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ท่ี วฒ. ต. 026/2564 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  

เร่ือง   คําอธิบายและการวิเคราะห&ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

เรียน   กรรมการและผู/จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย&แห2งประเทศไทย 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ได/มี
มติอนุมัติงบการเงินท่ีผ2านการสอบทานโดยผู/สอบบัญชีสําหรับไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทขออธิบายและ
วิเคราะห&ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี  2 และงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของป=ก2อน ดังน้ี 

เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ล้านบาท) 30/6/2021 30/6/2020 (ร้อยละ) 30/6/2021 30/6/2020 (ร้อยละ)

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี 53.48            117.10          (54.33) 135.31          (13.98) 1,067.68          

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 42.29            94.75            (55.37) 109.00          (10.80) 1,108.98          

กําไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี'ย (บาท) 0.197            0.476            (58.53) 0.508            (0.054) 1,037.40          

งวด 6 เดือนไตรมาสที� 2

  
1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

ด�วยสถานการณการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ท่ีป)จจุบันยังคงมีผลกระทบต�อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส�วนใหญ� โดยเฉพาะสายพันธุเดลต�าท่ีระบาดหนักในช�วงปลายไตรมาสท่ี 2 น้ี ส�งผลให�ดัชนีตลาดหลักทรัพยผันผวน
มากโดยปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ท่ี 1,587.21 จุดไปจุดตํ่าสุดในเดือนเมษายนท่ี 1,541.12 จุด และปรับตัวสูงขึ้นไปทํา
จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนท่ี 1,636.56 จุด ก�อนจะกลับมาท่ี 1,587.79 จุด ณ ส้ินเดือนมิถุนายน จากป)จจัยดังกล�าวส�งผลต�อมูลค�าการ
ซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยต�อวันสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป@ 2564 อยู�ท่ี 98,801 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันป@ 2563 ท่ี 70,418 
ล�านบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร�อยละ 40.31 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน�ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 ป@ 2563 ท่ีมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ ต�อวัน 
393,889 สัญญา เปBน 571,145 สัญญาในไตรมาสท่ี 2 ป@ 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละ 45  

ในไตรมาสท่ี 2 ป@ 2564 นักลงทุนรายย�อยมีบทบาทใกล�เคียงกับไตรมาสเดียวกันป@ 2563 โดยสัดส�วนมูลค�าการซ้ือขาย
หลักทรัพยของนักลงทุนรายย�อยอยู�ท่ีร�อยละ 48.9 จากงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 48.0 นักลงทุนต�างประเทศมีสัดส�วน
การซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นมาอยู�ท่ีร�อยละ 36.0 จากงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 33.6 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทสถาบัน
ในประเทศมีสัดส�วนการซ้ือขายลดลงมาอยู�ท่ีร�อยละ 6.3 จากงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีร�อยละ 9.8  สําหรับบัญชีบริษัทหลักทรัพยมี
สัดส�วนมูลค�าการซ้ือขายหลักทรัพยใกล�เคียงกับงวดเดียวกันป@ 2563 ท่ีร�อยละ 8.7  
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2) ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564    

รายได! 

รายได/รวมของบริษัทและบริษัทย2อยสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2564 ใกล/เคียงกับงวดเดียวกันป= 2563 จาก 226.76 ล/านบาท 
เป@น 224.42 ล/านบาท  รายได/สําคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี  

1)  รายได/จากธุรกิจหลักทรัพย&เพ่ิมขึ้นจาก 99.82 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 137.66 ล/านบาท หรือเพ่ิมข้ึนใน
อัตราร/อยละ 37.90 เป@นผลจากการเปล่ียนแปลงของรายได/หลักต2อไปน้ี 

• รายได/ค2านายหน/าซ้ือขายหลักทรัพย&เพ่ิมข้ึนจาก 62.07 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 85.89 ล/านบาทใน
งวดเดียวกันของป= 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร/อยละ 38.38 เป@นผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย&โดยรวมของตลาดหลักทรัพย&ท่ีเพ่ิมข้ึนมากจากสถานการณ&การแพร�ระบาดของโรคโควิด 19  

