบาดเจ็บกรณีตางๆ           

บาดแผลเล็กนอย สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

โรคจากการทํางาน           

ดานการไดยิน 

  

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 
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ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน 

จํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึน้ในระหวางป 2563 

จํานวนคร้ัง จํานวนวันสูญเสีย 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

การบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก 

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

ดานการมองเห็น สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

ดานสมรรถภาพปอด สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

  สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

  สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

กรณีเสียชีวิต           

การเสียชีวิตท่ีเก่ียวของกับงาน 

  

  

สํานักงานใหญ 0 0 0 0 

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 0 0 0 

สาขาในเขตภูมิภาค 0 0 0 0 

 

บริษัทยังไดใหความสําคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม  จึงกําหนดใหมีมาตรการดูแลรักษา

ความปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเขาถึงพื้นที่โดยไดติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเขาออกในทุกชั้น การ

กําหนดสิทธิและควบคุมการเขา-ออกพื้นที่ทํางานของพนักงานในแตละฝายดวยระบบ Access Control ติดตั้งกลองวงจรปด 

และมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน Business Continuous 

Plan  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการปองกันการกระทําผิดดานการฟอกเงิน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ 

ของลูกคาที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเปนกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝายงานที่เกี่ยวของจะดําเนินการรายงานการทําธุรกรรม

ดังกลาวใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลอาศัยการดําเนินธุรกิจกับบริษัทเปนชอง 

ทางในการกระทําความผิดทางดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

5. การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการอบรม พัฒนา ใหความรูแกพนักงานทั้งในระดับ เจาหนาที่ จนถึง ผูบริหารระดับสูงเปนประจําตอเนื่อง และ

มากกวาที่หนวยงานทางการที่เก่ียวของกําหนด รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพตางๆ ที่

จําเปนในธุรกิจ ดวยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เชน หลักสูตร CFA/CISA เปนตน   การอบรม พัฒนา ให

ความรูพนักงาน มีท้ังจัดทําภายในองคกร และสงอบรม/สัมมนากับองคกรภายนอก โดยพิจารณาจากขอมูลในการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําป การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจําเปนในเนื้องานความรับผิดชอบ
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เปนหลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ศักยภาพใหแกพนักงานแลว บริษัท

ยังมุงหวังเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานจะสามารถสงมอบบริการ คําแนะนําที่มีคุณภาพใหแกลูกคา นักลงทุน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประวัติการฝกอบรม/สัมมนาประจําป 2564 

ลําดับ การอบรม/สัมมนา ผูเขารวมอบรม จํานวนชั่วโมง คาใชจาย 

1 อบรม/สัมมนาภายใน 340 1,380 23,019 

2 อบรม/สัมมนาภายนอก 74 1,239 317,540 

 รวมทั้งหมด 414 2,619 340,559 

 

6. การสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

บริษัทมีเปาหมายท่ีจะสรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และมั่งมั่นใหพนักงานใชชีวิตในที่ทํางาน

ใหเสมือนเปนบานหลังที่สอง ดังนั้นจึงไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดความรัก ความผูกพันใน

บริษัทในมติติางๆ ดังน้ี 

Happy Body   

บริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป  โดยในป 2564 บริษัทติดตามและใหการดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ใหแก

พนักงาน เปนกรณีพิเศษ  และไดชวยติดตอประสานงานใหพนักงานไดรับการฉีดวัคซีน

จากโรงพยาบาลในเครือขายแตเน่ินๆ   นอกจากนี้บริษัทหวงใยสุภาพของพนักงาน ได

มีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติที่บาน(Work from Home) โดยจัดอุปกรณ และ

ระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานที่บานได โดยไมใหกระทบตอการบริการลูกคา นัก

ลงทุน  สําหรับพนักงานท่ีมคีวามจําเปนตองมาปฏิบัติงานที่ทํางาน บริษัทไดมีมาตรการ

ตางๆ ที่จะดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ใหปลอดจากการติดเชื้อ  การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปยังกระทําตามเดิม แต

จัดเวลา และสถานที่ไมใหแออัด และระมัดระวังเร่ืองการเวนระยะหาง และมีการจัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยไมเสียคาใชจาย 

นอกจากนี้ ในป 2564 บริษัทไดมีการจัดชุดของขวัญมอบใหแกพนักงานในการกอตั้งบริษัทครบ 20 ป โดยในชุดของขวัญจะ

ประกอบดวย หนากากอนามัย 1 กลอง แอลกอฮอลเจล 1 ขวด บัตรพนักงาน สายหอยบัตรพนักงาน และเสื้อแจ็คเก็ต 

Happy Heart  

บริษัทจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ ผานชมรมทรีนีตี้อาสา เพื่อเปนการปลูกฝง และสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ

พนักงานใหเปนผูที ่มีจิตใจเมตตากรุณา รักเพื่อนมนุษย และพรอมชวยเหลือสังคม โดยในป 2564 บริษัทไดจัดกิจกรรม

ชวยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานใหความสนใจ และรวมสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคจํานวนมาก ไดแก 

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคทุนการศึกษาใหกับนองผูพิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

- สนับสนุนเงนิออมตั้งตนใหกับนักเรียนในโครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยกับการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ 

(กอช.) 

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหโรงเรียนบานสือดัง จังหวัตปตตานี ซึ่งเปนโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
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- กิจกรรมสงเสริมใหพนักงานรักสิ่งแวดลอม และนําเคร่ืองใชสํานักงานที่ไมใชแลวแตยังมีสภาพดีกลับมาใชใหม เชน 

กิจกรรมรณรงครวบรวมกลองบรรจุภัณฑท่ีไมไดใชแลวมอบใหกับ SCG  เพ่ือนําไปแปรรูปเปนโตะ และเกาอี้นักเรียน 

- กิจกรรมการนํากระดาษตอเนื่องที่ใชกับเคร่ืองพิมพรุนเกาที่บริษัทไมใชแลว นําไปทําสมุดจด และนํากลับไปใชใหมได 

Happy Society  

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นผานคณะกรรมการ HR Partner  คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และเพ่ือใหขอมูลขาวสารของบริษัทไดสื่อใหพนักงานรับทราบอยางทั่วถึง 

ผูบริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานดวยตนเองถึงทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรม 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการจัดทําแบบสอบถามถึงความเปนอยู สภาพจิตใจของพนักงานในชวงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก 

และพนักงานตองปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home)  อยูเปนระยะๆ เพื่อที่จะนํามาประเมินสถานการณ และใหความ

ชวยเหลือพนักงานในรายท่ีตองการ 

Happy Relax   

โดยปกติบรษิัทจัดใหมีกิจกรรมสังสรรคในหมูพนักงานเปนประจํา ในวันคลายวันเกิดบริษัท งานปใหม ทองเที่ยวประจําปเพื่อ

สรางบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงใหแกพนักงาน  สําหรับในป 2564 ดวยสถานการณไมอํานวย จึงไมมีจัดงานวันเกิด

บริษัท และกิจกรรมการทองเท่ียวประจําป เหมือนเชนเคย แตบริษัทยังคงจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมเหมือนเชนเคย แตจัดใน

รูปแบบใหม (New Normal) มีการเวนระยะหางทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแตละคน เพื ่อ

หลีกเลี่ยงการสัมผัส 

Happy Brain  

แมในป 2564 วิถีของการทํางานแตกตางไปจากทุกป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 พนักงานสวนใหญ

ทํางานท่ีบาน (Work from Home)  แตบริษัทยังคงสงเสริมการใหพนักงานมีการพัฒนา และเรียนรูอยางตอเนื่องในรูปแบบ

ออนไลน จํานวนชั่วโมงอบรมของพนักงานในป พ.ศ. 2564 เฉลี่ยตอคนตอป เทากับ 11.34 ชั่วโมง  

Happy Soul   

บริษัทจัดงานทําบุญตักบาตรในโอกาสสําคัญๆ ตอเนื่องตลอดปซึ่งมี

พนักงานเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทุกครั ้ง แตในป2564 ซึ ่ง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด ยังคงอยู จึงไมไดจัดทําบุญที่

บริษัทอยางเชนเคย แตยังคงจัดทอดกฐินเพื่อคงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม 

และทํานุบํารุงศาสนาเชนทุกปที่ผ านมา นอกจากจัดทอดกฐินแลว

บริษัทยังไดรับผิดชอบตอสังคมโดยการ  บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือ

แพทยใหแกโรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียงกับวัดที่ไปทอดกฐิน  รวมทั้งมอบ

ทุนการศกึษาใหแกนักเรียนของโรงเรียนท่ีอยูภายใตสังกัดวัดที่บริษัทจัด

ไปทอดกฐินอีกดวย 
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Happy Money  

บริษัทไดใหความรูแกพนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใตโครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทไดเชิญผูจัดการกองทุนมา

นําเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ ขอมูลสําคัญ ผลการดําเนินงานของกองทุน แกพนักงานอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง ในป 2564 

บริษัทไมมีการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

Happy Family  

บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน และไมไดดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเทานั้น แตครอบคลุมไปถึงสุขภาพของ

สมาชิกในครอบครัวของพนักงานดวย โดยจัดใหมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปแกคูสมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึง

จัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยบริษัทเปนผูสนับสนุนคาใชจาย นอกจากนี้ คูสมรส และบุตรยังไดรับการคุมครองสิทธิการ

รักษาพยาบาลกรณีผูปวยในเชนเดียวกับสิทธิที่พนักงานผูน้ันไดรบั นอกจากน้ี บริษัทยังมีการจัดกิจกรรม   Family’s Day  ซึ่ง

เปนกิจกรรมทองเท่ียวของครอบครัวพนักงาน ที่นําครอบครัวไปทํากิจกรรมตางๆ ไดนอกสถานที่ แตเนื่องจากในป 2564 เกิด

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตองเวนระยะหางทางสังคม บริษัทจึงไมไดจัดเหมือนเชนทุกป  
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การเปนบริษัทหลักทรพัยที่รับผดิชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากบรษิัทดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย  และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอชุมชน

สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขางเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผานมาบริษัทจึงไมมีขอรองเรียนใดๆ

จากชุมชนในประเด็นเร่ืองสังคม และสิ่งแวดลอมเลย   

อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นที่ตองการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนชุมชน สังคม และดวยความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดพยายามสรางโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน และสังคม ตามความรูความสามารถ และตาม

ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู ไดแก องคความรูดานการเงิน การลงทุน และการใหความรูในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ โดยมี

เปาหมายเพ่ือตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น อันจะเปนผลดีตอ

สภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ 

การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

ในป 2564 แมในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทยังคงเดินหนาในการใหความรูทางการเงินอยางตอเนื่องแก

ประชาชนทั่วไปในรูปแบบตางๆ ไดแก 

1. การใหความรูทางการเงินกับนักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการออมการลงทุน  

บริษัทไดนําความรู ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู ไดแก องคความรูในผลิตภัณฑทางการเงิน มา

ถายทอดความรู และประสบการณในการลงทุน และความสามารถในการถายทอด ความมุงม่ัน เต็มใจ ของบุคลากรที่ตองการ

จะเปนประโยชนตอสังคม  โดยทีมวิทยากรของบริษัทไดจัดเตรียมเนื้อหาที่เขาใจงาย และนําไปเสนอใหแกผูมีสวนไดเสียของ

บริษัท (Stakeholders) ไดแก พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ชุมชนท่ีอยูใกลเคยีง คูคา และนักลงทุนท่ัวไป ณ ท่ีทํางานของผูมีสวน

ไดเสีย  โดยเร่ือง และหัวขอที่นําเสนอนั้นไมไดมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจ แตมุงหวังที่จะสรางความรู ความเขาใจใหแกนัก

ลงทุน ทั้งนี้วิทยากรไดใหคําแนะนําถึงแหลงขอมูลท่ีนักลงทนุสามารถศึกษาไดดวยตนเองและนําไปเปนประโยชนในการตัดสิน 

ใจลงทุน เปดโอกาสใหนักลงทุนไดซักถามอยางเต็มที่  ซึ่งโครงการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  และสามารถสรางชื่อเสียง

ของทรีนีตี้ ใหเปนท่ีรูจักในวงกวางขวางขึ้น  

ในป 2564  บรษิัทยังคงดําเนินการใหความรูในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplaceอยู 

แตเน่ืองจากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีบริษัทหลายแหงใหพนักงานทํางานท่ีบาน (Work from home) หรือไมสะดวก

