
 

 

ที� วฒ. ต.005/2564 

วนัที� 25 กมุภาพนัธ ์2564  

เรื�อง   คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิ ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี , วฒันา จาํกดั (มหาชน) ครั,งที� 2/2564 ประชมุเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ ์
2564 ไดมี้มติอนมุตังิบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีสาํหรบัปีสิ ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  ซึ�งมีกาํไรสทุธิ 
130.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.65 บาท โดยเพิ�มขึ ,นจากปีก่อนซึ�งมีกาํไรสทุธิ 96.74 ลา้นบาท หรือคดิเป็นกาํไร
ต่อหุน้ 0.49 บาท หรือคดิเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 34.85 บรษัิทขออธิบายและวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ดงันี ,  

1)  ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงท ี�มีนัยสาํคัญ 

ตลาดหุน้ไทยในปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 8.26 ดชันีตลาดหลกัทรพัยผ์นัผวนรุนแรงตลอดทั,งปีโดยปรบัตวัจาก
สิ ,นปี 2562 ที� 1,579.84 จดุ ลดลงอย่างรุนแรง 600 จดุ โดยดชันีลงตํ�าสดุถึง 1,024.46 จดุหรือลดลงรอ้ยละ 35.15 ในเดือน
มีนาคมจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื ,อไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นวงกวา้งและกระจายไปทั�วโลก 
และหลงัจากนั,น ดชันีไดป้รบัตวัเพิ�มขึ ,นอย่างต่อเนื�องจนถงึเดือนธันวาคมปิดที� 1,449.35 จดุ ผลจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั�วโลกทั,งหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสาํคัญ รฐับาลทั�วโลกออก
มาตรการอดัฉีดสภาพคล่องเป็นผลทาํใหป้รมิาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเขา้สู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรพัยเ์สี�ยงทั,งหุน้
และสินค้าโภคภัณฑ์  จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื ,อขายหลักทรัพยเ์ฉลี�ยต่อวันทั,งปีอยู่ที�  68,607 ล้านบาท 
เพิ�มขึ ,นจากปี 2562 ที� 53,192 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ ,นในอตัรารอ้ยละ 28.98 

ตลาดสญัญาซื ,อขายล่วงหนา้มีปริมาณการซื,อขายเพิ�มขึ ,นจากปี 2562 โดยมีปรมิาณซื ,อขายสญัญาฯจาก 104.52 
ลา้นสัญญาในปี 2562 เป็น 120.19 ลา้นสัญญาในปี 2563 หรือเพิ�มขึ ,นในอัตรารอ้ยละ 15 ทั,งนี , SET50 Index Futures 
ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื,อขายรอ้ยละ 48 ของจาํนวนสัญญาทั,งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock 
Futures ซึ�งมีปรมิาณการซื ,อขายรอ้ยละ 39 ของจาํนวนสญัญาทั,งหมด  

ในปี 2563 นกัลงทนุรายย่อยมีบทบาทเพิ�มขึ ,นมาก โดยสดัสว่นมลูคา่การซื ,อขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุรายย่อย
อยู่ที�รอ้ยละ 43.7 จากปี 2562 ที�มีสดัส่วนรอ้ยละ 33.7 ขณะที�นกัลงทนุประเภทอื�นๆ มีสดัสว่นการซื ,อขายหลกัทรพัยล์ดลง 
โดยนกัลงทนุตา่งชาตมีิสดัส่วนการซื ,อขายหลกัทรพัยล์ดลงมาอยู่ที�รอ้ยละ 35.9 จากปี 2562 ที�มีสดัส่วนรอ้ยละ 41.4 บญัชี
บริษัทหลกัทรพัยมี์สดัส่วนมลูค่าการซื ,อขายหลกัทรพัยล์ดลงมาอยู่ที�รอ้ยละ 10.5 จากปี 2562 ที�รอ้ยละ 13.5 และนกัลงทุน
สถาบนัในประเทศมีสดัส่วนการซื ,อขายลดลงมาอยู่ที�รอ้ยละ 9.9 จากปี 2562 ที�รอ้ยละ 11.4 

 

 

 



")   ผลการดาํเนินงานสาํหร ับปี 2563 เทยีบกับปี 2562 

 รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 จาํนวน 717.44 ลา้นบาท เพิ�มขึ ,นจากปี 2562 ที�มีจาํนวน 
677.59  ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 5.88 รายไดที้�สาํคญัที�มีการเปลี�ยนแปลงไดแ้ก่ 