• รายได/ค2าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้นจาก 11.86 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 19.13 ล/านบาทในงวด
เดียวกันป= 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 61.30 เป@นการเพ่ิมข้ึนของค2าธรรมเนียมจัดจําหน2าย และ
ค2าธรรมเนียมตัวแทนขายหน2วยลงทุน 

• รายได/ดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย&เพ่ิมข้ึนจาก 15.90 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 31.23 ล/าน
บาทงวดเดียวกันป= 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 96.41 การเพ่ิมข้ึนในดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย&
เป@นผลจากการเพ่ิมข้ึนของเงินให/กู/ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย&ระหว2างไตรมาส     

2)  บริษัทและบริษัทย2อยมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 40.17 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2564  ลดลงจาก
กําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 92.74 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 ผลกําไรอย2างมากในไตรมาสท่ี 2 ป= 
2563 เป@นผลจากสถานการณ&การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีทําให/ดัชนีตลาดหลักทรัพย&ลดลงอย2างรุนแรงเกือบ 600 
จุดจาก 1,580 จุดเม่ือส้ินป= 2562 เป@น 1,024 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และปรับตัวเพ่ิมขึ้นทะลุ 1,400 จุดในเดือน
มิถุนายน  

3) รายได/ดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นจาก 22.64 ล/านบาทในไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 30.26 ล/านบาทในงวดเดียวกันของป= 2564 
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 33.66 เน่ืองจากเงินให/กู/ยืมอื่นท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันป= 2563  

ค#าใช!จ#าย 

บริษัทและบริษัทย2อยมีค2าใช/จ2ายรวม สําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2564 จํานวน 170.93 ล/านบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ
ค2าใช/จ2ายสําหรับงวดเดียวกันป= 2563 ท่ีมีจํานวน 109.67 ล/านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร/อยละ 55.87  ค2าใช/จ2ายท่ีสําคัญท่ี
เปล่ียนแปลงได/แก2 

• ค2าใช/จ2ายผลประโยชน&พนักงานเพ่ิมขึ้นจาก 64.01 ล/านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 110.64 ล/านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป= 2564 หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร/อยละ 72.86 เป@นการเพ่ิมขึ้นตามผลการดําเนินงาน
โดยรวมของบริษัท 

• ค2าธรรมเนียมและบริการจ2ายเพ่ิมขึ้นจาก 12.95 ล/านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 16.76 ล/านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป= 2564 หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร/อยละ 29.41 ซ่ึงผันแปรตามปริมาณการซ้ือขายของบริษัท 
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• ค2าใช/จ2ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 13.18 ล/านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2563 เป@น 20.81 ล/านบาทสําหรับงวด
เดียวกันป= 2564 หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร/อยละ 57.88 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู/ยืมท่ีใช/เพ่ือการชําระราคา 
เงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย& และเงินให/กู/ยืมอื่น  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย2อยมีกําไรสุทธิจํานวน 42.29 ล/านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป= 2564 เทียบกับกําไรสุทธิสําหรับงวดเดียวกัน
ของป= 2563 จํานวน 94.75 ล/านบาท คิดเป@นอัตราการลดลงร/อยละ 55.37  

 

2.   ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

รายได! 

รายได/รวมของบริษัทและบริษัทย2อยสําหรับงวดหกเดือนแรกของป= 2564 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันป= 2563 ร/อยละ 108 
กล2าวคือ บริษัทและบริษัทย2อยมีรายได/รวมสําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2564 จํานวน 469.79 ล/านบาท เทียบกับรายได/รวมของ
งวดเดียวกันป= 2563 ท่ีมีจํานวน 225.37 ล/านบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของรายได/ท่ีสําคัญดังน้ี  

1)  รายได/จากธุรกิจหลักทรัพย&เพ่ิมขึ้นจาก 223.91 ล/านบาทในงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 273.51 ล/านบาทในงวด
เดียวกันของป= 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 22.15 เป@นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได/หลักต2อไปน้ี 

