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ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

สินทรัพยรวม 2563 2564 2565 
เปลี่ยนแปลงรอยละ 

2564/2563 2565/2564 

สินทรัพยรวม 5,043.38 6,412.18 7,238.25 27.14 12.88 

เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว 885.07 853.08 1,062.22 (3.61) 19.09 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 2,404.69 3,659.99 4,523.39 52.20 23.59 

เงินใหกูยืมอ่ืน 1,081.51 1204.24 1,125.56 11.35  (6.53) 

หนี้สินรวม 3,446.18 4,656.34 5,498.57 35.12 18.09 

เงินกูยืมท่ีครบกําหนดภายในหนึ่งป 2,387.83 3,197.93 4,044.09 33.93 26.44 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสํานักหักบัญชี 263.64 387.95 205.89 47.15 (26.73) 

สวนของผูถือหุน 1,597.18 1,755.84 1,739.69 9.93 (0.92) 

รายไดรวม 717.44 1,008.03 831.28 40.50 (17.53) 

คาใชจายดําเนินงานและบริการ 561.90 702.07 613.15 24.95 (12.67) 

กําไรจากการดําเนินงาน 155.54 305.96 218.13 96.71 (28.71) 

กําไรสุทธิ 130.45 250.14 178.40 91.75 (28.68) 

      

      

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

สินทรัพยรวม 2563 2564 2565 
เปลี่ยนแปลงรอยละ 

2564/2563 2565/2564 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.76 4.37 2.61 58.33  (40.27) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 8.21 14.92 10.21 81.73 (31.57) 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม (%) 15.02 11.70 76.70 (22.10) 10.55 

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 4.25 5.06 3.22 19.06 (36.36) 

หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย  

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (เทา) 

11.53 

 

8.90 

 

12.74 

 

(22.81) 

 

43.15 

 

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.11 0.14 0.09 27.27 (35.71) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.16 2.65 3.16 22.68 19.25 

อัตราสวนหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.80 2.27 2.75 26.11 26.73 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 18.18 24.82 21.46 36.52 (13.54) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิถัวเฉลี่ย (บาท) 0.65 1.18 0.83 81.54 (29.66) 

มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท) 8.02 8.19 8.11 2.12 (0.98) 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ทานผูถือหุน 

ป 2565 เปนปที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways โดยแมวาตลาดหุนทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะทอนผานการปรับตัว

ลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับรอยละ 20 แตตลาดหุนไทยสามารถใหผลตอบแทนทรงตัวที่รอยละ 0.7 ทั้งนี้ 

สาเหตุที่ทําใหตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงไดแก ความกังวลทางดานปจจัยเงินเฟอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางดาน

สงครามระหวางรัสเซยีกับยูเครน สงผลใหราคาโภคภัณฑพุงสูงขึ้นจนสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตตางๆ ปจจัยนี้ยังทําใหธนาคาร

กลางตางๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ ตองหันมาใชนโยบายการเงินเขมงวดแบบสุดโตง เพ่ือยับยั้งการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟอ จน

สงผลกดดันตอภาคอุปสงคและสภาพคลองในตลาดทุนอยางหลีกเลี่ยงมิได อยางไรก็ดี ในสวนของปจจัยที่ทําใหตลาดหุนไทย

ปรับตัวแข็งแกรงกวาโดยเปรยีบเทียบนั้น มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทยเพ่ิงฟนตัวจากฐานตํ่า และยังไมไดกาวขึ้นไปสูระดับ

กอนเหตุการณโควิด จึงทําใหธนาคารแหงประเทศไทยยังคงไมตองเรงรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมา

ประกอบกับการเปดประเทศจนนํามาสูการเดินทางเขามาของนักทองเท่ียวตางชาติที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุนการจับจายของ

ภาครฐัที่ออกมาอยางตอเนื่อง ทําใหเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวตอเนื่องไดอยางแข็งแกรงในป 2565 

จากปจจัยดังกลาว สงผลตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันทั้งปอยูที่ 76,773 ลานบาท ลดลงจากป 2564 ที่ 

93,846 ลานบาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 18.19 สําหรับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 

2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ลานสัญญาในป 2564 เปน 136.32 ลานสัญญาในป 2565  

ในป 2565 นักลงทนุตางประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น    โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ

นักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 45.6 จากป 2564 ที่มีสัดสวนรอยละ 37.5 และสัดสวนมูลคาซื้อขายของนักลงทุน

สถาบันในประเทศเพ่ิมขึ้นมาอยูที่รอยละ 7.5 จากป 2564 มีสัดสวนรอยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดสวนการซื้อขาย

หลักทรัพยลดลง โดยนักลงทุนรายยอยมสัีดสวนมูลคาการซื้อขายหลกัทรพัยลดลงมาอยูที่รอยละ 39.0 จากป 2564 ที่รอยละ 46.5 

และบัญชีบริษัทหลักทรัพยมีสัดสวนการซื้อขายลดลงมาอยูที ่รอยละ 8.0 จากป 2564 ที่รอยละ 9.4 สําหรับบริษัทมีสวนแบง

การตลาดป 2565 ที่รอยละ 0.87 ลดลงจากป 2564 ที่รอยละ 0.96  

ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพยฯมีความผันผวนมาก ทําใหลูกคาบางรายประสงคลดสัดสวนการ

ลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 4,678 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2564 

เปน 2,747 ลานบาท ณ สิ้นป 2565  หรือมูลคาทรัพยสินลดลงรอยละ 41 จากป 2564   

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในตางประเทศใหกับลูกคาผาน 1) กองทุนสวนบุคคล 

“ทรีนีตี้ เอเชียน ไพรเวท ฟนด” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไมรวมญี่ปุน) ซึ่งใหอัตราผลตอบแทนตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นป 

2565 ที่รอยละ 5.37 โดยมีมูลคาสินทรัพยรวมลดลงจาก 14.87 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นป 2564 เปน 6.45 ลาน

เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นป 2565 หรือลดลง 57% จากการลดการลงทุนของลูกคาและจากผลการดําเนินงาน           

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเปนกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ใหญเปนอันดับตนๆ ใน

เวียดนามคอื SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเปนสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไมตองเสีย

คาพรเีมี่ยมเมื่อลงทุนในหุนที่ติดโควตานักลงทุนตางประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลคาทรัพยสินที่ลงทุน ณ สิ้นป 

2564 ลดลงจากป 2564 ที่มีมูลคา 440.57 ลานบาทเปน 298.27 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 32.30 เปนผลจากดัชนี

ตลาดเวียดนามปรับตัวลงแรงถึงรอยละ 32.64   
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บริษัทมีผลงานการเปนที่ปรึกษา และการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่องจํานวน 3 บริษัทในป 

2565 และเปนที่ปรกึษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหุนกูจํานวน 7 บริษัท  

ผลการดําเนนิงานของบริษัทในป 2565 บริษัทมรีายไดรวม 831.28 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.53 จากป 2564 ท่ีมีรายได

รวม 1,008.03 ลานบาท โดยแหลงรายไดที่สําคัญที่เพิ่มขึ้นคือรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 

38.53 ขณะที่รายไดอื่นปรับตัวลง ไดแก รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 24.15 รายไดคาที่ปรึกษาลดลงรอยละ 

25.58 และกําไรและผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมลดลงรอยละ 71.73 ในขณะท่ีคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารลดลง

จาก 702.07 ลานบาทในป 2564 เปน 613.15 ลานบาท ลดลงในอัตรารอยละ 12.66 สงผลใหบริษัทมีกําไรสทุธิป 2565 มีจํานวน 

178.40 ลานบาท ลดลงจากกําไรสุทธิป 2564 ที่มีจํานวน  250.14 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 28.68 

ในสวนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยจํานวน 479 ลานบาทที่ผิดนัดชําระจากรายการซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทยอยไดรองทุกขกลาวโทษให

ดําเนินคดตีอลูกหนี้ดังกลาวและบุคคลอื่นที่เก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับลูกหนี้ในขอหารวมกันฉอโกง บรษิัทพิจารณาจาก

ขอเท็จจริงและความคบืหนาในการดําเนินคดีของหนวยงานทางการตางๆ ที่เก่ียวของแลวเห็นวา การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนทางดาน

เครดิตดังกลาว อาจเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งบริษัทยอยยอมรับวา ธุรกรรมที่พิพาทดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ และ

ยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้บริษัทยอยจึงมิไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต ที่คาดวาจะเกิดสําหรับธุรกรรม

ดังกลาว และผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเชื่อวามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกลาว จะตกเปนโมฆะเสมือนไมเคยเกิด

ธุรกรรมดังกลาว และความเสียหายดังกลาวจะไดรบัคืนเต็มจํานวนจากทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งอายัดไวสําหรับความเสียหายโดยรวม

ของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับความเสยีหายตามคําสั่งศาลซึ่งมีมูลคารวม 4,470.87 ลานบาท พรอมดอกผลของเงินหรือทรัพยสินที่

เกิดขึ้น ซึ่งจํานวนเงินที่อายัดไวมีการเฉลี่ยคืน ทั้งนี้รายการผิดนัดชําระดังกลาว ไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะ

การเงิน สภาพคลอง และการดํารงเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอยแตอยางใด 

บริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานอยางมีจรยิธรรมและมีการจัดการอยางยั่งยืน โดยสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติของ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนประจําป 2565 เปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard 

รวมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนป 2565 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอยาง

ตอเนื่อง  

ในป 2565 ยังเปนปแหงการเรียนรูดานการพัฒนาความยั่งยืนของบรษิัท  โดยมีคณะกรรมการ ESG เปนผูทําหนาที่ในการ

ทําใหพนักงานเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ ESG  เพื่อนําไปสูสิ่งท่ีจะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการทํางานใหไปในทิศทาง

เดียวกัน และใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงยังตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และ

ผลกระทบตอหวงโซธุรกิจเพ่ือนําพาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน   

ในป 2566 คาดวา การแพรระบาดเชื้อไวรสัโควิด-19 ในประเทศไทย และท่ัวโลก นาจะคลี่คลายลงตามลําดับ ปจจัยลบที่

คอยกดดันการลงทุนในป 2565 นาจะเริ่มผอนคลายลง โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอของสหรัฐฯ ท่ีนาจะผานจุดสูงสุดไปแลว ซึ่งสงผล

ตอเนื่องให Fed นาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในป 2566 ไดอีกไมมากนัก บริษัทเชื่อวา หากเศรษฐกิจถดถอยไมรุนแรงมากนัก นาจะ

สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟนตัวขึ้นในปนี้ ดานประเทศจีนจะเริ่มผอนคลายมาตรการ Zero COVID ใน

ป 2023 และจะสงผลใหการบริโภคในประเทศและบรรยากาศการลงทุนในหุนจีนกลับมาสดใสอีกครั้ง สวนการลงทุนในหุนไทยจะ

ไดรับปจจัยสนับสนุนสําคัญคือเศรษฐกิจไทยที่ยังจะเติบโตไดดีในปนี้โดยเฉพาะจากนักทองเท่ียวที่มีโอกาสกลับมาเกินหลัก 20  
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ลานคน รวมถึงปจจัยบวกจากการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังน้ันบริษัทจึงยังคงติดตามเศรษฐกิจโลก  และขอมูลในการกํากับดแูล