� ปริมาณการซื ,อขายหลักทรัพยร์วมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ�มขึ ,นจาก 53,192 ล้านบาทเป็น 
68,607 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 28.98 ในขณะที�ส่วนแบง่การตลาดของบริษัทลดลง
จากรอ้ยละ 1.35 เป็น รอ้ยละ 1.05 รายไดค้่านายหน้าซื ,อขายหลักทรพัยเ์พิ�มขึ ,นจาก 151.04 ลา้น
บาทในปี 2562 เป็น 236.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 56.30 เป็นผลจากปรมิาณการซื ,อ
ขายของลกูคา้ที�เป็นนกัลงทนุรายย่อยที�เพิ�มขึ ,นมาก 

� ปริมาณการซื ,อขายสัญญาซื ,อขายล่วงหนา้ต่อวันของตลาดสัญญาซื ,อขายล่วงหน้าเพิ�มขึ ,นจากปี 
2562 จาํนวน 428,369 สญัญาเป็น 492,362 สญัญา ในขณะที�ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง
จากรอ้ยละ 0.62 เป็น รอ้ยละ 0.37 ทาํใหร้ายไดค้่านายหนา้ซื ,อขายสญัญาซื,อขายล่วงหนา้ของบริษัท
เพิ�มขึ ,นเล็กนอ้ยจาก 18.82 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 20.74 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 
10.20  

� บริษัทมีรายไดด้อกเบี ,ยจากเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื ,อหลกัทรพัยล์ดลงจาก 98.08 ลา้นบาทในปี 2562  เป็น 
82.85 ลา้นบาทตามมลูค่าเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื ,อหลกัทรพัยที์�เปลี�ยนแปลงในระหว่างปี 2563  

� บริษัทมีกาํไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงินรวม  145.50 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจาก
การซื ,อขายหลกัทรพัย ์ 141.88 ลา้นบาท ขาดทนุจากการซื ,อขายสญัญาซื ,อขายล่วงหนา้ 27.80 ลา้น
บาท และเงินปันผล 31.42 ลา้นบาท เพิ�มขึ ,นจากปี 2562 ซึ�งบริษัทมีกาํไรและผลตอบแทนจาก
เครื�องมือทางการเงินรวม 59.15 ลา้นบาท แบ่งเป็นขาดทนุจากการซื ,อขายหลกัทรพัย ์3.33 ลา้นบาท 
กาํไรจากการซื ,อขายสญัญาซื ,อขายล่วงหนา้  42.26 ลา้นบาท และเงนิปันผล 20.22 ลา้นบาท 

� รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 206.98 ลา้นบาทในปี 2562  เป็น 94.55 ลา้นบาทจากการ
ลดลงของคา่ธรรมเนียมจดัจาํหน่าย 

� รายได้ดอกเบี ,ยของบริษัทเพิ�มขึ ,นจาก 68.61 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 95.50 ล้านบาทในปี 2563 
เกิดจากรายไดด้อกเบี ,ยจากลกูหนี,เงินใหกู้ยื้มอื�นที�เพิ�มขึ ,นในปี 2562 จาก 60.16 ลา้นบาทเป็น 92.70 
ลา้นบาท   

ค่าใช้จา่ย 

บริษัทและบรษัิทยอ่ยมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและบริหารสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 501.80 ลา้นบาท ซึ�ง
เพิ�มขึ ,นเมื�อเทียบกับค่าใชจ้่ายสาํหรบัปี 2562 ที�มีจาํนวน 496.37 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรบัปี 
2563 จาํนวน 60.11 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกับปี 2562 ที�มีจาํนวน 62.03 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายสาํคญัที�เปลี�ยนแปลง
ไดแ้ก ่ 

 



�    ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานสาํหรบัปี 2563 มีจาํนวน 360.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ ,นเมื�อเทียบกบัค่าใชจ้า่ย
สาํหรบัปี 2562 ที�มีจาํนวน 324.46  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 11.02 ทั,งนี ,ผนัแปรตามผล
การดาํเนินงาน 