• รายได/ค2านายหน/าซ้ือขายหลักทรัพย&เพ่ิมขึ้นจาก 124.21 ล/านบาทในงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 175.03 ล/าน
บาทในงวดเดียวกันของป= 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 40.91 เป@นผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย&โดยรวมของตลาดหลักทรัพย&ท่ีเพ่ิมจาก 68,617 ล/านบาทต2อวันในงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 
97,471 ล/านบาทต2อวันในงวดเดียวกันป= 2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร/อยละ 42.05 ซ่ึงปริมาณการซ้ือขายท่ีเพิ่มขึ้น
เกิดจากสถานการณ&การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให/ดัชนีตลาดหลักทรัพย&ลดลงอย2างรุนแรงเกือบ 600 จุดจาก 
1,580 จุดเม่ือส้ินป= 2562 เป@น 1,024 จุดในระหว2างไตรมาสท่ี 1 ป= 2563 และปรับตัวเพ่ิมขึ้นทะลุ 1,400 จุดใน
เดือนมิถุนายน 

• รายได/ดอกเบ้ียเงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย&เพ่ิมขึ้นจาก 39.33 ล/านบาทในงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 57.62 
ล/านบาทในงวดเดียวกันป= 2564 เป@นผลจากเงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย&ท่ีเพ่ิมขึ้นในระหว2างงวด 

2) บริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 108.83 ล/านบาทในงวดหกเดือนแรกป= 2564 ในขณะท่ีในงวด
เดียวกันของป= 2563 บริษัทมีขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 71.35 ล/านบาท ผลขาดทุนอย2างมากในงวด
หกเดือนแรก ป= 2563 เป@นผลจากสถานการณ&การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีทําให/ดัชนีตลาดหลักทรัพย&ลดลงอย2าง
รุนแรงเกือบ 600 จุดจาก 1,580 จุดเม่ือส้ินป= 2562 เป@น 1,024 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และปรับตัวเพ่ิมข้ึนทะลุ 
1,400 จุดในเดือนมิถุนายน 

3) รายได/ดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นจาก 48.69 ล/านบาทในงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 55.53 ล/านบาทในงวดเดียวกันของป= 
2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร/อยละ 14.05 เน่ืองจากเงินให/กู/ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนในงวดหกเดือนแรกป= 2564 
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ค#าใช!จ#าย 

บริษัทและบริษัทย2อยมีค2าใช/จ2ายรวม สําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2564 จํานวน 334.48 ล/านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ค2าใช/จ2ายสําหรับงวดเดียวกันป= 2563 ท่ีมีจํานวน 239.35 ล/านบาท ค2าใช/จ2ายท่ีสําคัญท่ีเปล่ียนแปลงได/แก2 

� ค2าใช/จ2ายผลประโยชน&พนักงานเพ่ิมข้ึนจาก 137.73 ล/านบาทสําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 217.65 ล/าน
บาทสําหรับงวดเดียวกันป= 2563 หรือคิดเป@นอัตราเพิ่มข้ึนร/อยละ 58.03 ผันแปรตามผลการดําเนินงานโดยรวม  

� ค2าธรรมเนียมและบริการจ2ายเพ่ิมข้ึนจาก 28.43 ล/านบาทสําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 33.26 ล/านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป= 2564 หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร/อยละ 16.99 ซ่ึงผันแปรตามปริมาณการซ้ือขายของบริษัท 

� ค2าใช/จ2ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 30.02 ล/านบาทสําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2563 เป@น 38.14 ล/านบาทสําหรับ
งวดเดียวกันป= 2564 หรือคิดเป@นอัตราเพ่ิมข้ึนร/อยละ 27.05 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู/ยืมท่ีใช/เพ่ือการชําระ
ราคา เงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย& และเงินให/กู/ยืมอ่ืน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย2อยมีกําไรสุทธิจํานวน 109.00 ล/านบาทสําหรับงวดหกเดือนแรกป= 2564 เทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
เดียวกันของป= 2563 จํานวน 10.80 ล/านบาท คิดเป@นอัตราเพ่ิมขึ้นร/อยละ 1,109 

3.  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย2รวม 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย2อยมีสินทรัพย&รวม 6,123.70 ล/านบาทเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับสินทรัพย&รวมเม่ือ