ใหบุคคลภายนอก เขาไปในบริษัท ซึ่งอาจจะมีความสุมเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได จึงไดมีการจัดกิจกรรม ผานระบบออนไลน 

จํานวน 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

การใหความรูทางการเงินกับประชาชนทัว่ไป ในเร่ืองการออมการลงทุน ประจําป 2564 

วันที ่ หัวขอ สถานท่ี 

19 กุมภาพันธ 2564 การลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 กุมภาพันธ 2564 การลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร และการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

22 กันยายน 2564 การลงทุนในหุนดวยปจจัยเทคนิค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

24 กันยายน 2564 การลงทุนในในสินทรัพยดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

7 ธันวาคม 2564 การลงทุนในในสินทรัพยดิจิทัล  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม และ

นนทบุรี 
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2. จัดกิจกรรม Opportunity Day ใหขอมูลที่โปรงใสของบริษัทแกผูถือหุน นักลงทุน   

ในป 2564 บริษัทไดนําเสนอขอมูลของบริษัทใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity 

Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงไดจัดการนําเสนอขอมูล

ผานทางระบบออนไลน โดยมีกรรมการผูจัดการของบริษัทเปนผูนําเสนอขอมูล   

กิจกรรมดังกลาวมีการนําเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

แผนการดําเนินการงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาลของบริษัท  และมี

เปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอมูลเพื่อความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น  ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูคลิปยอนหลังการ

นําเสนอขอมูลบริษัทผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุปขอมูลจากการบรรยาย

จัดทําเปนขาวประชาสัมพันธ (Press Release) สงไปยังสื่อมวลชนเพื่อนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ประชาชนทั่วไปอีกดวย   

3. เผยแพรขาวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส  

บริษัทมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และแผนการดําเนินการงานในอนาคตผานทางการแถลงขาวกับ

สื่อสารมวลชนอยางตอเนื่องทุกป แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโค

วิด-19 ในชวงป 2562 – 2563 บริษัทจึงไดงดกิจกรรมดังกลาวไป และไดมีการ

ปรับเปลี่ยนเปนการสงขาวประชาสัมพันธ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชน

เพื่อนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป

แทน  โดยในป 2564 บริษัทไดจัดสงขาวประชาสัมพันธ (Press Release) 

เก่ียวกับผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส รวม

จํานวน 4 ครั้ง ไดไดรับการเผยแพรผานสื ่อตางๆ ทั้งสื ่อออนไลน และสื ่อ

สิ่งพิมพมากกวา 30 สื่อ 

4. การสนับสนุน และสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทํางานเพื่อสังคม 

บริษัทสนับสนุน และสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจตลาดทุนเปนอยางดี ไดมีโอกาสทํางานเพื่อสังคมสวนรวม โดยรวมทํางานกับทางการ สมาคม ชมรมตางๆ และเปน

อาจารย ที่ปรึกษาในสถานศึกษาตางๆ เพ่ือชวยกันพัฒนา สรางความเจริญกาวหนา และเติบโตใหแกอุตสาหกรรมในสวนรวม

และประเทศไปพรอมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทไดเขารวมเปนกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน วิทยากร ในหลายๆ องคกร 

ทั้งภาครฐั และเอกชน ดังน้ี 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ -    อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา 

     ขนสง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

- ที ่ปรึกษาหลักส ูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเง ิน         

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
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- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผูฝกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรขาราชการใน  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไปปฏิบัติราชการดานการบริหาร

จัดการหนวยงานภาคเอกชน สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

- ประธานคณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสําหรับบริษัท

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรชัย 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจําหนายหลักทรัพยของรัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ (CBCE) 

- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน   

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความรวมมือเพื่อการพัฒนาดีเดน และรางวัลบริการ

ดีเดนประจําป 2564 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐว ิสาหกิจสาขาขนสง ส ํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

นายชาญชัย กงทองลักษณ -    อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  

                    - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

 -    กรรมการ บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรพัย จํากัด (มหาชน) 

 -    ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

      บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลาง

  และตลาด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล -  ก รรมการผ ู  ท ร งค ุณว ุฒ ิ ใ นคณะกรรม การบร ิ ห ารทร ัพย  ส ิ นทางป ญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - อาจารยพิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาตรี และปริญญาโท  

 คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรพัย  

      คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat   

- วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   

- วิทยากรรับเชิญสมาคมนกัวิเคราะหหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ 

- อาจารยพิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย         

  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
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นางณิยะดา จางตระกูล - ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย   

 -    กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

                        - คณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร 

  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 -    รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP 

 -    กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -    อุปนายก สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -    ที่ปรึกษา นกยกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ 

 -    เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุนท่ี 25 

 -    เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย 

  สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ 8 

      - กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 

 - กรรมการจัดหาประโยชนจากทรพัยสินของกองทุน  

  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน-    ที่ปรึกษาชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย สมาคมบรษิัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางาน พรบ.คุมครองขอมุลสวนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานรับ – สง ขอมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานดานธุรกรรมตางประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานดานเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ยังไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคกร และภาคีเครือขายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และ

สังคม เพื่อรวมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ มาพัฒนาและปรับใชเพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานดานความยั่งยืนที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจในกลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ อันไดแก 

องคกรหรือภาคีเครือขายพันธมิตร 

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2. สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

3. ชมรมตราสารหนี้ไทย 

4. ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

5. ชมรมนกัลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

6. ชมรม ซ ีเอส อาร สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

7. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

8. แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

9. เครือขายหุนสวนตอตานทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT Network) 

10. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
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4. การสนับสนุน และชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ  

4.1 การใหโอกาสทางการศึกษา 

1. การใหทุนการศึกษา และอุปกรณการเรียนการสอน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญทางการศึกษาของเด็ก และ

เยาวชนมาโดยตลอด ในป 2564 บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหพนักงานชวยกันสนับสนุนทุนการ 

ศึกษาใหแกนักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อนําไปจัดซื้อของเลน

มอบใหกับนองๆ นักเรยีนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานสือดัง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

ซึ่งเปนโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ และเปนของขวัญเนื่องในโอกาสวัน

เด็กแหงชาติ โดยในป 2564 บริษัทมอบทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

เดือน โรงเรียน จํานวนเงิน 

กรกฎาคม มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 97,200 

ตุลาคม 

 

บริจาคโครงการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ  เพ่ือนําไปมอบใหกับโรงเรียน จํานวน 8 

แหง ไดแก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ  โรงเรียนสังคม

วิทยา โรงเรียนวัดอินทราราม  โรงเรียนฤทธ์ิณรงครอน  โรงเรียนแจงรอนวิทยา  โรงเรียน

วัดประดูในทรงธรรม  และโรงเรียนมักกะสัน 

100,000 

พฤศจิกายน มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบานวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา 400,000 

 

2. ทุนพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-

19 นักเรียนมีความจําเปนตองเรียนหนังสือในรูปแบบออนไลนอยูที่บาน 

ทําใหโรงเรียนขาดการดูแลมีสภาพเกาทรุดโทรมลง พื้นปูนของโรงเรียน

แตกชํารุด หากมีการเปดเรียนตามปกตินักเรียนอาจจะไมมีพื้นที่ในการ

จัดกิจกรรม บริษัทจึงไดสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน ใหกับโรงเรียนวัด

เนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี ในการเทพื้นปูนคอนกรีตเพื่อเปนลาน

กิจกรรมใหนักเรียน โดยไดรับเงินบริจาคจากผูบริหาร และพนักงาน 

เปนเงนิ 20,000 บาท 

3. ทุนอาหารกลางวัน บริษัทใหการสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ และมีการจัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันใหกับนองๆ ผูพิการทางสายตาเปนประจําทุกป ในป 

2564 บริษัทไดใหการชวยเหลือทุนอาหารกลางวันแกนองๆ จํานวน 1 มื้อ จํานวนเด็กนักเรียน 150 คน เปน

เงนิ 10,000 บาท 

4.2 การสนับสนุนดานสาธารณสุข จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําใหบริษัท และพนักงานเขาใจถึง

สถานการณดานสาธารณสุข และรับทราบถึงความตองการตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองความแออัดในการเขารับการรักษาพยาบาล 

การขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐในเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน 

ในชวงปที ่ผานมา บริษัทจึงไดมีการจัดกิจกรรมการรับบริจาคตางๆ ทั ้งจากพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อแสดงถึง

เจตนารมณที่ตองการสนับสนุน และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

มีรายละเอียดของกิจกรรมดังน้ี 
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เดือน กิจกรรม 

สนับสนนุ และชวยเหลือสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 

พฤษภาคม  บริจาคเงินใหกับสภากาชาดไทย เพื่อนําไปซื้อถุงยังชีพชวยเหลือผูปวยโควิด-19 

พฤษภาคม  มอบหนากาก N95 ใหกับกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

พฤษภาคม  ชวยจัดหาถุงขยะสีแดง (ถุงขยะที่ใชสําหรับขยะมีเชื้อโรค) ใหกับโรงพยาบาลตํารวจ 

พฤษภาคม  รวมกับผูมีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องชวยหายใจ (High Flow) จํานวน 2 เครื่อง ใหกับโรงพยาบาลกรม

ชลประทาน (ศูนยการแพทยปญญานันภิกขุ) 

มิถุนายน  มอบอุปกรณการแพทยใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

สิงหาคม  มอบ Face Shield ใหแกบุคลากรทางการแพทย และผูปวยโควิด-19 

สิงหาคม 

 

แยกขวดพลาสติกนําไปบริจาคโครงการ Less Plastic Thailand เพื่อนําไปทําชุด PPE ใหกับบุคลากรทาง

การแพทย 

สิงหาคม  เขารวมโครงการ "ASCO รวมใจตานภัย COVID-19" ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย  

กันยายน  มอบอุปกรณการแพทยใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี  

กันยายน 

 

มอบชุด PPE หนากาก 95  Face Shield และอาหาร ใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลสวน

เบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งปรับปรุงอาคารรองรับผูปวยโควิด-19 กลุมสีเหลือง 

ตุลาคม  

 

มอบหนากาก N95 อาหารกลอง และเคร่ืองด่ืม ใหกับบุคลากรทางการแพทย  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

พฤศจิกายน 

 

มอบเคร่ืองดื่มเพื่อสรางขวัญ และกําลังใจใหกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

ณ หนวยฉีดวัคซีนเอเชียทีค  

สมทบทุน และจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย 

พฤศจิกายน  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลมงกุฎคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา 

พฤศจิกายน  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา  

การรณรงคใหพนักงานรวมบริจาคโลหิต 

ตุลาคม  

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยในชวงที่ขาดแคลนโลหิตจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อโควิด-19 
 

4.3 การบริจาคชวยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดต้ังชมรมทรีนีต้ีอาสา เพ่ือเปนสื่อกลางใหพนักงานบริษัทมีจิตสํานึก

ดานการทําความดี และเปนการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ

พนักงาน ทั้งนี้ ในป 2564 เปนปท่ีมีการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 ไมสามารถออกไปทํากิจกรรมตางๆ ภายนอกบริษัทแบบ

รวมกลุมได ทําใหตองจํากัดกิจกรรมไวเพียงแคการบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 

เดือน กิจกรรม 

เมษายน 

 

กิจกรรมรณรงครวบรวมกลองบรรจุภัณฑที่ไมไดใชแลวมอบใหกับ SCG เพื่อนําไปแปรรูปเปนโตะ และ

เกาอี้มอบใหนักเรียน 

ตุลาคม โครงการ “ทรีนตีี้ ชวนทําดี” กับ 2 โครงการ ไดแก การบริจาคของมือสองท่ีสภาพดีใหกับสถานสงเคราะห

บานคามิลเลี่ยนเพ่ือเด็กพิการ และการบริจาคเสื้อผามือสองใหกับสถาบันกัลยาณราชนครินทร 

ธันวาคม กิจกรรมการนํากระดาษตอเน่ืองท่ีใชกับเคร่ืองพิมพรุนเกานําไปทําสมุดจด และนํากลับไปใชใหมได 
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4.4  การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัดกิจกรรมทอดกฐินเปน

ประจําทุกป เพ่ือการสานตอประเพณีไทย ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเปนสิริมงคลแกบริษัทและพนักงาน ในป 

2564 บริษัทไดจัดทอดกฐนิท่ีวัดสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และทอดกฐินท่ี วัดวังกระทะ จังหวัด

นครราชสีมา  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 และวันเดียวกัน ไดมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาชีพ จัดซื้ออุปกรณการเรียนการ