�    ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่ายสาํหรบัปี 2563 มีจาํนวน 39.77 ลา้นบาทเพิ�มขึ ,นเมื�อเทียบกับปี 
2562 ที�มีจาํนวน 12.84 ลา้นบาท เกิดจากการเปลี�ยนการบนัทึกค่าเช่าจากเดมิรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายอื�น
มาเป็นค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย ซึ�งเป็นผลจากการบันทึกสัญญาเช่าดาํเนินงานเดิมเป็น
สินทรพัยแ์ละหนี,สินตามสัญญาเช่าทั,งจาํนวนและตัดจาํหน่ายตามระยะเวลาสัญญาเช่าแทน ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า 

�    คา่ธรรมเนียมและบริการจา่ยสาํหรบัปี 2563  มีจาํนวน 54.93 ลา้นบาท ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�
มีจาํนวน 64.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 14.93 ซึ�งผันแปรกับการจัดจาํหน่าย
หลกัทรพัยที์�ลดลงจากปี ]^_] 

�    คา่ใชจ้่ายอื�นลดลงจาก 94.49 ลา้นบาท เป็น 46.88 ลา้นบาทเป็นผลจากการลดลงของค่าใชจ้่ายที�ผนั
แปรกบัการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์�ลดลงในปี 2562 และการเปลี�ยนการบนัทกึค่าเช่าจากเดิมรวมอยู่
ในค่าใชจ่้ายอื�นไปบนัทกึเป็นสินทรพัยแ์ละหนี,สินตามสญัญาเช่าทั,งจาํนวนและตดัจาํหน่ายดงัที�กล่าว
ขา้งตน้ 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 

บริษัทและบรษัิทย่อยมีกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 155.54 ลา้นบาทเพิ�มขึ ,น
จาก 119.20 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2562  เพิ�มขึ ,นรอ้ยละ 30.49 จากรายไดที้�เพิ�มขึ ,นมากกว่าค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ ,น  ทาํ
ใหก้าํไรสทุธิมีจาํนวน 130.45 ลา้นบาทสาํหรบัปี 2563  เพิ�มขึ ,นเมื�อเทียบกบักาํไรสทุธิปี 2562 จาํนวน 96.74 
ลา้นบาทคิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ ,นรอ้ยละ  34.85 

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ในสว่นของอตัรากาํไรสทุธิต่อรายไดร้วมอยูใ่นระดบัรอ้ย
ละ 18.18 ซึ�งสงูกว่าปี 2562 ที�รอ้ยละ 14.28  

 2)   ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสินทรพัยร์วม 5,043.36 ลา้นบาทเพิ�มขึ ,นจาก 
4,403.62 ลา้นบาทเมื�อสิ ,นปี 2562 ซึ�งประกอบดว้ยรายการที�สาํคญั ไดแ้ก่ เงินลงทนุในหลกัทรพัยจ์าํนวน 912.35 
ลา้นบาทลดลงจาก 1,010.73 ลา้นบาท ลกูหนี,ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื ,อขายล่วงหนา้สทุธิจาํนวน 2,404.69 
ลา้นบาท เพิ�มขึ ,นจาก 1,785.35 ลา้นบาท และเงินใหกู้ยื้มอื�นจาํนวน 1,081.51 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,224.43 
ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.09 รอ้ยละ 47.68 และรอ้ยละ 21.44 ของสินทรพัยร์วมของปี 2563 
ตามลาํดบั 

 

 

 



ลูกหนี3ธ ุรก ิจหลักทร ัพยแ์ละสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 

ลูกหนี,ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื ,อขายล่วงหนา้ของบริษัทย่อย  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 
2,404.69 ล้านบาท ได้รวมลูกหนี,เงินให้กู้ยืม เพื�อซื ,อหลักทรัพย์จํานวน 2,204.08 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ ,นจาก 
1,785.35 ลา้นบาทเมื�อสิ ,นปี 2562 และลูกหนี,ซื ,อหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสดเพิ�มขึ ,นจาก 53.22 ลา้นบาท เป็น 174.23
ลา้นบาท  

บริษัทย่อยไดจ้าํแนกลูกหนี,ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสัญญาซื ,อขายล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เป็นลูกหนี,ที�ไม่มีการเพิ�มขึ ,นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี�ยงด้านเครดิตจาํนวน 2,110.06 ล้านบาท 
ลกูหนี,ที�มีการเพิ�มขึ ,นอย่างมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิตจาํนวน 294.66 ลา้นบาทซึ�งมีหลกัประกนัคุม้หนี, 
และลูกหนี,ที�มีการด้อยค่าดา้นเครดิตจาํนวน 61.97 ลา้นบาท ซึ�งบริษัทย่อยไดต้ั,งสาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น
เครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ ,นจาํนวน 61.97 ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว้ 

