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ท่ี วฒ. ต. 018/2564 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564  

เร่ือง   คําอธิบายและการวิเคราะห*ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  

เรียน   กรรมการและผู3จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย*แห5งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ได3
มีมติอนุมัติงบการเงินท่ีผ5านการสอบทานโดยผู3สอบบัญชีสําหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 66.70 ล3าน
บาท หรือคิดเปAนกําไรต5อหุ3น 0.31 บาท โดยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปC 2563 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิ 105.56 ล3านบาท หรือคิดเปAน
ขาดทุนต5อหุ3น 0.53 บาท หรือคิดเปAนอัตราเพ่ิมข้ึนร3อยละ 159 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห*ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปC 2563 ดังน้ี  

1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

ด3วยสถานการณ*การแพร5ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ท่ีปFจจุบันยังคงมีผลกระทบต5อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส5วนใหญ5 รัฐบาลท่ัวโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล5องเปAนผลทําให3ปริมาณเงินส5วนเกินบางส5วนไหลเข3าสู5ตลาดทุน 
โดยเฉพาะสินทรัพย*เสี่ยงท้ังหุ3นและสินค3าโภคภัณฑ* ดัชนีตลาดหลักทรัพย*ปรับตัวขึ้นจากส้ินปC 2563 ท่ี 1,449.35 จุด เปAน 1,587.21 
จุด ณ ส้ินเดือนมีนาคมหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 9.51 จากปFจจัยดังกล5าวส5งผลต5อมูลค5าการซ้ือขายหลักทรัพย*เฉล่ียต5อวันสําหรับไตร
มาสท่ี 1 ปC 2564 อยู5ท่ี 96,951 ล3านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันปC 2563 ท่ี 66,901 ล3านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 44.92 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล5วงหน3ามีปริมาณการซ้ือขายลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 ท่ีมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ ต5อวัน 591,802 
สัญญา เปAน 543,512 สัญญาในไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 หรือลดลงในอัตราร3อยละ 8.16  

ในไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 นักลงทุนรายย5อยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันปC 2563 โดยสัดส5วนมูลค5าการ
ซ้ือขายหลักทรัพย*ของนักลงทุนรายย5อยอยู5ท่ีร3อยละ 47.3 จากงวดเดียวกันปC 2563 ท่ีมีสัดส5วนร3อยละ 37.8 ขณะท่ีนักลงทุนประเภท
อ่ืนๆ มีสัดส5วนการซ้ือขายหลักทรัพย*ลดลง โดยนักลงทุนต5างชาติมีสัดส5วนการซ้ือขายหลักทรัพย*ลดลงมาอยู5ท่ีร3อยละ 34.7 จากงวด
เดียวกันปC 2563 ท่ีมีสัดส5วนร3อยละ 38.6 บัญชีบริษัทหลักทรัพย*มีสัดส5วนมูลค5าการซ้ือขายหลักทรัพย*ลดลงมาอยู5ท่ีร3อยละ 10.3 จาก
งวดเดียวกันปC 2563 ท่ีร3อยละ 11.4 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส5วนการซ้ือขายลดลงมาอยู5ท่ีร3อยละ 7.7 จากงวดเดียวกันปC 
2563 ท่ีร3อยละ 12.2 

2)   ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564   

รายได* 

รายได3รวมของบริษัทและบริษัทย5อยสําหรับไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปC 2563 โดยเพ่ิมขึ้นจาก -1.39 
ล3านบาท เปAน 245.37 ล3านบาทคิดเปAนอัตราเพ่ิมข้ึนร3อยละ 17,752 รายได3สําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี  

1)  รายได3จากธุรกิจหลักทรัพย*เพ่ิมขึ้นจาก 124.09 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 135.86 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 
ปC 2563 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร3อยละ 9.49 เปAนผลจากการเปล่ียนแปลงของรายได3หลักต5อไปน้ี 

• รายได3ค5านายหน3าซ้ือขายหลักทรัพย*เพ่ิมข้ึนจาก 62.13 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 89.14 ล3านบาทใน
งวดเดียวกันของปC 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 43.47 เปAนผลจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการซ้ือขาย 
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หลักทรัพย*โดยรวมของตลาดหลักทรัพย*ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 66,901 ล3านบาทต5อวันในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 
96,951 ล3านบาทต5อวันในไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 44.92  

• รายได3ค5าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 32.44 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 18.52 ล3านบาทในงวด
เดียวกันปC 2564 หรือลดลงในอัตราร3อยละ 42.91 จากค5าธรรมเนียมจัดจําหน5ายหลักทรัพย*ท่ีลดลง 

• รายได3ดอกเบ้ียเงินให3กู3ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย*เพ่ิมข้ึนจาก 23.43 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 26.39 ล3าน
บาทงวดเดียวกันปC 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร3อยละ 12.63 การเพ่ิมข้ึนในดอกเบ้ียเงินให3กู3ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย*
เปAนผลจากการเพ่ิมข้ึนของเงินให3กู3ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย*ระหว5างไตรมาส      

2)  บริษัทและบริษัทย5อยมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 68.67 ล3านบาทในไตรมาสท่ี 1 ปC 2564  เพ่ิมขึ้นจากผล
ขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 164.09 ล3านบาท ผลขาดทุนและกําไรอย5างมากในไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 
เปAนผลจากสถานการณ*การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีทําให3ดัชนีตลาดหลักทรัพย*ลดลงอย5างรุนแรงเกือบ 600 จุดจาก 
1,580 จุดเม่ือส้ินปC 2562 เปAน 1,024 จุดในเดือนมีนาคม 2563    