สอน ใหแกโรงเรียนบานวังกระทะ และมอบอุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลวัดมกุฏคีรีวัน และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลวังกะทะ จังหวัดนครราชสีมา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,071,777 บาท 
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท 

นโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

แมวาลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิง่แวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แตบริษัทก็ใหความสําคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงใหความใสใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และยังไดกําหนดเปนนโยบาย และ

แนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน และดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ ภายในบริษัท  

แนวทางปฎิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่รับผิด 

ชอบตอสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และแนวปฎิบัติครอบคลุม

เร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. ปฎิบัติตามขอกําหนด และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

2. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

3. นําประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบรหิารงาน การปฎิบัติงาน และ 

  กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ เพื่อใหกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือไมกระทบเลย และ

  สนับสนุนการใชทรัพยากรในอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงค และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึก หรือทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พัก

  อาศัยสวนตัว 

6. ปองกันไมใหเกิดมลพิษ หรือทําลายสิ่งแวดลอมจากการทํากิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดําเนินงานในบริษัท 

7. สนับสนุนการซื้อสินคา หรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

8. ศึกษาแนวทาง และการดําเนินการตางๆ วาแนวทางใดบางที่จะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

  กิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท 
 

แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2564 บริษัทไดมีการกําหนดแผนการในการปฎิบัติดานสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

และเพื่อเปนการผลักดันใหแนวทางดังกลาวเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นอยางเปน

รูปธรรมจนถึงป 2565 เพ่ือกระตุนใหเกิดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสรางสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และผูมีสวน

ไดเสีย ตลอดจนติดตามดูแลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผน  

บริษัทไดมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามแผนท่ีกําหนดไวอยางครบถวน แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

โควิด – 19 ในชวงตลอดปที่ผานมา ทําใหการดําเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว เนื่องจากพนักงาน

สวนใหญทํางานที่บาน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมใหความรูกับพนักงานท่ีตองการอาศัยการปฎิบัติควบ 

คูไปดวย เชน กิจกรรมการแยกขยะ การลดใชโฟม การรณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ เปนตน  

อยางไรก็ตาม บริษัทก็ยังมุงมั่นที่จะสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องในป 2565 โดยยังคงเนนที่การ

ใหความสําคัญกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ไดแก การลดการใช

พลังงาน และสิ่งแวดลอม การลดปริมาณการใชกระดาษ ลดการใชขยะ และของเสยี และลดการเกิดกาซเรือนกระจก  
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แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท 

แผนการดําเนินงานป 2564 

ลดการใชพลังงาน 

 

 

- เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ที่สํานักงานชั้น 29 และที่สํานักงานสาขาของบริษัทที่มี

แผนกอตั้งใหม หรือมีการยายสํานักงาน 

- สํารวจเคร่ือง PC ที่มีอายุงานเกิน และเปลี่ยนเคร่ืองใหมเพ่ือประหยัดไฟ 

ลดการใชกระดาษ 

 

 

 

 

 

- ตั้งเปาลดการใชกระดาษลงจากป 2563 อยางนอยรอยละ 15 

- ปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดําเนินงานภายใน

องคกรใหเปนแบบ Paperless และหันไปใชชองทางการติดตอออนไลน เชน SMS  

EMAIL  Line@ Facebook แทน 

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการ

เปดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส (E-opening) 

ลดการใชขยะ และ 

ของเสีย 

 

- จัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกตอง เชน ใหความรู

พนักงานใหรูจักวิธีการแยกขยะ  

- กิจกรรมลดการใชโฟม และพลาสติกใสอาหารหันมาใชภาชนะของตนเองใสอาหาร 

ลดการเกิด 

กาซเรือนกระจก 

 

 

 

- ใหความรูพนักงานถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรอืนกระจก 

- รณรงคใหพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที่เดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ของบริษัทให

เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น 

- เขารวมโครงการ Care the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถือสิ่งแวดลอม

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

แผนการดําเนินงานป 2565 

ลดการใชพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บํารุงรกัษาอุปกรณหลอดไฟ LED ที่สํานักงานใหญ และเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED 

ที่สํานักงานสาขาของบริษัทที่มีแผนกอตั้งใหม หรือมีการยายสํานักงาน 

- ตั้งเปาหมายใหบริษัทประหยัดไฟฟาท่ีใชในระบบคอมพิวเตอรใหไดอยางนอยรอยละ 30 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานในบริษัท ปดไฟ ปดหนาจอคอมพิวเตอรในชวงพัก

กลางวัน  

- จัดทําโครงการนําเคร่ืองคอมพิวเตอรกลับมาใชใหม (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

การใชงานตามความจําเปนของแตละบุคคล 

- จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอรท่ียังใชงานไดดี เพ่ือนําไปบริจาคใหกับ วัด โรงเรียน หรือ 

หนวยงานการกุศลอีกดวยเพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาและทําประโยชนกับสวนรวม 

ลดการใชกระดาษ 

 

 

- บํารุงรักษาอุปกรณภายในหองนํ้าใหเปนอุปกรณที่ลดการใชนํ้าทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพ 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานบริษัท ใชกระดาษเช็ดมือในหองน้ํา ครั้งละ 1 แผน 

และใชกระดาษชําระแตพอดี 

- จัดกิจกรรม REUSE กระดาษ โดยใหพนักงานเห็นคุณคาของกระดาษ A4 หนาเดียวที่ใช

แลวมาจัดทําเปนสมุดโนตแลวนํามาใชตอใหเกิดประโยชน 



รายงานประจําป 2564   I   บรษิัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
7 

: ร
าย

งา
นก

าร
พัฒ

นา
เพ

ื่อค
วา

มย
ั่งยื

น 
 

330 

 

แผนการดําเนินงานป 2565 

 

 

 

- ปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคลภายนอก และการดําเนินงานภายใน

องคกรใหเปนแบบ Paperless และหันไปใชชองทางการติดตอออนไลน เชน SMS  

EMAIL  Line@ Facebook แทน 

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการ

เปดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส (E-opening) 

ลดการใชขยะ และ 

ของเสีย 

 

 

 

 

 

 