ดานความเสี่ยงอยางใกลชิด และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ที่อาจตามมา เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดอยางมั่นคง และยั่งยืนตอไป วางแผนบริหารงานอยางระมัดระวัง และรัดกุม มี

แผนงานในการกระจายรายไดในหลายๆธุรกิจ โดยไมไดพ่ึงพิงเฉพาะรายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงดานเดียว  นอกจากนี้มีการ

นําเสนอกลยุทธในการรักษาและขยายฐานลูกคาโดยมุ งเนน การใหบริการที ่ เหนือความคาดหวังของลูกคา  (Beyond 

Expectation) ทั้งดานผลตอบแทนและ การใหบริการ  

 บรษิัทจะยังคงมุงมั่นสรางความเตบิโตอยางตอเนื่องใหกับธุรกิจ และสรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน นําเสนอนวัตกรรม

ใหมๆในการลงทุนใหแกนักลงทุน และใสใจดูแลพนักงานใหทํางานอยางมีความสุข อันจะสงผลตอการใหบริการลูกคานักลงทุน

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่เชื่อมั่นในบริษัท 

ในทีมผูบริหาร และใหการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเปนอยางยิ่งที่จะไดรับความไววางใจ และสนับสนุนจากทุกทาน

เชนนี้ตอไป เพ่ือจะไปใหถึงเปาหมายของบริษัท   

 

         

         นายภควตั โกวิทวฒันพงศ 

              ประธานกรรมการ 
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โครงสราง และการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ดวยทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 

300 ลานบาท และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบรษิัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคอืการลงทุนใน

บริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี ้ จํากัด เปนบริษัทแกนซึ่งมีสัดสวนมูลคาการลงทุนรอยละ 99.40 

บริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 700 ลานบาทและลาสุด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทไดเพ่ิมทนุจดทะเบียนเปน 1,631,215,955 บาทเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการซื้อหุนสามัญทีอ่อกใหแกผูถอืหุนและกรรมการ/พนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทนุเรยีกชําระแลว 

1,072,024,230 บาท  

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

บริษัท และการรวมคา 1 บริษัท รายละเอียดบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคามีดังน้ี 

(1) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542  โดยใชชื่อเดิมวา บริษัท

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

ตอมาเมื่อวันท่ี 2  มีนาคม  2544  ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ไดตกลงขายหุนในบริษัทหลักทรัพย เอสซีบี   บุคคลัภย 

จํากัด ใหแกบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด ซึ่งไดมีการเปลี ่ยนทีมงานผูบริหารชุดใหม พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท

หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาทซึ่งเรียกชําระเต็มจํานวนแลว และ 

บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวลาสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เปน 1,200 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดจํานวน 5 สาขา 

บริษัทไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  ที่ปรกึษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรพัย การยืมและใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนา  และการจัดการกองทุนสวนบุคคล  รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และผูแทนผูถือ

หุนกู 

(2)  บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด    ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาทางการเงินและงานดานวาณิชธนกิจรวมกับ

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด โดยบริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ใหดําเนินการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้บริษัทฯยังไดจดทะเบียนเปนที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

เพื่อใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเลิก

กิจการและชําระบัญชี 

(3)  บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด    ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี ่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในใหแกบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ม ีแผนเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 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 จาํกัด ดําเนินธุรกิจแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส 

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

โฮลดิ้งส จํากัด ไดลงทุนในบริษัทคอนดูอทิ แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ในอัตรารอยละ 99.99 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

ในการทําหนาที่บริหารจัดการการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหแกบริษัทอื่น (Securitization) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระ

แลว 500,000 บาท 

(6) บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด เปนการรวมคา โดยลงทุนในอัตรารอยละ 30.07 บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัดมี

วัตถุประสงคการจัดตั้งหลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการ

กํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 71.5 ลานบาท  

(7) บริษัท ดิจิทัล แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด เปนบรษิัทรวม โดยลงทุนในอัตรารอยละ 23.56 บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท จํากัดมีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการ Platform สําหรับ Wealth and Human Resources 

Management ครบวงจร ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 7,116,700 บาท 
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วิสยัทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

วิสัยทัศน (Vision) 

บริษัทหลักทรัพยที่มุงมั่นสงมอบผลตอบแทนท่ีดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสีย ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีและ

การจัดการอยางย่ังยืน 

พันธกิจ ( Mission ) 

เปนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน  โดยมุงสรางผลกําไรใหแกลูกคา 

บริหารงานในแนวทางท่ีสรางมูลคาเพ่ิมแกผูถอืหุน 

พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลกัการกํากับดูแลท่ีด ี ภายใตกรอบจรรยาบรรณและการจัดการอยางยั่งยืน     

รับผิดชอบ และมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Business Objectives) 

บริษัทมีเปาหมายในการลงทนุในธุรกิจที่มีศักยภาพ การใหกูยืม  และการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยที่ใหบริการแกลูกคาอยาง

ครบวงจร ทั้งนี้เริ่มจากการใหบริการในตลาดแรก (Primary Market) โดยเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดโครงสรางและการ

ระดมทุนรวมถึงการเปนที่ปรึกษาในการวางระบบงานภายในกับการใหบริการในตลาดรอง (Secondary Market) โดยเปนที่

ปรึกษาและใหคําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่สนบัสนุนดวยการนําเสนอขอมูลและบทวิเคราะห

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจากฝายวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งเพ่ือการลงทุนและใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงในการ

ลงทุน ทั้งนี้บริษัทไดตั้งเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจดานตางๆ ดังนี้ 

ธุรกิจการลงทุน บริษัทจะลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยหรือในธุรกิจที่คาดวาจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

เพ่ือใหบรษิัทไดรับรายไดในรูปสวนแบงของกําไรจากบริษัทยอยหรือบริษัทรวมโดยตอเน่ืองในระยะยาว สําหรับการลงทุนระยะสั้น

และปานกลาง บริษัทจะลงทุนในหลักทรพัยเพื่อคาและเผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยมี

สภาพคลอง และสามารถสรางผลตอบแทนใหบริษัทได โดยใชกลยุทธการลงทุนท่ีหลากหลายประกอบกัน 

ธุรกิจการใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน  บริษัทเพิ่มเปาหมายในการใหกูยืมแกลูกคาที่ประสงคกูยืมโดยนําหลักทรัพยจด

ทะเบียน (รวมถึงหลักทรัพยที่จะจดทะเบียนในอนาคต) มาคํ้าประกัน เพื่อใหบริษัทไดรับรายไดในรูปดอกเบี้ยที่ตอเนื่อง โดยเนน

กลุมลูกคาที่เปนผูถือหุนใหญในบรษิัทจดทะเบียนที่มีพ้ืนฐานดี มีศักยภาพเติบโต 

ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ตั้งเปาที่จะเพิ่มรายไดทั้งสวนของธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีแผนงานในการรักษาฐานลูกคาพรอมทั้งขยายฐานลูกคาใหม โดยนําเสนอบริการแกลูกคา

อยางครบวงจร (Integrated services) เชน การนําเสนอทางเลือกการลงทุนใน ตราสารหนี้ หนวยลงทุน และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา ควบคูไปกับการใหเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย  รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่การตลาดในการให

คําแนะนําการลงทุนแกลูกคาโดยอางอิงงานวิเคราะหที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนงานสงเสริมการตลาดโดยการจัดสัมมนาแก

กลุมลูกคาอยางตอเนื่อง  
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ทางดานการคาตราสารหนี้ บรษิัทจะเนนการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกคาสถาบันควบคูไปกับการขยายฐานลูกคารายยอย 

ทางดานการจัดจําหนายและประกันการจําหนาย บริษัทจะทําหนาที่จัดจําหนายหลักทรัพย และเขารวมในการจัด

จําหนายหลักทรพัยรวมกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งที่เปนการเสนอขายหลักทรพัยของธุรกิจเอกชน และรฐัวิสาหกิจ 

ทางดานการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มลูกคาที่ใชบริการจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยการ

นําเสนอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความตองการ และวัตถุประสงคในการลงทุนของลูกคาแตละราย 

ทางดานการลงทุนตางประเทศ บริษัทมีเปาหมายที่จะนําเสนอผลิตภัณฑการลงทุนในตางประเทศที่มีศักยภาพเปน

ทางเลือกใหแกลูกคา 

ธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีเปาหมายในการใหบริการแกกลุมลูกคาที่มีศักยภาพในเชิง

ธุรกิจ ทั้งน้ี บริษัทใหความสําคัญท่ีคุณภาพของงานที่ปรึกษาและการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการบริหารการเงิน การระดม

ทุนของลูกคา หรือตอยอดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการเงินและทางธุรกิจ โดยมุงรักษาความสัมพันธเพื่อพัฒนา

ใหบริการดานการเงินแกลูกคาโดยตอเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชี ่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเพื่อการนําบริษัทเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การระดมทุนประเภทตางๆ การควบรวมกิจการ และการออกตราสารหนี้ที ่เกิดจากการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) นอกจากนี้ยังใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยใหความเห็นตอการทํา

รายการท่ีสําคัญของบรษิัทตอผูถือหุน 
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การเปลี่ยนแปลง และพฒันาการที่สําคญั 
การเปลี่ยนแปลงในสวนที่เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานท่ีผานมาในชวง 3 ปทีผ่านมา 

เม.ย. 2563 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนในการลงทุนในบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด จากอัตรารอยละ 49.95 เปน

อัตรารอยละ 99.99 ของหุนที่ออก และชําระแลวของบริษัทดังกลาว สงผลใหบริษัท แอสเซท แบค โฮล

ดิ้งส จํากัด เปลี่ยนจากบริษัทรวมเปนบรษิัทยอยของบริษัท 

เม.ย. 2564 บริษัทไดตัดสินใจเลิกบรษิัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด เนื่องจากธุรกิจการเปนที่ปรกึษาทางการเงินมี

ความซํ้าซอนกับบรษิัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

พ.ค. 2565 บริษัทยอยไดปดสาขาหนึ่งแหง ณ สิ้นป 2565 มีสาขาจํานวนทั้งสิ้น 5 สาขา 

ก.ย. 2565 บรษิัทไดรับเงนิคืนทุนจํานวน 7.5 ลานบาท จากบริษัท ทรีนีตี้ แอดไววอรี่ 2001 จํากัด 

ธ.ค. 2565 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนเมนท จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 23.56 

การใชเงินระดมทุน  

บรษิัทนําเงินท่ีไดจากการออกและเสนอขายหุนกูไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน

กูครบถวนแลว 

ขอผูกพันที่บริษัทใหคํามั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู 

บริษัทไมมีขอผูกพันที่บรษิัทใหคํามั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแตละรุน 

ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ลงทุน และถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) และการใหกูยืม 

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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 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 

ศูนยลูกคาสัมพันธ 0-2343-9555 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของบริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในป 2563, 2564 และ 2565 