ค+าใช*จ+าย 

บริษัทและบริษัทย5อยมีค5าใช3จ5ายรวม สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 จํานวน 163.83 ล3านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ค5าใช3จ5ายสําหรับงวดเดียวกันปC 2563 ท่ีมีจํานวน 129.70 ล3านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 26.31 ค5าใช3จ5ายท่ีสําคัญท่ี
เปล่ียนแปลงได3แก5 

• ค5าใช3จ5ายผลประโยชน*พนักงานเพ่ิมขึ้นจาก 73.72 ล3านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 1 ปC 2563 เปAน 107.01 ล3านบาท
สําหรับงวดเดียวกันปC 2564 หรือคิดเปAนอัตราเพ่ิมข้ึนร3อยละ 45.16 เปAนการเพ่ิมขึ้นตามผลการดําเนินงาน
โดยรวมของบริษัท 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย5อยมีกําไรสุทธิจํานวน 66.70 ล3านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 1 ปC 2564 เทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
เดียวกันของปC 2563 จํานวน 105.56 ล3านบาท คิดเปAนอัตราการเพ่ิมขึ้นร3อยละ 163.19 

3)  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย0รวม 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย5อยมีสินทรัพย*รวม 5,893.16 ล3านบาทเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับสินทรัพย*รวมเม่ือสิ้น

ปC 2563 ท่ีมีจํานวน 5,043.36 ล3านบาท ซ่ึงประกอบด3วยรายการท่ีสําคัญ ได3แก5 เงินลงทุนจํานวน 1,128.15 ล3านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 
912.35 ล3านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย*และสัญญาซ้ือขายล5วงหน3าจํานวน 2,641.46 ล3านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 2,404.69 ล3านบาท 
และเงินให3กู3ยืมระยะส้ันอ่ืนจํานวน 1,164.21 ล3านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 1,001.51 ล3านบาท โดยคิดเปAนสัดส5วนร3อยละ 19.14 ร3อยละ 
44.82 และร3อยละ 19.76 ของสินทรัพย*รวมของปC 2564 ตามลําดับ   

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย0และสัญญาซ้ือขายล+วงหน*า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย*และสัญญาซ้ือขายล5วงหน3าของบริษัทย5อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 จํานวน 2,641.46 ล3านบาท ได3
รวมลูกหน้ีเงินให3กู3ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย*จํานวน 2,357.01 ล3านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 2,204.08  ล3านบาทเม่ือส้ินปC 2563  
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บริษัทย5อยได3จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย*และสัญญาซ้ือขายล5วงหน3าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปAนลูกหน้ีท่ีไม5
มีการเพ่ิมขึ้นอย5างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด3านเครดิตจํานวน 2,265.26 ล3านบาท ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย5างมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงด3านเครดิตจํานวน 370.74 ล3านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ3มหน้ี และลูกหน้ีท่ีมีการด3อยค5าด3านเครดิตจํานวน 62 ล3านบาท 
ซ่ึงบริษัทย5อยได3ต้ังสํารองค5าเผ่ือผลขาดทุนด3านเครดิตท่ีคาดว5าจะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล3ว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย5อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจํานวน 1,128.15 ล3านบาท คิดเปAนร3อยละ 19.14 ของ
มูลค5าสินทรัพย*รวม เพ่ิมขึ้นจากเม่ือสิ้นปC 2563 ท่ีมีจํานวน 912.35 ล3านบาท ในจํานวนน้ี เปAนเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 865.53 
ล3านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 689.76 ล3านบาทเม่ือสิ้นปC 2563 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 233.61 ล3านบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 195.31 
ล3านบาทเม่ือสิ้นปC 2563  และเงินลงทุนในการร5วมค3าซ่ึงได3บันทึกโดยวิธีส5วนได3เสียจํานวน 29.01 ล3านบาท 

       หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย5อยมีหน้ีสินรวม 4,164.70 ล3านบาท เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวมเม่ือส้ินปC 2563 ท่ีมี
จํานวน 3,446.18 ล3านบาท หน้ีสินรวมดังกล5าวโดยหลักเปAนเงินกู3ยืมรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 2,853.13 ล3านบาทเม่ือส้ินปC 2563 เปAน 
3,230 ล3านบาท เจ3าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย*และสัญญาซ้ือขายล5วงหน3าเพ่ิมข้ึนจาก 263.64 ล3านบาทเม่ือส้ินปC 2563 เปAน 606.57 
ล3านบาท 

ส+วนของผู*ถือหุ*น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย5อยมีส5วนของผู3ถือหุ3นจํานวน 1,728.46 ล3านบาทเพ่ิมข้ึนจากเม่ือส้ินปC 2563 ท่ี
มีจํานวน 1,597.18 ล3านบาท เปAนผลโดยหลักจาก 1) ทุนชําระแล3วและส5วนเกินมูลค5าหุ3นสามัญเพ่ิมข้ึนจํานวน 79 ล3านบาทจาก
การใช3สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ3นสามัญ (TNITY-W1) ของผู3ถือหุ3นจํานวน 12.96 ล3านหุ3น และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ3นสามัญ ESOP จํานวน 2.25 ล3านหุ3นในเดือนมีนาคม 2564 2) กําไรสุทธิสําหรับงวด   66.70 ล3านบาท 3) ผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร*ประกันภัยจํานวน 21.15 ล3านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให3
วัดมูลค5าด3วยมูลค5ายุติธรรมผ5านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลงจํานวน 11.93 ล3านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต5อส5วนของ
ผู3ถือหุ3นร3อยละ 16.04 ต5อปC เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันปC 2563 มีอัตราร3อยละ (26.58) ต5อปC 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ*) 
    กรรมการและประธานเจ3าหน3าท่ีบริหาร 