- ประชาสัมพันธ และรณรงคใหพนักงานบริษัท มีจิตสํานึกในการท้ิงขยะ และของเสีย  

- จัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกตอง เชน ใหความรู

พนักงานใหรู จ ักวิธีการแยกขยะ และตอยอดกิจกรรมตอเนื่องใหพนักงานสามารถนํา

วิธีการแยกขยะไปใชที่บานของตนเอง 

- กิจกรรมลดการใชโฟม และพลาสติกใสอาหารหันมาใชภาชนะของตนเองใสอาหาร 

- มีการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตางๆ ใหใชอยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณ

สํานักงานที่ใชแลวแตยังอยูในสภาพดี นํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ (Printer) เคร่ืองคิดเลข แฟมเอกสาร ซองจดหมาย  

ลดการเกิด 

กาซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหความรูพนักงานถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรอืนกระจก 

- เตรียมแผนการเปลี่ยนรถยนตของบริษัทเปนแบบขับเคลื่อนโดยใชพลังงานไฟฟา และ

นํ้ามัน (Hybrid) ภายในป 2569  

- กําชับใหฝายอาคารที ่ด ูแลอาคารสํานักงานหมั ่นตรวจสอบระบบปรับอากาศอยาง

สม่ําเสมอตามแผนอนุรกัษพลังงานอยางตอเนื่อง 

- รณรงคใหพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที่เดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ของบริษัทให

เดินทางโดยรถสาธารณะมากขึ้น 

- เขารวมโครงการ Care the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถืงสิ่งแวดลอม

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุกกิจกรรมของบริษัทท้ังแบบออนไลนและออนไซต 
 

ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในปที่ 2564 บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนการลดการใชพลังงาน

ไฟฟา นํ้าประปา ขยะและของเสีย และการเกิดกาซเรือนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางานเพื่อรณรงค

และปลูกฝงใหพนักงานเกิดจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทมีการจัดกิจกรรม  “ทรีนีตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อสงเสริมใหลดการใชทรัพยากร และนําทรัพยากรที่ใช

แลวกลับมาใชใหเปนประโยชน รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใชทรัพยากร และใชวัสดุอุปกรณที่ชวยลดโลกรอน 

โดยไดนําเสนอกิจกรรมใหพนักงานไดรวมสนุกและสรางความตื่นตัว รบัรู และปลูกจิตสํานึกรวมกัน ดังตอไปน้ี 

1. การลดการใชพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟา และแสงสวาง 

 ในป 2563 บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางภายในสถานที่ทํางานจากหลอดไฟธรรมดาเปนหลอด 

ไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25 และชั้น 26  ซึ่งเปนสํานักงานใหญของบริษัท รวม
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หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ที่เปลี่ยนทั้ง 2 ชั้นจํานวน 744 หลอด ทําใหสามารถลดการใชพลังงานลง 28,283 

กิโลวัตตตอป หรือคิดเปนการประหยัดคาใชจายไดถึงประมาณ 169,000 บาทตอป   

จากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัท

เล็งเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนหลอดไฟมาเปน

หลอดไฟประหยัดพลัง งาน LED T8 ดังน้ัน ในป 2564 

บริษัทมีการดําเนินการเปลี่ยนหลอด LED T8 เพิ่มเติม 

ในสวนของพื ้นที ่ส ํานักงานใหญสวนเหลือที ่อาคาร

บางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 29  จํานวน 360 หลอด 

และที ่ส ํานักงานของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

พระราม 2 จํานวน 60 หลอดทําใหสามารถลดการใช

งานไฟฟาลง 17,962.56 กิโลวัตตตอป หรอืคิดเปนการ

ประหยัดคาใชจายไดถึงประมาณ 107,775.36  บาท

ตอป  

ในป 2564 เปนปที่บริษัทเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19  ทําใหพนักงานบางสวนมีการ

ทํางานจากที่บาน (Work from home) ทําใหคาไฟฟาลดลงตามลําดับตั้งแตปที่เริ่มมีการแพรระบาดของโรค โดยในป 2562 

คาไฟฟาอยูที่ 2,429,129.76 บาทตอป  ในป 2563 คาไฟฟาอยูที่ 2,154,425.98 บาท ตอป และในป 2564 คาไฟฟาอยูที่ 

1,777,520.37 บาท ตอป 

อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีวาการที่คาไฟฟาลดลง สวนหนึ่งมีผลมากจากพนักงานที่จากที่บาน (Work from 

home) ในชวงการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 แตบริษัทก็ยังมีความคาดหวังที่จะคงระดับคาไฟฟาไมใหสูงมากนักและ

ยังใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถานท่ีทํางาน โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงานที่มีคุณ 

สมบัติประหยัดไฟ และปลูกฝงใหพนักงานใชไฟฟาอยางประหยัด เชน ปดไฟ และปดหนาจอ คอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน 

และหลังเลิกงานทนัที 

1.2 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร 

 ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิว 

เตอรแบบสวนบุคคล (Personal Computer) ที่คํานึงถึงความจําเปนในการใชงาน และลักษณะงานของแตละบุคคล ซึ่งเริ่ม

ตั้งแตกระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหมีคุณสมบัติ (Specification) ไมสูงเกินไปและไมตํ่าเกินไป โดยเลือกซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีไดรับมาตรฐาน IS0 14000 ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลในการจัดการดานส่ิงแวดลอมขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

และปองกันมลพิษจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทยังมีการนํา Virtualization มาใชในองคกร ทั้งแบบ On-Premise และการใชงานบน Cloud (เฉพาะ

ระบบงานที่ไมเกี่ยวของกับพ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล หรือ PDPA) เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ทําใหชวยลดการใชงานของ 

Server และยังลดการใชอุปกรณตางๆ ใน Data Center สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา และลดการทํางานของระบบทํา

ความเย็น จากการดําเนินการน้ีสงผลใหในป 2564 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟาท่ีใชในระบบคอมพิวเตอรไปไดถึงรอยละ 30  

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการนําเครื่องคอมพิวเตอรกลับมาใชใหม (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใชงานตาม

ความจําเปนของแตละบุคคล โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตกอตั้งบริษัท และยังไดมีการรวบรวมคอมพิวเตอรที่ยังใชงานไดดี เพื่อ

นําไปบริจาคใหกับ วัด โรงเรียน หรือ หนวยงานการกุศลอีกดวย 
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1.3 การบริหารจัดการระบบนํ้าประปา 

 บริษัทมกีารประสานงานกับทางผูใหเชาอาคารสํานักงาน เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณภายในหองนํ้าใหเปนอุปกรณที่ลด