รายได ดําเนินการโดย 

สัดสวน 

การถือหุน 

(รอยละ) 

2563 2564 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดคาที่

ปรึกษา 

บจ.ทรีนีตี้  

แอดไวซอรี่ 2001 

บล. ทรีนตีี้ จํากัด 

และบจ. ทรีนีตี้ 

อินเทลลเิจนส 

พลัส 

99.99 17.13 2.39 66.35 6.58 49.38 5.94 

รายไดจากธุรกิจ

หลักทรัพย 

บล. ทรีนตีี้ จํากัด 99.99 425.93 59.37 597.32 59.26 554.21 66.67 

รายไดจากธุรกิจ

สัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา 

บล. ทรีนตีี้ จํากัด  99.99  20.74  2.89   14.18   1.41 15.35 1.85 

กําไร และ

ผลตอบแทนจาก

เครื่อง มือทาง

การเงิน 

บล. ทรีนตีี้ จํากัด 

และบมจ. ทรีนีตี้ 

วัฒนา  

99.99 145.50 20.28 178.38 17.70 67.59 8.13 

รายไดดอกเบี้ย บมจ. ทรนีีตี้ 

วัฒนา และ 

บล. ทรีนตีี้ จํากัด 

99.99  95.50 13.31 118.76 11.78 109.08 13.12 

รายไดอ่ืน บมจ. ทรนีีตี้ 

วัฒนา  

บล. ทรีนตีี้ จํากัด 

บจ. ทรีนตีี้  

แอดไวซอรี่ 2001 

บจ. แอสเซท 

แบค โฮลดิ้งส 

และ บจ. ทรีมันนี่ 

โฮลดิ้ง 

99.99 12.64  1.76  33.04   3.27 35.67 4.29 

รวม 717.44 100.00 1,008.03 100.00 831.28 100.00 
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โครงสรางรายไดของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั ใน ป 2563, 2564 และ 2565 

รายได 
2563 2564 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คานายหนา 289.82 50.71 392.59 53.04 301.58 45.88 

คาธรรมเนยีมและบริการ 132.70 23.22 171.53 23.18 141.47 21.52 

กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงนิ 42.88 7.50 32.01 4.32 14.62 2.22 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมหลักทรัพย 82.85 14.49 129.43 17.49 179.30 27.28 

รายไดดอกเบ้ียอื่น 18.38 3.22 9.66 1.31 16.15 2.46 

รายไดอื่น 4.94 0.86 4.90 0.66 4.17 0.64 

รวม 571.57 100.00 740.12 100.00 657.29 100.00 

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ลักษณะบริการ 

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทนุ โดยบริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 5 บริษัทโดยตรง 

คือ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัท แอส

เซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบายเพื่อใหบริษัทยอย

นําไปปฏิบัติโดยผานคณะกรรมการของบรษัิทยอย และบรษิัทมีเงนิลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนเงินลงทุนชั่วคราว และเงิน

ลงทุนระยะยาว และบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแผนการเขาจดทะเบียนในอนาคต 

เริ่มจากป 2557 บริษัทไดดําเนินธุรกิจใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกันซึ่งมีระยะเวลาใหกูยืมที่ยาวกวาลูกหนี้เงินใหกูยืม

เพ่ือซื้อหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จาํกัด โดยบริษัทกําหนดนโยบายในการรบัลูกคา การอนุมัติวงเงินใหลกูคา รวมถึง

นโยบายในการควบคุมและติดตามที่เขมงวดและดําเนินการโดยบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เชนเดียวกันกับการใหกูยืมเพ่ือซือ้

หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทมีเงินใหกูยืมอื่นจํานวนเงิน 1,125.56 ลานบาท 

นโยบายการลงทุนของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งระยะสั้นในหลักทรัพยจดทะเบียนที ่มีสภาพคลอง และระยะปานกลางในหลักทรัพยจด

ทะเบียนที่มีพื้นฐานและผลการดําเนินงานที่ดี มีบทวิเคราะหสนับสนุน และมีการลงทุนระยะยาวในบริษัทนอกตลาดที่มีแนวโนม

การเติบโตสูง หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม เพื่อกระจายความเส่ียงของแหลงรายไดและลดผลกระทบ

จากความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  โดยรับรูสวนแบงกําไรตลอดชวงระยะเวลาการถือครองหุน นอกจากนี้

บริษัทหลักทรัพยยังมีการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยจดทะเบียน สัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยดิจิทัลเพื่อคา ตราสารหนี้

เพ่ือคาและเผื่อขายอันเปนทางเลอืกของการบรหิารเงิน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 698.85 ลานบาทซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุน วิธีราคาทุนตัดจําหนายจํานวน 82.35 ลานบาท และเงนิลงทุนระยะยาวซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 

95 ลานบาท และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 124.55 ลานบาท
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นโยบายการควบคุมดูแลการลงทนุ 

การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อคาและเผื่อขาย 

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนและใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งของบริษัทและบริษัทยอย ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทําหนาที่กําหนด

นโยบายในการคัดเลือกกลุมหลักทรัพยสําหรับลงทุนและกําหนดมาตรการตางๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามแตละประเภทของ

หลักทรัพย/ตราสาร หรือประเภทของบัญชีเงินลงทุนของบริษัท เชน การจัดสรรวงเงินลงทุน การจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่จะ

เกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตามจํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนมหีนาที่ประเมินรวมทั้งติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีฝายบริหารความเสี่ยง

และขอมูลการจัดการ  ทําหนาที่รายงานและติดตามการปฏิบัติงานใหอยูในกรอบนโยบายที่กําหนดไว  และควบคุมแกไขกรณีท่ีการ

ลงทุนไมอยูในกรอบท่ีไดรับการอนุมัติ 

การจํากัดผลขาดทุนจากการลงทุน 

การจํากัดผลขาดทุนสําหรับบัญชีเงินลงทุนแตละประเภทนั้น แตกตางกันขึ้นกับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนและหลักทรัพยที่

ลงทุน ตัวอยางการจํากัดผลขาดทุน ไดแก   

- กําหนดใหมีผลขาดทุนยังไมเกิดขึ้นรายหลักทรัพย เชน ไมเกินรอยละ 15 ของตนทุนของหลักทรพัยแตละรายการ 

- กําหนดใหมีผลขาดทุนยังไมเกิดขึ้นของพอรต เชน ไมเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาเงินลงทุนรวมของพอรต 

- กําหนดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง เชน ไมเกินกวา 15 ลานบาท  

การลงทุนในตราสารหนี้ 

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน

ตราสารหนี้ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนทําหนาที่กําหนดนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพยสําหรับลงทุน อนุมัติ

ลงทุนในตราสารหนี้ในอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และกําหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง เชน

การจํากัดจํานวนผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้น การรายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตามจํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีหนาที่ประเมินรวมทั้งตดิตามผลการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล 

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน

สินทรัพยดิจิทัล ในขณะที่คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการคัดเลือกสินทรัพยดิจิทัลสําหรับ

ลงทุน และกําหนดมาตรการหรือระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ในการบริหารความเสี่ยง เชนการจํากัดจํานวนผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การ

รายงานผลการลงทุน และกําหนดอํานาจการดําเนินการตามจํานวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการจัดการลงทุน

ระยะยาว มีหนาที่ประเมินรวมท้ังติดตามผลการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบรษิัท 

การลงทุนในหลักทรัพยอื่น 

การลงทุนในบริษัทใดๆ ซึ่งไมเขาเกณฑการลงทุนขางตน กําหนดใหผานการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของใน

การลงทุน และใหนําเสนอคณะกรรมการบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกําหนดเจาหนาที่ที่จะ

ติดตามประเมินผลการลงทุนเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทการลงทุนในการรวมคา 
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การลงทุนในการรวมคา/บริษัทรวม 

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด กับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เพื่อ

ลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกโดยบรษัิทดังกลาวจํานวน 215,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคา 21.5 ลานบาท 

สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทคิดเปนรอยละ 30.07 ของหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัท

พิจารณาวาภายใตเงื่อนไขในสัญญาผูถือหุนขางตน บริษัทดังกลาวเปนกิจการที่บริษัทและบุคคลธรรมดาขางตนควบคุมรวมกัน 

ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด 

บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด มีวัตถุประสงคการจัดตั้งหลักเพ่ือดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อราย

ยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื ่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอื่นที่เกี ่ยวเนื่อง ปจจุบันการรวมคามีบริษัทยอยที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซและเริ่มดําเนินกิจการแลว 18 บริษัท และบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงที่ดําเนินธุรกิจ

ใหบริการที่เกี่ยวของ โดยการประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับตองไดรับหนังสืออนุญาตให

ประกอบธุรกิจและอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตาม

ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่เก่ียวของ 

บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (DAM) มูลคา 5 ลานบาท 

สัดสวนในการถือหุนคิดเปนรอยละ 18.03 ของหุนที่ออกและชําระแลว ตอมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท จํากัด ไดมีการรับโอนกิจการของบริษัท เบเนฟต ออฟ ลีฟวิ่ง จํากัด (Belive) ซึ่งมีผูถือหุนหลักรายเดียวกันกับบริษัท 

ดิจิทัล แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด ในอัตราสวนมูลคากิจการที่ 60:40 (DAM:Belive) และบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล 

แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด รวมเปนมูลคา 12.5 ลานบาท คดิเปนรอยละ 23.56 ของหุนที่ออกและชําระแลว   

บริษัท ดิจิทัล แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด (DAM) มีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการ Platform สําหรับ Wealth 

and Human Resources Management ครบวงจร  

2. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

บริษัทหลักทรพัย ทรีนตีี้ จาํกัด ดาํเนินธุรกิจหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังน้ี  

2.1 การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จาํกัด เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 22 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 ใหบรกิาร

ดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยมสีวนแบงตลาดและมูลคาการซื้อขายหลักทรพัยทั้งใน SET  และ MAI ในป 2563 ป 2564 

และ ป 2565 ดังน้ี 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดและมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 

มูลคาการซือ้ขายหลกัทรัพย 2563 2564 2565 

ตลาดหลักทรัพยฯ และ MAI (ลานบาท) 16,671,479 22,616,800 18,502,347 

บริษัท (ลานบาท) 307,268 393,484 297,184 

สวนแบงตลาดของบริษัท (รอยละ) 1.05 0.96 0.87 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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บริษัทใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรพัยกับลูกคาทั้งท่ีเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบัน จํานวนลูกคา ณ สิ้น

ป 2565 เปน 21,561 ราย ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดนโยบายในการรบัลูกคา การอนุมัติและการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคา 

รวมถึงนโยบายในการควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาดังน้ี  

นโยบายในการรับลูกคา และอนุมัติวงเงินใหลูกคา 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มนีโยบายในการคัดเลอืกลูกคาที่มีคณุภาพ และมีประวัติการเงนิดี ทั้งนี้ บรษิัทมีนโยบายในการรบั