เงนิลงทุนในหลักทร ัพยแ์ละสัญญาซื3อขายล่วงหน้า 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 912.35 ลา้น
บาท ลดลงจากเมื�อสิ ,นปี 2562 ที�มีจาํนวน 1,010.73 ลา้นบาท ในจาํนวนนี, เป็นเงินลงทนุชั�วคราวตามมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนจาํนวน 642.60 ลา้นบาท เงินลงทนุชั�วคราวตามราคาทนุตดัจาํหน่ายจาํนวน 47.16 
ลา้นบาท และเงินลงทนุระยะยาวตามมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นจาํนวน 195.31 ลา้นบาท และ
เงนิลงทนุในการรว่มคา้จาํนวน 27.28 ลา้นบาท ซึ�งไดบ้นัทกึโดยวิธีส่วนไดเ้สีย  

ในปี 2563 บริษัทและบรษัิทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั,งสิ ,น 131.26  ลา้นบาท เพิ�มขึ ,น
จากปี 2562 มีผลตอบแทนจาํนวน 55.06 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวมรอ้ยละ13.65 ซึ�ง
อตัราผลตอบแทนเพิ�มขึ ,นจากปี 2562 ที�มีอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 6.35 ผลตอบแทนรวมดังกล่าวรวมถึงกาํไร
จากเงินลงทุนในหลักทรพัยจ์าํนวน 141.88 ลา้นบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื ,อขายล่วงหนา้ทั,งสิ ,น 
27.80 ลา้นบาท ดอกเบี ,ยและเงินปันผลของเงินลงทนุจาํนวน 36.14 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการ
รว่มคา้จาํนวน 5.06 ลา้นบาท และขาดทนุจากเงินลงทนุที�เพิ�มขึ ,นในส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 24.02 ลา้นบาท 

             หนี3ส ิน 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี,สินรวม 3,446.18 ลา้นบาท เพิ�มขึ ,นในอตัรารอ้ย
ละ 22.02 เมื�อเทียบกับหนี,สินรวมเมื�อสิ ,นปี 2562 ที�มีจาํนวน 2,824.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหนี,สินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 2.16 เท่าเพิ�มขึ ,นจาก 1.79 เท่า ณ สิ ,นปี 2562 การเพิ�มขึ ,นของหนี,สินรวมดงักล่าวเนื�องมาจาก `) เจา้หนี,
ธุรกิจหลักทรพัยแ์ละสัญญาซื ,อขายล่วงหน้าเพิ�มขึ ,นจากจาํนวน 139.58 ลา้นบาทเมื�อสิ ,นปี 2562 เป็น 271.86 
ลา้นบาทเมื�อสิ ,นปี 2563     ]) เงินกูยื้มรวมเพิ�มขึ ,นจาก 2,413.52 ลา้นบาทเมื�อสิ ,นปี 2562 เป็น 2,853.13 ลา้น
บาทเมื�อสิ ,นปี 2563 เพื�อใชส้าํหรับการชาํระราคา เงินใหกู้ยื้มเพื�อซื ,อหลักทรพัย ์และเงินใหกู้ยื้มอื�นในระหว่างปี    
a) หนี,สินตามสญัญาเช่าทางการเงินที�เพิ�มขึ ,นจาํนวน 90.97 ลา้นบาทซึ�งบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที� 16 ที�กาํหนดใหบ้นัทกึสนิทรพัยแ์ละหนี,สินตามสญัญาเชา่ในงบการเงิน  

 



ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบรษัิทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,597.18  ลา้นบาทเพิ�มขึ ,น
จากเมื�อสิ ,นปี 2562 ที�มีจาํนวน 1,579.45 ลา้นบาท เป็นผลจากบรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 
2562 จาํนวน 87.64 ลา้นบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ ,นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายเพิ�มขึ ,น 13.08 ลา้นบาท 
ในขณะที�ผลกาํไรในปี 2563 มีจาํนวน 130.45 ลา้นบาท โดยบริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
8.21 ตอ่ปี สงูกว่าปี 2562 มีอตัรารอ้ยละ 6.18 ตอ่ปี 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายชาญชยั กงทองลกัษณ)์ 
   กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 