ส้ินป= 2563 ท่ีมีจํานวน 5,043.36 ล�านบาท ซ่ึงประกอบด/วยรายการท่ีสําคัญ ได/แก2 เงินลงทุนจํานวน 1,010.13 ล�านบาทเพ่ิมขึ้น
จาก 912.35 ล�านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าจํานวน 3,079.51 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 2,404.69 ล�าน
บาท และเงินให�กู�ยืมอ่ืนจํานวน 1,337.88 ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 1,001.51 ล�านบาท โดยคิดเปBนสัดส�วนร�อยละ 16.49 ร�อยละ 
50.29 และร�อยละ 21.85 ของสินทรัพยรวมของป@ 2564 ตามลําดับ   

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย2และสัญญาซ้ือขายล#วงหน!า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย&และสัญญาซ้ือขายล2วงหน/าของบริษัทย2อย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 3,079.51 ล/านบาท 
ได/รวมลูกหน้ีเงินให/กู/ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย&จํานวน 2,825.20 ล/านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 2,204.08  ล�านบาทเม่ือส้ินป@ 2563   

บริษัทย2อยได/จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย&และสัญญาซ้ือขายล2วงหน/าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป@นลูกหน้ีท่ีไม2
มีการเพ่ิมขึ้นอย2างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด/านเครดิตจํานวน 2,817.47 ล/านบาท ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย2างมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงด/านเครดิตจํานวน 200.06 ล/านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ/มหน้ี และลูกหน้ีท่ีมีการด/อยค2าด/านเครดิตจํานวน 61.97 ล/าน
บาท ซ่ึงบริษัทย2อยได/ตั้งสํารองค2าเผ่ือผลขาดทุนด/านเครดิตท่ีคาดว2าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล/ว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย2อย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจํานวน 1,010.13 ล/านบาท คิดเป@นร/อยละ 16.49 ของ
มูลค2าสินทรัพย&รวม เพ่ิมขึ้นจากเม่ือสิ้นป@ 2563 ท่ีมีจํานวน 912.35 ล�านบาท ในจํานวนน้ี เปBนเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 756.69 
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ล�านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 689.76 ล�านบาทเม่ือสิ้นป@ 2563 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 226.57 ล�านบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 195.31 
ล�านบาทเม่ือสิ้นป@ 2563  และเงินลงทุนในการร�วมค�าซ่ึงได�บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียจํานวน 26.87 ล�านบาท 

      หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย2อยมีหน้ีสินรวม 4,446.84 ล/านบาท เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวมเม่ือส้ินป@ 2563 ท่ี
มีจํานวน 3,446.18 ล�านบาท หน้ีสินรวมดังกล�าวโดยหลักเปBนเงินกู�ยืมรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 2,853.13 ล�านบาทเม่ือสิ้นป@ 2563 เปBน 
3,635.41 ล�านบาท เจ�าหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าเพ่ิมขึ้นจาก 263.64 ล�านบาทเม่ือสิ้นป@ 2563 เปBน 449.51 
ล�านบาท  

ส#วนของผู!ถือหุ!น 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย2อยมีส2วนของผู/ถือหุ/นจํานวน 1,676.86 ล/านบาทเพ่ิมข้ึนจากเม่ือสิ้นป@ 2563 
ท่ีมีจํานวน 1,597.18 ล�านบาท เปBนผลโดยหลักจาก 1) ทุนชําระแล�วและส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญเพ่ิมข้ึนจํานวน 79 ล�านบาทจาก
การใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญ (TNITY-W1) ของผู�ถือหุ�นจํานวน 12.96 ล�านหุ�น และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ�นสามัญ ESOP จํานวน 2.25 ล�านหุ�นในเดือนมีนาคม 2564 2) กําไรสุทธิสําหรับงวด 109 ล�านบาท 3) ผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 21.15 ล�านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให�วัด
มูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลงจํานวน 20.77 ล�านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�
ถือหุ�นร�อยละ 13.32 ต�อป@ เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันป@ 2563 มีอัตราร�อยละ (1.36) ต�อป@ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ&) 
    กรรมการและประธานเจ/าหน/าท่ีบริหาร 