ลูกคาและกําหนดขอบเขตและอํานาจอนุมติัวงเงินซื้อหลกัทรัพยใหลูกคาตามเกณฑ ดังนี้ 

บุคคลธรรมดา  พิจารณาจากความมั่นคงของหนาที่การงาน รายไดตางๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถ

ในการชําระเงนิในวงเงินที่ไดรับอนุมัติได โดยตองมีเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแก 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบาน สําเนา

สมุดคูฝากบัญชีออมทรัพย หรอื Bank Statement หรือขอมูลแสดงฐานะการเงินอื่น 

นิติบุคคล/ ลูกคาสถาบันการเงนิ    พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุ มผูถือหุ น ผู บริหารและตลอดจนความมั ่นคงและผล

ประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยตองมีเอกสารประกอบการพิจารณาไดแก สําเนาบัตร

ประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจกระทาํการแทน สําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนหุนสวนของบริษัท งบการเงนิยอนหลัง หรือ Bank Statement 

เมื่อผูแนะนําผูลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาแลว รวมทั้ง

ประเมินความเส่ียงดานการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคาและพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติใหมี

วงเงินซื้อขายกับบริษัทได จึงเสนอความเห็นพรอมกับวงเงินตอผูบังคับบัญชาและจัดสงใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการที่ดูแลงาน

พิจารณาเครดิต เพ่ือตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการเปดบัญชี ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อการประเมินความเสี่ยงดานการ

ฟอกเงนิและการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย และใหความเห็นตอวงเงนิที่ขออนมุติักอนนําเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติตามลําดับชั้น (โปรดดูรายละเอียดใน หัวขอคณะกรรมการสินเชื่อ หนา 109) 

นอกจากนั้น บริษัทจะดําเนินการประเมินวงเงินและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันอยางนอยปละครั้งและทบทวนขอมูลลูกคา

เพ่ือประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงนิและการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการรายเปนประจําตามระดับความเสี่ยงของลูกคา 

ในระหวางปหากลูกคาตองการปรบัวงเงิน เจาหนาที่จะพิจารณาประวัติการชําระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมขอมูลเพื่อ

การพิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมเพ่ือนาํเสนอตามขั้นตอนขางตน 

นโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาอยางรัดกุม 

เพื ่อใหถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื ้อขายลวงหนา และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก การจัดใหมีการควบคุมผูใชระบบซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมดูแลเจาหนาที่รับอนุญาต ผูแนะนําผูลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ การกําหนด

วงเงินใหลูกคาอยางเหมาะสม การกําหนดอํานาจอนุมัติการซื้อขายบนระบบซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา การสอบ

ทานธุรกรรมของลูกคาและตรวจสอบรายชื่อลูกคากับบุคคลที่ถูกกําหนดที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

แจงรายชื่อมา เพื่อปองกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย การจัดระบบงานและชองทางใหลูกคา

สามารถรองเรียนในกรณีที่เจาหนาที่ปฏิบัติไมเหมาะสม รวมถึงการดูแลกรณีที่มขีอผิดพลาดในการทํารายการใหลูกคาและแกไขให

เกิดความผิดพลาดลดลง เปนตน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในตางๆ   เพ่ือควบคุมดูแลการซื้อขายและการชําระ
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ราคาของลูกคาเพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯไดแก การหามไมใหลูกคาซื้อเพ่ิมเม่ือเกิดการชําระลาชา การติดตามใหลูกคานํา

เงนิมาวางเพิ่มเมื่อเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กําหนดและเงินที่วางไวไมเพียงพอ รวมไปถึงการปรับลดวงเงินและการปดบัญชี หาก

ลูกคามีปญหาในการชําระเงิน เปนตน 

นอกจากนั้น ฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะดําเนินการตรวจสอบการซื้อขายของลูกคา และการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ฝายงานตางๆ ตามแผนงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงถึงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

อํานวยการ คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑการรายงานที่กําหนด  

2.2 การใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 

บริษัทไดกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินการ และอํานาจอนุมัติใหรัดกุม และใหสอดคลองกับสภาวะการลงทุน ตลอดจน

หลักเกณฑและขอบังคบัตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสรปุไดดังนี้ 

นโยบายการใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

บริษัทกําหนดวงเงินใหกูยืมแกลูกคาแตละรายไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และวงเงินรวมไมเกิน 5 เทาของ

เงนิกองทุน 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณารับลูกคาโดยวิเคราะหฐานะการเงิน และความรูความเขาใจของลูกคาในเรื่องความเสี่ยง 

และวิธีการในการกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย สําหรับหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืม บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อทําหนาที่ใน

การพิจารณาหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพยที่จะอนุญาตใหกูยืมจากการพิจารณาสภาพ

คลองในการซื้อขายของหลักทรพัย ความผันผวนของราคา และปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยนั้นๆ รวมถึงการกําหนดอัตรามารจิ้น 

ของหลักทรพัยที่อนุญาตใหซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพยเพ่ือใหบริษัทมีหลักประกันจากลูกคาที่เพียงพอปองกันความเสี่ยง

ในการใหกูยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพยใดโดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ให

ลูกคาทุกราย บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการหามซื้อหลักทรัพยนั้นเพ่ิม 

นโยบายในการรับลูกคา และอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยใหลูกคา 

เมื่อลูกคาแสดงความจํานงที่จะขอวงเงินระบบเครดิตบาลานซ ผูแนะนําผูลงทุนตองจัดใหมีขอมูลของลูกคาตามที่บริษัทกําหนด 

และตองทําความเขาใจกับลูกคาเก่ียวกับการลงทุน ประสบการณการลงทุน และการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย ความพรอม และ

ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย โดยใหลูกคาลงนามในแบบขอชี้แจงสําหรับการเปด

บัญชีซื้อขายระบบเครดิตบาลานซ กอนดําเนินการและนําเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณา

วงเงินใหลูกคาจะพิจารณาวงเงนิรวมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงดานการชําระราคา สําหรับบัญชีท่ีมีกับบริษัท 

นโยบายการควบคุม และติดตามการวางหลักประกัน และการชําระหนี้ของลูกคา 

บริษัทกําหนดนโยบายการควบคุม และติดตามการซื้อขายหลักทรพัยของลูกคา และเพ่ิมเติมขั้นตอนปฏิบัติในเร่ืองตอไปนี้ 

1. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับชําระหนี้ 

บริษัทรับเฉพาะเงินสด และหลักทรพัยจดทะเบียนเปนหลักประกันเทานั้น และกําหนดใหผูแนะนําผูลงทุนและเจาหนาที่

ฝายปฏิบัติการสอบทานความเพียงพอของหลักประกันของลูกคาทุกวันโดยใชราคาหุนที่ซื้อขายลาสุด หากตองมีการบังคับชําระหนี้ 

บริษัทไดใหอํานาจฝายปฏิบัติการดําเนนิการบังคบัขายหลักทรัพยของลกูคาไดหากผูแนะนําผูลงทุนไมไดบังคับขายตามขอกําหนด

ของบริษัท 
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2. การดูแลหลักประกันและทรัพยสินของลูกคา 

บริษัทแยกหลักประกันของลูกคาจากบัญชีของบริษทั และปฏิบัติตอทรัพยสินของลูกคาตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และนโยบายการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด ถือปฎิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยฝายบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่

คาดวาจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการเรียกชําระและ

มูลคาของหลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกัน 

นโยบายการระงับการรับรูรายได 

บริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่ดอยคาดานเครดิต จะนํา

มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินใหกูยืม (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 

2.3. การคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไมเกิน 3 เดือน และตราสารหนี้ระยะยาว เชน พันธบัตร หุนกูรวมถึง

การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีการจัดประเภทเงินลงทุนใหสอดคลองกับโมเดล

ธุรกิจในการบริหารเงนิลงทุนของบรษิัท ซึ่งมีผลตอวิธีการวัดมูลคาของเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สําหรับป 2565  บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน สัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารหนี้ทั้งสิ้น 22.50 ลานบาท 

ซึง่รวมทั้งกําไรขาดทุนจากการซื้อขาย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากการลงทุน และขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ลดลง

ที่แสดงในสวนของผูถือหุน  

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงนิลงทุนซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนจํานวน 440.73 ลานบาท วิธีราคา

ทุนตัดจําหนายจํานวน 82.35 ลานบาท และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จํานวน 63.63 ลานบาท  

นโยบายการลงทุนของบริษัท 

การลงทุน และการคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัท สามารถแบงตามประเภทของตราสารไดดังนี้ 

1. เงนิฝาก ตั๋วเงินท่ีสถาบันการเงินเปนผูออก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีอายุการไถถอนไมเกิน 3 ป 

นับแตวันที่ลงทนุ 

2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหนวยลงทุน 

3. หลักทรัพยประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รฐับาลค้ําประกันท่ีมีอายุไถ 

 ถอนเกิน 3 ป นับแตวันที่ลงทุน 

4. หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

5. หลักทรัพยมิใชหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

6. หลักทรัพยประเภทอื่นนอกเหนือจากขางตน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุน และคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสภาพคลองสูง โดยบริษัทจะทําการศึกษา และ

คัดเลือกหลักทรัพยที่มีพื้นฐาน และผลการดําเนินงานที่ดีและ/หรือไดรับผลตอบแทนที่ดีตามสภาพของตลาด โดยลักษณะการ

ลงทุน และคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาจะขึ้นกับสภาวะตลาด 
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สําหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งถือเปนเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย  ดําเนินการโดยฝายกลยุทธการลงทุน ภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) โดยคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวจะ

พิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนหรือจําหนายการลงทุนจากขอมูลท่ีนําเสนอโดยฝายกลยุทธการลงทุน ซึ่งไดมีการพิจารณาหลักทรัพย

ที่นาสนใจลงทุน (Investment Universe) ตามหลักการและแนวทางการลงทุน (General Investment Criteria) ที่คํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละการลงทุน ทั้งนี ้สามารถลงทุนไดในหลักทรัพยประเภทที่เปนหุ นสามัญหรือ

หลักทรัพยแปลงสภาพหุนสามัญ ตลอดจนตราสารอนุพันธ เพื่อปกปองความเสี่ยงสําหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ไดลงทุนไปแลว  

และสามารถลงทุนทั้งในและนอกตลาดหลกัทรัพย รวมถึงการลงทุนท้ังในและตางประเทศ โดยกําหนดนโยบายระยะเวลาการลงทุน 

1-5 ป สวนลงทุนจะลงทุนในบรษิัทที่มีธุรกิจที่มีความนาสนใจ มีอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรมีแนวโนมที่ดี มีผูบริหารและ

โครงสรางการจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ด ีตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่มีราคาหุนตํ่ากวามูล

คาที่ควรจะเปนตามปจจัยพื้นฐาน (Undervalued)   

นโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน 

คณะกรรมการบรษิัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปนผูอนุมัติวงเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุม รวมทั้งอนุมัติระเบียบ

วิธีปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุน นอกจากนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการ

จัดการลงทุนระยะยาว เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ไดรับอนุมัติ และควบคุมกํากับดูแล

ความเสี่ยงในการลงทุนใหเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนของผูดูแลบัญชีเงินลงทุนของบริษัท (โปรดดู

รายละเอียดในหัวขอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หนา 111 และ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว หนา 113) และจัดให

มีฝายบริหารความเสี่ยงและขอมูลการจัดการ ซึ่งทําหนาที่ติดตามควบคุมใหมีการรายงานและแกไขกรณีที่การลงทุนไมอยูในกรอบ

ที่ไดรับการอนุมัติ ซึ่งสาํหรับการลงทุนระยะยาว ภายหลังจากการเขาลงทุนแลวสวนลงทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะมีการติดตาม 

สอบทานสถานะของเงนิลงทุน หรือทบทวนการลงทนุตางๆ ใหเปนไปตามกรอบการดําเนินการลงทุนที่ไดกําหนดไว และใหรายงาน

ความคืบหนาหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญตอคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาวเปนระยะๆ ไป 

2.4 การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทใหบริการดานที่ปรึกษาการลงทุนควบคูกับการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยจะทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคา ปจจุบันบริษัทยังไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหคําปรึกษาการลงทุนแตอยาง

ใด บริษัทไดรับความเห็นชอบระบบงานที่ปรึกษาการลงทุนแลวตั้งแตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้นบริษัทสามารถให

คําแนะนําผานสื่อตางๆ ไดในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน 

2.5 การจัดจําหนายหลักทรัพย  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการใหบริการดานการจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยแกบริษัทตางๆ ที่

ประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจาหนาที่ที่ผานการทดสอบความรูของการเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และมีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน กอนที่

บริษัทจะรับเปนผูจัดจําหนายหลักทรพัยรายใดจะตองผานการพิจารณา และวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย ราคาเสนอ

ขาย สภาวะตลาด และทดสอบความตองการของลูกคาและผูลงทุน จากนั้นจึงนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับชั้น เชน ผูบริหาร

ฝาย กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 
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2.6 การใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

เดือนมกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืม และใหยืมหลักทรัพย โดยมีขอบเขตจํากัด

เฉพาะการยืม และใหยืมหลักทรัพยเพื่อสงมอบหลักทรัพยที่จัดสรรเกินจํานวนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ตอมาเมื่อวันที ่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย ใหสามารถดําเนินธุรกิจการยืม และใหยืมหลักทรัพยเต็มรูปแบบ โดยสามารถเปนตัวแทนของผูยืม และผูใหยืม หรือ

เปนคูสญัญาในการยืม และใหยืมหลักทรพัยกับลูกคาได 

บริษัทไดเปดใหบริการกับลูกคาในเดือนมกราคม 2552 กอนการดําเนินการเพื่อใหบริการยืม และใหยืมหลักทรัพย บริษัทจะ

วิเคราะหความเสี่ยงของคูสัญญาใหแนใจวาในการยืม และใหยืมดังกลาว คูสัญญาสามารถสงมอบหลักทรพัยใหบรษิัทได และบริษัท

จะตองดํารงหลักประกันใหแกผูใหยืมตลอดระยะเวลาที่ยืมตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

กําหนดรวมท้ังจัดเตรียมหลักทรพัยเพื่อคืนใหผูใหยืมไดตามกําหนดเวลาอยางครบถวน 

ณ สิ้นป 2565 มีลูกคาเปดบัญชีเพื่อธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรพัยจํานวน 240 ราย 

2.7 การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตาม

ขอบเขตที ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเปนระยะเวลา 5 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 7 

สิงหาคม 2570 ปจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในงานดานวาณิชธนกิจจํานวน 18 คน ซึ่งใน

จํานวนนี้มีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานจํานวน 5 คน 

2.8 การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคลในเดือนสิงหาคม 2548 และเริ่มประกอบ

ธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทจัดใหมีระบบงานที่มีความพรอม มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูจัดการกองทุน และฝาย

ปฏิบัติการท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยฝายปฏิบัติการจะเปนผูดูแลและติดตอกับผูรบัฝากทรพัยสิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทํา

รายงาน และกระทบยอดทรัพยสินกับผูรับฝากทรัพยสิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคลเปนผูดูแลและกําหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน 

รวมทั้งประเมินผลการลงทุนในภาพรวมเพื่อใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอคณะกรรมการจัดการ

กองทุนสวนบุคคล หนา 108) 

บริษัทบริหารกองทุนสวนบุคคล โดยมีนโยบายการลงทุนทั้งในและตางประเทศ และลงทุนในหลักทรัพยท่ีหลากหลายเพ่ือใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคการลงทุนของลกูคาและกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ 

2.9 การเปนตวัแทนขายและรับซื้อหนวยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด เปนตัวแทนขายและรบัซื้อหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 11 แหง ไดแก 

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

เซทพลัส บลจ.ไทยพาณิชย และบลจ.ทาลิส เพ่ือเพ่ิมสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

หนวยงานนี้ถือเปนบริการเสริมที่บริษัทจัดไวบริการลูกคา  การเปนตัวแทนขายและรับซื้อหนวยลงทุนชวยใหบริษัทมีบริการที่

หลากหลาย สามารถจัดสรรการลงทุนใหลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และกระจายความเสี่ยงไดดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ เปนชองทางที่
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ลูกคาสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น แมจะเปนบริการเสริมในปจจุบัน แตก็ไดรับความ

สนใจจากลูกคามากขึ้น ทําใหมีรายไดคาธรรมเนียมจากการเปนตัวแทนจําหนายเพ่ิมสูงขึ้นทุกป  จึงเปนหนวยงานที่สรางรายไดได

อยางสมํ่าเสมอตอไป 

2.10 การเปนผูแทนผูถือหุนกู 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินธุรกิจการเปนผูแทนผูถือหุนกูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเร่ิมใหบริการผูแทนผูถือหุนกูในเดือนมิถุนายน 2562  ในป 2565 

บริษัทเปนผูแทนผูถือหุนกูใหกับผูออกหุนกู 4 ราย 

2.11 การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื ้อขายลวงหนาเมื ่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2551 และเริ่มดําเนินธุรกิจ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2551  

บริษัทมีสวนแบงตลาด และมูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2563 ป 2564 และป 2565 ดังน้ี 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา) 2563 2564 2565 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 120,193,573 135,117,308 136,316,012 

บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด 900,441 675,528 613,976 

สวนแบงการตลาดของบริษัท (รอยละ) 0.37 0.25 0.23 

ที่มา : บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ตารางแสดงปริมาณการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา แยกตามประเภทผลติภัณฑ 

ปริมาณการซื้อขาย 

(สัญญา) 

2563 2564 2565 

จํานวนสญัญา รอยละ จํานวนสญัญา รอยละ จํานวนสญัญา รอยละ 

 ฟวเจอรส 118,494,948 98.40 133,374,450 98.71 134,176,796 98.43 

- สินคาเกษตร 17,597 0.05 16,002 0.01 13,565 0.01 

- โลหะมีคา 10,821,720 7.24 11,960,055 8.85 12,158,419 8.92 

- คาเงิน 2,803,128 0.64 3,449,751 2.55 10,189,955 7.48 

- Single Stock 47,386,674 49.84 70,326,055 52.05 57,065,032 41.86 

- SET50 Index 57,465,829 40.61 47,620,961 35.24 54,748,061 40.16 

 ออปชั่น 1,698,625 1.60 1,742,858 1.29 2,139,216 1.57 

 - SET50 Index 1,698,625 1.60 1,742,858 1.29 2,139,216 1.57 

 รวม (สัญญา) 120,193,573 100.00 135,117,308 100.00 136,316,012 100.00 
 

ในป 2565 สวนแบงการตลาดของบริษัทลดลงจากรอยละ 0.25 ในป 2564 เปนรอยละ 0.23  โดยเปนอันดับ 36 ของปริมาณการ

ซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซือ้ขายลวงหนา เนื่องจากการแขงขันดานราคาที่รุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมของปรมิาณการซื้อขาย

ของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป 2564 ในอัตรารอยละ 0.89 
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บริษัทใหบริการดานตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา โดยเนนกลุมลูกคาบุคคลธรรมดาเปนหลัก ทั้งนี้บริษัทได

กําหนดนโยบายในการรับลูกคา การอนุมัติและการปรบัวงเงนิซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหลูกคา รวมถึงนโยบายในการควบคุม

และติดตามการซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาเชนเดียวกับการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย แตโดยที่การซ้ือขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนามีความเสี่ยงท่ีสูงกวา บริษัทจึงจัดใหมีแบบสอบถามเพื่อใหผูแนะนําผูลงทุนใชในการพิจารณาและประเมินความรู

ความเขาใจของลูกคาเพ่ิมเติม รวมทั้งใหลูกคาลงนามในขอชี้แจงสําหรับการเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากอนดําเนินการ

และนําเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินตามขั้นตอนการเปดบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินใหลูกคาจะพิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่มี

ความเสี่ยงการชําระราคา สําหรับบัญชีที่มีกับบรษิัท 

2.12 การใหบริการงานสนบัสนนุแกบริษัทในกลุม  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จาํกัด ใหบริการเก่ียวกับดานการเงินและบัญชี ตรวจสอบ คอมพิวเตอร และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงาน

ดานธุรการอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในใหกับบรษิัทในกลุมทั้งหมด โดยบริษัทไดมีการทําสัญญา

ระหวางกันดังน้ี 

สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั กับบริษัท ทรีนตีี ้วฒันา จํากัด (มหาชน) 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) : ผูรับบริการ 

สัญญาจางบริการ ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบริการเก่ียวกับการเงินและการบัญชี 

- ใหบริการเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบริการเก่ียวกับงานคอมพิวเตอร 

- ใหบริการเก่ียวกับการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาธรรมเนียมป 2565 จํานวน 600,000 บาท และพิจารณาเรียกเก็บเปนคราวๆ ตามปริมาณงาน

ที่ใหบริการสําหรับงานบริหารการลงทนุ และการใหกูยืมแกลูกคา 
 

สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั กับบริษัท ทรีนตีี ้อนิเทลลิเจนสพลัส  จํากดั 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส  จํากัด : ผูรับบริการ 

สัญญาจางบริการ ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบริการเก่ียวกับการเงนิ และการบัญชี 

- ใหบริการเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบริการเก่ียวกับงานคอมพิวเตอร 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาธรรมเนียมป 2565 จํานวน 354,000 บาท 
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สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั กับบริษัท คอนดอูิท แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากดั 

คูสัญญา บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด : ผูใหบริการ 

บริษัท คอนดอูิท แมเนจเมนท เซอรวิสเซส  จํากัด : ผูรับบริการ 

สัญญาใหบริการพื้นที่

อุปกรณ และระบบ

สารสนเทศ 

ขอบเขตการใหบริการ 

- ใหบริการงานสถานที่ และสาธารณปูโภค 

- ใหบริการเก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคล และงานธุรการ 

- ใหบริการระบบงานสารสนเทศ 

อายุสัญญา 1 ป และมีผลตอเนื่องไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีการบอกเลิกสัญญา 

คาบริการป 2565 จํานวน 720,000 บาท 
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การตลาด และภาวะการแขงขัน 

1. ภาวะตลาดและการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

ป 2565 เปนปที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways โดยแมวาตลาดหุนทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะทอนผานการปรับตัวลงของ

ดัชนี MSCI World all countries ท่ีระดับรอยละ 20 แตตลาดหุนไทยสามารถใหผลตอบแทนทรงตัวที่รอยละ 0.7 ทั้งนี้ สาเหตุที่

ทําใหตลาดหุนท่ัวโลกปรับตัวลงรุนแรง ไดแก ความกังวลทางดานปจจัยเงินเฟอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางดานสงคราม

ระหวางรสัเซียกับยูเครน สงผลใหราคาโภคภัณฑพุงสูงขึ้นจนสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตตางๆ ปจจัยนี้ยังทําใหธนาคารกลาง

ตางๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ตองหันมาใชนโยบายการเงนิเขมงวดแบบสุดโตง เพ่ือยับย้ังการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟอ จนสงผล

กดดันตอภาคอุปสงคและสภาพคลองในตลาดทุนอยางหลีกเลี่ยงมิได 

อยางไรก็ดี ในสวนของปจจัยที่ทําใหตลาดหุนไทยปรับตัวแข็งแกรงกวาโดยเปรียบเทียบนั้น มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทย

เพ่ิงฟนตัวจากฐานตํ่า และยังไมไดกาวขึ้นไปสูระดับกอนเหตุการณโควิด จึงทําใหธนาคารแหงประเทศไทยยังคงไมตองเรงรีบปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบ้ียเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมาประกอบกับการเปดประเทศจนนํามาสูการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยวตางชาติที่

เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุนการจับจายของภาครัฐที่ออกมาอยางตอเนื่อง ทําใหเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวตอเนื่องไดอยาง

แข็งแกรงในป 2565 

 
ทีม่า: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
เมื่อพิจารณามลูคาการซื้อขายหลกัทรัพย (รวม SET และ MAI Index) แยกตามประเภทนักลงทุน พบวา ในป 2565 นักลงทนุ

ตางประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพ่ิมขึ้น โดยสัดสวนมูลคาการซือ้ขายหลักทรพัยของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นมา

อยูท่ีรอยละ 45.6 จากป 2564 ที่มสีัดสวนรอยละ 37.5 และสัดสวนมูลคาซือ้ขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพ่ิมขึ้นมาอยูที่

รอยละ 7.5 จากป 2564 มสัีดสวนรอยละ 6.6 ขณะที่นกัลงทุนประเภทอื่นๆ มสีดัสวนการซื้อขายหลักทรัพยลดลง โดยนักลงทุน
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รายยอยมีสัดสวนมลูคาการซื้อขายหลักทรพัยลดลงมาอยูที่รอยละ 39.0 จากป 2564 ที่รอยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรพัยมี

สัดสวนการซื้อขายลดลงมาอยูที่รอยละ 8.0 จากป 2564 ที่รอยละ 9.4 ดังแสดงในแผนภาพดานลาง 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทั้งน้ีภาพรวมตลอดป 2565 นักลงทุนตางประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 196,886 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มสีถานะขาย

สุทธิ โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะขายสุทธิ 154,419 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนรายยอยมสีถานะขายสทุธิ 39,033 ลาน

บาท และบัญชีบริษัทหลักทรพัยมสีถานะขายสุทธิ 3,434 ลานบาท 

 
ทีม่า: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ตารางสรุปภาวะหลักทรัพย 

 2563 2564 2565 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (จุด)   1,449.35 1,657.62 1,668.66 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท) *  16,342,662 20,055,077 20,976,310 

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยรวม (ลานบาท) * 16,671,479 22,616,800 18,502,347 

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท) * 68,606 93,846 76,773 

อัตราเงนิปนผลตอบแทน (รอยละ)  3.32 2.10 2.50 

อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา)  28.84 20.78 18.16 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บรษิัท) *  743 776 810 

จํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนใหม (IPO) *  27 39 41 

มูลคาหลักทรพัยจดทะเบียนใหม ณ ราคา IPO (ลานบาท) * 555,299 454,016 506,545 

*ขอมูลรวม SET และ MAI   

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป 2565 มีบริษัทสมาชิกที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 39 แหง โดยในภาพรวมบริษัทสวนใหญมีสวนแบง

การตลาดลดลง โดยบริษัทที่มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นโดดเดน ไดแก KKPS, UBS และ JPM ซึ่งสวนใหญเนนลูกคาตางประเทศ 

สอดคลองกับมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก สวนบริษัทที่มีสวนแบงตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญไดแก 

MST, CGS-CIMB และ UOBKHST  

สําหรับบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคารายยอยซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ในป 

2565 มีสวนแบงตลาดลดลงจากรอยละ 0.96 ในป 2564 เปนรอยละ 0.87 โดยกลุมลูกคาดังกลาวมมีูลคาการซื้อขายลดลงจากป 

2564 รอยละ 24.14 และลูกคาสถาบันในประเทศมีการซื้อขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.71 โดยลูกคาของบริษัทจะซื้อขายหลักทรัพย
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ดวยเงนิสดคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.55 และซื้อขายดวยบญัชเีครดิตบาลานซในสัดสวนรอยละ 5.45 ทั้งน้ี ในชวงท่ีผานมาบริษัท 

ไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึง่เกินรอยละ 10 ของรายไดรวม 

ตารางแสดงมลูคาซื้อขายของลกูคาแยกตามประเภทของลูกคา 

 หนวย : ลานบาท 

ประเภทลูกคา 
2563 2564 2565 

มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ 

รายยอยในประเทศ  276,723.17 88.58 367,542.12 95.87 278,812,12 93.77 

สถาบันในประเทศ 35,249.95 11.29 13,623.93 3.55 15,083.64 5.07 

ลูกคาตางประเทศ 418.40 0.13 2,192.53 0.57 3,439.50 1.16 

รวม 312,391.53 100.00 383,358.58 100.00 297,335.27 100.00 

ตารางแสดงมลูคาซื้อขายของลกูคาแยกตามประเภทบัญชี 

   หนวย : ลานบาท 

ประเภทบัญชี 
2563 2564 2565 

มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ 

บัญชีเงนิสด   295,524.00   94.60   358,673.33    93.56 281,143.16 94.55 

บัญชีเครดิตบาลานซ     16,867.53     5.40     24,685.25     6.44 16,192.11 5.45 

รวม   312,391.53 100.00   383,358.58 100.00 297,335.27 100.00 

การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ผลงานที่สําคัญดานการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรพัยในป 2564 และป 2565 สรุปไดดังนี้ 

ในป 2564 บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนผูจัดการการจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เสนอขายตอ

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

รวมเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)  จํานวน 6 บริษัท 

ไดแก  บริษัท โรจูคิส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  บรษิัท  พรอสเพอร  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน) บริษัท อุบล ไบโอ 

เอทานอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เฮลทลีด จํากัด (มหาชน) บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เวิลดเฟล็กซ จํากัด 

(มหาชน)  

ในป 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เสนอขายตอ

ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ใหกับ บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ 

แคปปตอล จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังรวมเปนผู จัดการการจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เสนอขายตอ

ประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) ใหกับบริษัท ไทยอีสเทิรน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังไดเขารวมเปนผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรพัยที่เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)  จํานวน 5 บริษัท ไดแก บริษัท ไบโอซายน 

แอนิมัล เฮลธ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาฉาง กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) บรษัิท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เบทาโกร จํากัด (มหาชน) และบรษัิท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับตราสารหนี้ ในป 2565 บริษัทไดเขารวมเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูที่เสนอขายตอนักลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 

ราย (PP10) ใหกับ บริษัท รูใจ จํากัด และเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

(II&HNW) จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท รูใจ จํากัด บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ 

แคปปตอล จํากัด (มหาชน)  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขารวมเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู จํานวน 3 บริษัท 

ไดแก บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

ดานธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดออกใบอนุญาตสําหรับการจัดการ

กองทุนสวนบุคคลทั้งหมด 51 ใบอนุญาต  ธุรกิจนี้เปนที่สนใจของผูประกอบการ ดวยมีการเสนอผลิตภัณฑที่เปนทางเลือกให

ประชาชนที่มีศักยภาพในการลงทุนมากมาย ผูลงทุนมีความรูความเขาใจในการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการมีการพัฒนา

นําเสนอชองทางการลงทุนผาน Application ซึ่งสะดวกงายดาย สามารถไปลงทุนในตางประเทศได จึงมีความตองการบริการนี้

มากขึ้น อยางไรก็ตาม ฐานลูกคาสวนใหญจะกระจุกตัวอยูที่ธนาคารใหญเพียงไมกี่แหง  ดังนั้น ผูประกอบการสวนใหญที่เขามาใน

ธุรกิจนี้มักจะมีฐานลูกคาของตัวเองอยูแลว ปจจุบันมีผูประกอบการที่เปนบริษัทหลักทรัพย 21 ราย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกคาที่ใชบรกิารการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในประเทศจํานวน 91 บัญชี โดยมีมูลคา

สินทรัพยรวมเปลี่ยนแปลงจาก 4,678 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2564 เปน 2,747 ลานบาท ณ สิ้นป 2565 หรือมูลคาทรัพยสินลดลง 

41% จากป 2564 เนื่องดวยลูกคาบางรายประสงคลดสัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ลง เพราะยังคงมีความกังวลตอความ

ผันผวนอันเนื่องมาจากหลากหลายประเด็น ไมวาจะเปนทิศทางของธนาคารกลางใหญหลายประเทศที่กลับมาใชนโยการเงินที่

เขมงวดขึ้น ในรูปแบบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การดึงสภาพคลองออกจากระบบ หรือความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร

ระหวางรสัเซีย-ยูเครน, จีน-ไตหวัน รวมไปถึงผลกระทบจากการใชนโยบาย Zero COVID ในจีนที่ไดสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจใน

วงกวาง  

ในสวนของกองทุนสวนบุคคลท่ีลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  บริษัทมีลกูคาที่ใชบริการการจัดการ

กองทนุสวนบุคคลท่ีลงทุนตางประเทศจํานวน 74 บัญชี ลดลงจากป 2564 ซึ่งมีจํานวน 91 บญัชี  โดยมีมูลคาสินทรพัยรวมลดลง

จาก 14.87 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นป 2564 เปน 6.45 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นป 2565 หรือลดลง 

57% จากการลดการลงทุนของลกูคาและจากผลการดําเนินงาน อยางไรก็ตามผลตอบแทนตั้งแตจัดตั้งกองทุนในป 2562 ถึงสิ้นป 

2565 ที่รอยละ 5.37 

แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยในป 2566 

สําหรับป 2566 เราประเมินวาไตรมาส 1 ของป 2566 จะเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการลงทนุของป เนื่องจากจะเปนชวงเวลาที่

ขาวรายตางๆยังไมไดเขามากดดนัมากนัก และขาวดีในตลาดยังคงมีมากอยู ทั้งน้ี เมื่อประกอบกับปจจัยอื่นๆในไตรมาสที่เหลือ คาด