การใชนํ้าทั้งหมด  เชน โถสุขภัณฑประหยัดนํ้า โถปสสาวะชายระบบเซ็นเซอร  เครื่องจายสบูเหลวอัตโนมัติ (Automatic 

Soap Dispenser) กอกนํ้าอางลางหนาอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดนํ้าและลดการเปดนํ้าทิ้งโดยสูญเปลา รวมถึงมีการ

เปลี่ยนกระดาษชําระ และกระดาษเช็ดมือใหเปนกระดาษ

รีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในหองนํ้าของสํานักงานทุกชั้นใน

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร  ซึ่งเปนสํานักงานใหญของ

บริษัท 

 ทั้งน้ี จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหเกิดการ

ใชนํ ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั ้งพลังงาน 

และคาใชจาย แตเนื่องจากปนี้พนักงานไดมีการทํางาน

จากที่บาน (Work from home) ทําใหปริมาณการใช

นํ้าประปาลดลงจากปท่ีผานมา รอยละ 29 หรือกวาเดือน

ละ 48 หนวย  และลดลงมาจากป 63 รอยละ 41 

2. การลดปริมาณการใชกระดาษ 

เนื่องจากบรษิัทดําเนินธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพย  กระดาษจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองใชเพื่อเปนเอกสารในการทํา

ธุรกรรม หรือหลักฐานยืนยันการทํารายการใหกับลูกคา เชน เอกสารเปดบัญชี เอกสารสัญญาตางๆ รายงานการเคลื่อนไหว

ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย แบบฟอรมคําขอ ใบรับชําระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอรมตางๆ เปนตน รวมถึงมีการใชกระดาษเพื่อ

สนับสนุนการปฎิบัติงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ ดวย 

จากปริมาณการใชกระดาษที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคล 

ภายนอก และการดําเนนิงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และเปนการ

บริหารจัดการการใชกระดาษใหอยางคุมคามากที่สุด   

ทั้งน้ี บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือลดการใชกระดาษ ดังนี้ 

- บริษัทมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร และการแจงเตือนการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคาผานทางชอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส เชน SMS  EMAIL  Line@ Facebook 

- จัดทําระบบ Trinity Member ใหลูกคาสามารถเขาทําธ ุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพยตางๆ ผานทาง 

www.trinitythai.com ไดดวยตัวเอง ไดแก ระบบการเรียกดูขอมูลเคล่ือนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน 

สรุปยอดรับ ฯลฯ 

- ชําระโอนหลักทรัพยการฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว แสดงขอมูลพอรตโฟลิโอหลักทรัพยที่

ถือครอง รายงานกําไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายขอมูลรายการซื้อขายยอนหลัง 

รายการยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะหหลักทรัพย เปนตน โดยลูกคาสามารถเขาใชงานอยาง

สะดวกโดยผาน Application และผาน www.trinitythai.com  

- บริษัทมีระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแตกอตั้ง

บริษัทมา และไดมีการพัฒนาใหเปนระบบการจัดการขอมูล (Management Information System : MIS) ที่มี

ระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานที ่เกี่ยวของสามารถเรียกดูขอมูลของลูกคาไดโดยไมตอง

จัดพิมพเปนสําเนา หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟมเอกสาร  
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- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการเปดบัญชีทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-opening) โดยรวมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด (SETTRADE)  

- รณรงคใหพนกังานเปล่ียนชองทางการสื่อสารภายในองคกร โดยจัดใหมีการสื่อสารทั้งในองคกรและนอกองคกรผาน

ทาง EMAIL  หรือ LINE แทน พรอมทั้งเชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารับเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL  ดวย 

- สนับสนุนใหมีกิจกรรมการ REUSE โดยนํากระดาษที่ใชแลวหนาเดียว และกระดาษตอเนื่องที่ไมไดใชแลว มาจัดทํา

เปนสมุดโนต และ RECYCLE กระดาษท่ีใชแลวท้ังสองหนานําไปบรจิาคใหเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนองผูพิการ

ทางสายตาที่มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมน และขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ

เพ่ือนําไปทําเปนกระดาษ RECYCLE และนํากลับมาใชใหมตอไป 

จากการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดจํานวนมาก และยังเปนการชวยลดคาใช 

จายจากการดําเนินการในองคกร ทั้งคากระดาษ คาหมึกพิมพ คาใชจายในการจัดสง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณ

ขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใชแลว  

นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหพนักงานสามารถ

บริหารเวลาใหเหมาะสม ลดเวลาการคนหาเอกสารตางๆ ลดความเสี่ยงจาก

ขอมูลที ่อาจจะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดสงขอมูล เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานองคกรไดเปนอยางดี ในแงของลูกคาจะชวยเพิ่ม

ความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนสงเอกสาร ไมตองกรอก

เอกสารจํานวนมาก และยังสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานของ

ลูกคาในยุคดิจิทัล เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอีกดวย อยางไรก็

ตาม บริษัทจะเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษ

ชําระในหองน้ํา และกระดาษประเภทอื่นๆ ของป 2564 เพ่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษในป 2565 ตอไป 

3. ลดการใชขยะ และของเสีย  

ปญหาขยะ และของเสียกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป ยิ่งจํานวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเทาไหร

ย่ิงทําใหเกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเทานั้น ขยะบางประเภทสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนํามา 

ใชซํ้า และบางประเภทยอยสลายยาก  หรือตองใชเวลานานนับสิบนับรอยปเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปญหาขยะ และของ

เสียดังกลาว และทราบดีวาหากมีกระบวนการกําจัดขยะที่ไมไดมาตรฐานจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึงในระยะยาว

อาจจะกระทบตอสภาพความเปนอยูของสัตว และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกดวย  

ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงมีการรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝงใหทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทใหเปนไปตามแนวทางปฎิบัติที่เปนสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมกอใหเกิดมลพิษ และเชื้อโรคตางๆ ในสํานักงาน โดยมีการประชาสัมพันธใหพนักงานเรียนรูวิธีการทิ้ง

ขยะตามระบบคัดแยกที่กําหนดให โดยแยกเปนขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส และจัดให

มีจุดท้ิงขยะตามสถานที่ท่ีระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ซึ่งเปนเจาของ

อาคารท่ีบริษัทเชาเปนสํานักงานใหมีดําเนินการแยกขยะดวยเชนกัน ในป 2564 บริษัทไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ

ดานความยั่งยืน โดยรณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบรหิารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอยางถูกตอง และไดดําเนินการจัดทํา

โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
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1. กิจกรรมแยกขยะและของเสีย 

  บริษัทไดจัดใหมีการแยกขยะ  และรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการท้ิงขยะและการคัดแยกขยะออกเปนประเภท

ตางๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ชอง  แยกขยะออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. ขยะกระดาษ 2. ขยะโฟมและพลาสติก และ 3. 