วาจะทําใหทิศทางของดัชนี SET ตลอดท้ังป 2566 ปรับตัวอยูในลักษณะ U-Shape หรือ Smiling curve อีกคร้ัง  คลายกับภาพที่

เกิดขึ้นในป 2565 โดยในสวนของไตรมาสแรกนั้น คาดวาหุนไทยจะแกวงตัว Sideways ตอเนื่องจากปลายป 2565 เนื่องจาก ณ 

ขณะนี้เรายังคงอยูเพียงระหวางคร่ึงทาง หลังจากผานพนจุดยอดของความกลัวแรกมาแลว นั่นก็คือ Inflation fear ที่เขามาหลอก

หลอนตลาดในชวงไตรมาส 2-3 ของป 2565 แตยังไมไดกาวไปสูจุดยอดความกลัวถัดไป นั่นก็คือ Recession fear ซึ่งเราคาดวาจะ

เร่ิมเขามามีนํ้าหนักมากขึ้นในชวงไตรมาส 2-3 ของป 2566 
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ที่มา : Bloomberg Consensus  

 

แนวโนมการแขงขัน  

มูลคาการซื้อขายรวมทั้งตลาดในป 2565 ลดลงรอยละ 22 และดวยภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยที่ยังคงมีแนวโนมรุนแรง

มากขึ้นตามลําดับ โดยอัตราคาคอมมิชชั่นเฉลี่ยของกลุมฯ (ไมรวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย) ลดลงอยางตอเนื่องหลัง

การเปดเสรีคาคอมมิชชั่น ซึ่งป 2561 อยูที่รอยละ 0.10 ป 2562-2564 อยูที่รอยละ 0.08-0.09 และงวด 9 เดือนของป 2565 อยู

ที่รอยละ 0.08 จึงทําใหบริษัทหลักทรพัยแตละแหงตองเตรยีมความพรอมในการรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมๆ ดวยการ

มุงเนนคุณภาพการใหบริการ ทั้งดานการใหคําแนะนําการลงทุน การใหบริการบทวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพ ตลอดจนขยาย

สินคาหรือบริการทางการเงินใหมๆ ที่ลูกคานาจะสนใจในการลงทุนใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการลงทุน 

รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนใหแกลูกคา 

นอกจากนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย บรษิัทหลักทรัพยแตละแหง ยังตองเรงกระจายหรือ

เพ่ิมรายไดดานอื่นๆ มากขึ้น อาทิ รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย กําไรจากเงินลงทุน รายไดจากธุรกิจวาณิชธน

กิจ และรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล เปนตน 

ในสวนของธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล สําหรับป 2566 บรษัิทเห็นวาปจจัยที่จะสนับสนุนการลงทุน คือบรรดาปจจัยลบที่คอย

กดดันการลงทุนในป 2565 นาจะเริ่มผอนคลายลง โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอของสหรัฐฯ ที่นาจะผานจุดสูงสุดไปแลว ซึ่งสงผล

ตอเนื่องให Fed นาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในป 2566 ไดอีกไมมากนัก สวนโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง

เรามองวาหากเศรษฐกิจถดถอยไมรุนแรงมากนัก นาจะสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟนตัวขึ้นในปนี้ ดาน

ประเทศจีนจะเริ่มผอนคลายมาตรการ Zero COVID ในป 2566 และจะสงผลใหการบรโิภคในประเทศและบรรยากาศการลงทุนใน

หุนจีนกลับมาสดใสอีกครั้ง สวนการลงทุนในหุนไทยจะไดรับปจจัยสนับสนุนสําคัญคือเศรษฐกิจไทยที่ยังจะเติบโตไดดีในปนี้

โดยเฉพาะจากนักทองเท่ียวที่มีโอกาสกลับมาเกินหลัก 20 ลานคน รวมถึงปจจัยบวกจากการเลือกตั้งท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 
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นอกจากปรัชญาการบริหารจัดการลงทุนของบริษัท ซึ ่งมุงเนนการลงทุนในหุ นพื้นฐานที ่มีการเติบโตของกําไรอยางตอเนื่อง

ผสมผสานกับหุนที่มี ROE และการจายเงินปนผลในระดับสูงแลว บริษัทฯ ใหความสําคัญในการคัดสรร (Selection) และ การ

กระจายการลงทุน (Diversification) สําหรับการจัดพอรตการลงทุนใหกับลูกคาดวย บริษัทฯ ไดพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อรองรับการ

ลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายผานหลักทรัพยที่หลากหลายมากขึ้น เชน Global ETFs และ Sectorial ETFs  เพื่อโอกาสในการ

สรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากประเทศที่มีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมท่ีไมมีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยง

ของพอรตโฟลิโอ 

กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด มีนโยบายที่จะทําธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรพัยโดยกําหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อเพิ่มรายไดให

มากขึ้น ในสวนของลูกคารายยอยในประเทศ บริษัทมีแผนงานในการรักษาฐานลูกคา ดวยการนําเสนอบริการแกลูกคาอยางครบ

วงจรและขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น โดยมุงเนนพัฒนาในดานการจัดใหมีระบบงานและใหบริการขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน การ

พัฒนาบุคลากรดานการตลาดใหมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการนําเสนอทางเลือกการลงทนุในสินทรัพยหลายประเภท ไดแก 

หลักทรัพย ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ เชน Stock Futures, Gold Futures รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ ในรูปกองทุน

สวนบุคคล การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรพัย   

ในป 2566 บริษัทมีเปาหมายเพิ่มลูกคาจากการใหบริการ Trinity Member ซึ่งเปน Platform ที่ใหขอมูลเพื่อการลงทุน อํานวย

ความสะดวกในการทําธุรกรรม ไดแก การสงคําสั่งซื้อขาย การมีคร่ืองมือทางเทคนิคในการวิคราะหหลักทรัพยใหผูลงทุน การฝาก/

ถอน/โอน ทรัพยสินของลูกคา และขอมูลสินทรัพยคงเหลือในบัญชีของลูกคาทุกประเภท (Consolidated Statement)การแจง

ความประสงคลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ เปนตน นอกจากนั้นบริษัทยังคงนําเสนอกองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศ รวมทั้งเปนตัวแทนแนะนําการลงทุนในกองทนุที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้  ในสวนของการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทมุงพัฒนากระบวนการลงทุนโดยคํานึงถึงปจจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณเพ่ือการเฟนหาการลงทุนในหลักทรัพยที่สามารถสรางกําไรไดอยางย่ังยืน เปนผูนําในอุตสาหกรรม ผูบริหารมีวิสัยทัศน และ

ใหความสําคัญตอ ESG (Environment, Social, Governance) ในปนี้ บริษัทพิจารณากระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย

ตางประเทศ เพ่ือโอกาสในการสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากประเทศท่ีมีการเติบโตสูง และจากอุตสาหกรรมที่ไมมีในประเทศไทย 

รวมทั้ง บรษิัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารจัดการลงทุนเพื่อให

สามารถสงมอบอัตราผลตอบแทนท่ีเปนบวกใหแกผูลงทุนสําหรับการลงทุนในชวงระยะเวลา 3-5 ปไดอยางสมํ่าเสมอ  

2. ภาวะการแขงขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจําหนาย และรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย 

ในป 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเขาระดมทนุโดยเสนอขายตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) จัดประเภทเปนหุนสามัญเพิ่มทุน ทรัสต

เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 41 บริษัท แบงเปนจดทะเบียนใน SET 23 แหง (หุน

สามัญ 20 แหง และหนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 3 แหง) และ จดทะเบียนใน MAI 18 แหง จัดประเภทเปนหุนสามัญ

เพิ่มทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2564  ที่มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในตลาดแรกจํานวน 39 บริษัท (แบงเปนจดทะเบียนใน 

SET 21 แหง และ MAI 18 แหง)   

อยางไรก็ดี มูลคาการระดมทุนในตลาดแรก พบวา ในป 2565 เปนการเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ใน

สวนหุนสามัญเพิ่มทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเสนอขายตอประชาชนเปนครั้ง

แรก จํานวน 97,853 ลานบาท โดยเปนการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย (SET) จํานวน 88,482 ลานบาท และผานตลาด MAI 

จํานวน 9,371 ลานบาท โดยมี บรษิัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ITC) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (BTG) และ
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บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (TLI) เปนบริษัทที่มีมูลคาการระดมทุนสูงสุดสามอันดับแรกในป 2565 เทากับ 19,200 

ลานบาท 17,392 ลานบาท และ 13,600 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับแนวโนมป 2566 คาดวาการระดมทุนโดยเสนอขายหุนสามัญ ทรัสตเพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวม

โครงสรางพ้ืนฐานในตลาดแรก (IPO) ยังคงมีแนวโนมที่ด ีโดยปจจุบนัมีบริษัทที่ยื่นขอ IPO จํานวน 15 บริษัท  

 
 

ผลงานดานที่ปรึกษาทางการเงิน  

ในป 2564 ฝายวาณิชธนกิจของบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) และบรษิัท โคลเวอร เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน)   

ในป 2565 ฝายวาณิชธนกิจของบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ไดเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยอีสเทริน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุป จํากัด (มหาชน) โดยฝายวาณิชธนกิจอยูระหวางการดําเนินการนําบริษัท

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อีกจํานวนประมาณ 9-10 บริษัท นอกจากนี้ 

ยังเปนที่ปรึกษาทางการเงนิในการออกและจําหนายหุนกู จํานวนประมาณ 3-4 บริษัท และเปนที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องอื่นๆ 

อีกจํานวนประมาณ 6-7 บริษัท 

แนวโนมการแขงขนั  

สําหรับแนวโนมภาวะการแขงขันของธุรกิจดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงนิ ปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินกวา 

72 ราย ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกลุมที่รับงานอิสระอีกจํานวนหนึ่ง  

ทําใหภาวะการแขงขันสูง บริษัทจึงคงมุงเนนคุณภาพของงาน ประสบการณและความเชีย่วชาญของทีมงาน เครือขายความสัมพันธ 

ความคิดริเร่ิมในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงนิใหมๆ    
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กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทมีนโยบายเนนการดูแลลูกคาแบบครบวงจร โดยการสรางความสัมพันธกับลูกคาในลักษณะ Corporate Client โดยดูแล

ติดตามและใหบริการที่ปรึกษาอยางตอเนื่องในทุกดาน ใหบรกิารท่ีปรึกษาดานการระดมทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน การออก

ตราสารจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงการเปนที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายใน

การศึกษาและวิจัย สินคา/บริการใหมเพื่อเปนเครื่องมือทางการเงนิ เชน ตราสารอนุพันธ ในแนวทางเพื่อการลดความเสี่ยงของการ

บริหารตนทุนของกิจการ บริษัทเชื่อวาดวยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทสามารถแขงขัน

และใหบรกิารท่ีดีกับลูกคาได 

3. ภาวะตลาดและการแขงขันในธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

นับตั้งแตเปดดําเนินการซื้อขายในเดือน เมษายน 2549 ภาวะการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  (TFEX) มีแนวโนมเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยในป 2565 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 136,316,012  สัญญา หรือเฉลี่ย 565,627 สัญญาตอวัน สูงขึ้นจากป 