ขยะเศษอาหาร โดยไดมีการจัดวางถังขยะไวในหองเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 

และยังมีการจัดตั้งถังขยะดังกลาวไวที่บริเวณหองประชุม เพื่อใหพนักงานที่เขารวมรับประทานอาหารในหองประชุม ไดมีการ

ทิ้งขยะใหถูกตอง จากการดาํเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหเปนการผลักดันใหพนักงานบางคนตอยอดนํากลับไปใชในชีวิต 

ประจําวัน และเร่ิมมีแนวคิดในการแยกขยะกลับไปใชท่ีบานของตนเอง 

2. กิจกรรมจัดการอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอยางคุมคา 

  มีการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตางๆ ใหใชอยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณสํานักงานที่ใชแลวแตยังอยู

ในสภาพดี นํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟม

เอกสาร ซองจดหมาย เปนตน ในสวนของการบริหารจัดการเร่ืองการใชกระดาษ บริษัทยังมีการนํากระดาษที่ใชแลวดานเดียว 

(REUSE) กลับมาใชใหมใหคุมคา และเกิดประโยชน โดยนํามาจัดทําสมุดโนต และนํากระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนา ไปนําไป

บริจาคใหเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนองผู พิการทางสายตา ที ่ม ูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมน หากกระดาษมีสภาพที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดก็จะขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนําทําการยอย

ทําลายแบบตม และนําเย่ือกระดาษไปผลิตเปนกระดาษ แลวนํากลับมาใชใหมตอไป นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงคใหพนักงาน

บริษัทงดพิมพงานโดยไมจําเปน และใหมีการสื่อสารทั้งในองคกร และนอกองคกรผานทาง EMAIL หรือ LINE แทน พรอมทั้ง

เชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารับเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL ดวย ในสวนของกระดาษชําระ ที่ใชในหองนํ้าก็จะมีการติดปาย

รณรงคการใชกระดาษในหองนํ้าอยางประหยัด เชน ใหใชกระดาษชําระคร้ังละ 1 แผนเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. กิจกรรมทรีนีตี้ ลายแทงความดี 

  บริษัทไดกําหนดแผนงานในการทํากิจกรรม ESG เปนประจํา โดย

เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และไดมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมไปดวย โดยในปที่ผานมาบริษัทไดทํากิจกรรม “ทรีนีตี้ ลายแทง

ความดี” จํานวน 6 กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมรวม 5 

กิจกรรม ไดแก บริจาคปฎิทินเกาเพื ่อเปนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม

เปลี่ยนลังกระดาษมาทําเตียงสนามกับ SCGP กิจกรรมแยกขวดพลาสติกนําไปบริจาค กิจกรรมบริจาคเส้ือผา และของเหลือใช

สภาพดีนําไปบริจาคใหสถานสงเคราะหบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมการนํากระดาษตอเนื่อง และกระดาษที่ใชงาน

หนาเดียวไปเขาเลมเปนสมุดโนต 

4. ลดการเกิดกาซเรือนกระจก  

  บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรือนกระจกซึ ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมา (2563 – 2564) กรุงเทพมหานครเผชิญกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยางหนัก 

และกระทบโดยตรงกับผูมีสวนไดสวนเสียของบรษิัททกุกลุม จึงไดมีความพยายามในการดําเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอม ไดแก การสนับสนุนรณรงคใหพนักงานการลดการใชพลังงาน ลดการกอใหเกิดขยะและของเสีย ลดการใชอุปกรณ

การจัดเลี้ยงในงานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใชสํานักงานตางๆ ที่ยอยสลายยาก เปนตน  

ทั้งน้ี บริษัทใหความสําคัญกับการจัดการเพ่ือลดปญหากาซเรือนกระจก โดยพบวากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกมากที่สุด คือ  
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1.  การใชไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศในสํานักงาน ในปที่ผานมาบริษัทจึงมีมาตรการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศโดยกําชับให

ฝายอาคารที่ดูแลอาคารสํานักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสมํ่าเสมอตามแผนอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง 

2. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตบริษัท ในปที่ผานมาบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยน

รถยนตของบริษัทเปนแบบขับเคลื ่อนโดยใชพลังงานไฟฟา และนํ้ามัน (Hybrid) 

ทั้งหมดภายในป 2569  

3. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตของพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที ่เดินทาง

มารวมกิจกรรมตางๆ ที่บรษิัทจัดขึ้น โดยในปท่ีผานมาบริษัทไดเขารวมโครงการ Care 

the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถือสิ่งแวดลอม โดยในการจัดงาน

ทุกคร้ังบริษัทจะลดการใชกระดาษ และพลาสติกในทุกสวนของการจัดงาน งดการใช

โฟม และผลิตภัณฑที่ผลิตจากโฟม ลดการใชพลังงานจากอุปกรณไฟฟาตางๆ เลือกใช

วัสดุตกแตงที่สามารถนํากลับมาใชใหมได และจัดใหมีการประชาสัมพันธกอนวัน เพื่อ

รณรงคผูมารวมงานเดินทางโดยรถยนตสาธารณะ มีปายแจงใหผูรวมงานตักอาหารแต

พอดี และทานใหหมด เปนตน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการตอบแบบสอบถามการเขางาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด

การเดินทาง และนําขอมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในแตละกิจกรรมอีกดวย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบริษัทมี

ความรูความเขาใจในการดําเนินการดานการลดการเกิดกาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม แมบริษัทจะมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน แตยังถือวาเปน

การดําเนินการทางออม อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม ปลูกปา 

หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนการรณรงคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง 

จึงทําใหยังไมมีขอมูลท่ีเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก และยังไมมีการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรท่ีขึ้นทะเบียนกับ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเทา 