2564 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น  135,117,308 สัญญา หรือเฉลี่ย 560,653 สัญญาตอวัน สําหรับในชวง 3 ปที่ผานมา ปรมิาณ

การซื้อขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณรอยละ 6.5 โดยในป 2565 

ผลิตภัณฑ Single Stock Futures ไดรับความนิยมสูงสุด ดวยปริมาณการซื้อขายรอยละ 41.86 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด 

รองลงมาไดแก SET50 Index Futures ซึ่งมปีริมาณการซื้อขายรอยละ 40.16 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด ขณะที่ ผลิตภัณฑที่ไดรับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ไดแก SET50 Index Futures มีปรมิาณการซื้อขายเพ่ิมมากที่สุดราว 7,127,100 สัญญา หรือคิดเปนอัตรา

การเพิ่มขึ้นรอยละ 14.97 ซึ่งเปนผลจากความผันผวนของดัชนีระหวางป และ Currency Futures มีปรมิาณการซื้อขายเพ่ิมขึ้นถึง 

6,740,204 สัญญา คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 195.38 ซึ่งเปนผลจากความผันผวนของคาเงินสกุลหลัก 

กลุมนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเปนนักลงทุนรายยอยในประเทศ โดยในป 2565 สัดสวนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุน

รายยอยในประเทศเทากับรอยละ 47.16 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทนุตางประเทศมีสัดสวนปริมาณการซื้อขาย

อยูท่ีรอยละ 28.79 และรอยละ 24.05 ตามลําดับ 

ในป 2565 มีบริษัทท่ีเปนสมาชิกบรษิัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทาํหนาที่เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

จํานวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดดวยปริมาณการซื้อขายเปนอันดับ 36 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.23 

ของปริมาณการซื้อขายรวม 

ตารางสรุปภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 2563 2564 2565 

ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา) 120,193,573 135,117,308 136,316,012 

สถานะคงคาง (สัญญา) 2,194,994 3,781,930 3,983,852 

จํานวนรายการ (รายการ) 23,147,433 20,552,171 20,701,402 

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (สัญญา) 494,624 560,653 565,627 

จํานวนรายการเฉลี่ยตอวัน (รายการ) 95,257 85,279 85,898 

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

หนวย : สัญญา 

ประเภทนักลงทุน 
2563 2564 2565 

จํานวนสญัญา รอยละ จํานวนสญัญา รอยละ จํานวนสญัญา รอยละ 

รายยอยในประเทศ  58,148,645 48.38 63,052,717 46.67 64,290,794 47.16 

สถาบันในประเทศ 34,386,029 25.61 41,480,432 30.70 39,238,887 28.79 

ตางประเทศ 27,658,900 23.01 30,584,159 22.64 32,786,331 24.05 

รวม 120,193,573 100.00 135,117,308 100.00 136,316,012 100.00 

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 
ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

แนวโนมธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาป 2566  

ในป 2566 คาดปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) นาจะเติบโตตอเนื่อง หลังจากในชวง 3 ปที่ผานมา

เติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 13.7 ตอป โดยคาดวา Single Stock Futures, SET50 Index Futures และ Precious Metal Futures 

ยังคงเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในระดับตนๆ หากเทียบกับสินคาอื่น ภายใตภาวะการลงทุนในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวน 

ขณะที่ Agricultural Futures อาจไดรับความนยิมเพ่ิมขึ้นภายใตความผันผวนของสินคาเกษตรที่อยูในระดับสูง 

ทั้งนี้ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) มีแผนในป 2566 วา TFEX จะทบทวนขยาย

ระยะเวลาซื้อขายผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดตางประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมเปดใชระบบซื้อขายใหมในไตรมาส 1 ป 2566 

เพื่อทดแทนระบบการซื้อขายเดิมที่ใชมานาน และเพื่อทําใหเปนมาตรฐานสากล อีกทั้งจะมีการปรับราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด หุน

ตางประเทศเปน +/- รอยละ 60 จากเดิม +/- รอยละ 30 อีกดวย 
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กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรุกธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยกําหนดกลยุทธการแขงขันในดานการจัดใหมีระบบการซื้อ

ขายที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งใหบริการขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และฉับไว เพื่อใหลูกคาของบริษัท

ไดรับขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา

ของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึง โดยบริษัทจะจัดอบรมใหเจาหนาที่และลูกคาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการลงทุนในตราสาร

ประเภทใหมๆ 

การจัดหาแหลงเงินทุน  

1. แหลงที่มาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มีเงนิทุนจากสวนของผูถือหุนและเงนิกูยืมคิดเปนรอยละ 

27.38 และรอยละ 59.49  ของหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมตามลําดับ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไวเพื่อเปน

เงนิทุนหมุนเวียนและแหลงเงนิทุนสํารองเพ่ิมเติม และในป 2565 บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น หุนกูระยะสั้น และหุนกูอายุ 

1-2 ป เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนกัลงทนุรายใหญ เพื่อใชสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม โดยบริษัทมี

นโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงิน  

2. การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุน 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  มีเงินใหกูยืมเพื่อการดําเนินงานแกบริษัทในกลุม ซึ่งอัตรากูยืมระหวางกันเปนอัตรา

ตลาด บริษัทไมมีการใหกูยืมแก หรือกูยืมจากผูบริหารหรือผูถือหุนแตอยางใด  

3. การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

ป 2563 ป 2564 และป 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิระหวาง รอยละ  

20-106 รอยละ 19-70 และรอยละ 23-47 ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิรอยละ 38.65 ทั้งน้ีตาม

เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไมนอย

กวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไป และมีเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิไมนอยกวา 25 ลานบาท 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 มูลคาสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

1. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินรวมเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาตาม

บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 12.73 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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รายการ มูลคาตามบัญชี (พนับาท) 

เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 211 

เคร่ืองใชสํานักงาน 8,567 

ยานพาหนะ  3,948 

รวม      12,726 
 

นโยบายการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยถาวรเนื่องจากในปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีสนิทรัพยถาวรท่ีเปนอุปกรณ เคร่ืองตกแตงและเครื่องใชสาํนักงาน

เทานั้น ซึ่งมีการหักคาเสื่อมราคาในแตละปประมาณรอยละ 20 ของราคาทุน ตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินประมาณ 5 ป 

สําหรับซอฟทแวร มีการหักคาเสื่อมราคาประมาณ 5-10 ป ดังน้ันบริษัทและบริษัทยอยจึงไมมีการต้ังสํารองเผื่อการดอยคาของ

สินทรพัยถาวร 

2. สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2565 จํานวน 13.92 ลานบาท สรปุไดดังน้ี 

รายการ อายุการใหประโยชน มูลคาตามบัญชื (พนัลาน) 

โทเคน็ ไมจํากัด 3,051 

ซอฟทแวร และอื่นๆ 3-10 ป 10,405 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ-ที่ปรึกษาทางการเงิน 5 ป 462 

รวม              18,105             13,918 
 

นโยบายการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทยอย หากมี

ขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา  บริษัทและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรพัยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรพัยนั้น ท้ังนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทและบริษัท

ยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรพัยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด

ลดกอนภาษีที ่สะทอนถึงการประเมินความเสี ่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ่ยงซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย   บริษัทและบริษัทยอยใช

แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนาย

สินทรพัยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

จากการประเมินมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 บรษิัทและบริษัทยอยไมจําเปนตองตั้งสาํรองเผื่อการดอยคา

ของสินทรัพยไมมีตัวตน 
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3. สญัญาเชา 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับการเชาอาคารท้ังสํานักงานใหญ และ

สาขา โดยมีภาระผูกพันดังตอไปนี้ 

สถานท่ีเชา 
พ้ืนที ่

(ต.ร.ม.) 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

คาเชาและ 

คาบริการ 

(บาท/เดือน) 

ภาระผูกพัน 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ 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 

 สาขาลพบุร ี 200 เชา 28,600 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 2 ป 1 เดือน 

 สาขาสตูล 1 คูหา เชา 7,500 ระยะเวลาเชาที่เหลือ 5 เดือน 

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษทัรวมคา 

 เนื่องดวยบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปจจุบันถือหุนรอย

ละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี ่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี ้ อินเทลลิเจนสพลสั จํากัด 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัท ทรีนีตี ้วัน จํากัด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนคดิเปนมูลคาสุทธิรวม 1,188.1 ลานบาท 

ทั้งน้ีบริษัทมนีโยบายคงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยทั้งหมด รอยละ 99.99 มีเงนิลงทุนในการรวมคา คดิเปนมลูคา 49.1 ลาน

บาท โดยลงทุนในอตัรารอยละ 30.07 และมีเงินลงทุนในบริษัทรวม คดิเปนมูลคา 12.3 ลานบาท โดยลงทุนในอัตราสวนรอยละ 

23.56 
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

1. โครงสรางกลุมบริษัทหลกัทรัพย ทรีนีตี้  (รวมสวนทีถ่ือหุนทางตรง และทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป) 

 

เนื่องจากบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทท่ีออกหลักทรพัย ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และการใหกูยืม รวมทั้งบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากบริษัทยอย ไดแก บริษัท

หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งถือวาเปนบริษัทแกน ดังนั้นการนําเสนอขอมูลในคร้ังนี้จะกลาวถึงบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 
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รายละเอียดบริษัทในกลุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 (ถอืหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป) 

ชื่อบริษัท 
ประเภท

ธุรกิจ 

จํานวนหุน

สามัญจด

ทะเบียน 

จํานวนหุน

สามัญที่

จําหนายแลว 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
โทรศัพท/

โทรสาร 

1. บริษัทหลักทรัพย ทรนีีต้ี จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0105542027091 

www.trinitythai.com 

ธุรกิจ

หลักทรัพย 

120,000,000 120,000,000 เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิตี้  

ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนน

สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2343-9500/ 

0-2343-9686 

 

 

2. บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001

จํากัด  

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105544010471 

ธุรกิจที่

ปรึกษา

การเงิน 

1,000,000 1,000,000 เลขท่ี 179/108 อาคารบางกอก

ซิตี้ทาวเวอร 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 

เลขทะเบียนบริษัทที1่0854501241  

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 ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส 

จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105560196168 

ธุรกิจ

ใหบริการที่

ปรึกษา 

300,000 300,000 เลขที่ 112/4 อาคารโมบิคอม    

ชั้นท่ี 4 ซอยพระพินิจ ถนน

นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2088-9488/    

0-2088-9489 

6. บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่

0105561097660  

 

ธุรกิจลงทุน 100,000 25,000 เลขที่  179  อาคารบางกอกซิตี้

ทาวเวอร  ชั้น  26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

0-2088-9100 

7. บริษัท ทรีมันน่ี โฮลด้ิง จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0245559002010 

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

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

0-3808-8611 

8. บริษัท ดิจิทัล แอสเซท  

แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัทที่ 

0105561080414 

ธุรกิจ

ใหบริการ 

  71,167  7,116,700 เลขท่ี  179 / 111   อาคาร

บางกอกซิตี้ทาวเวอร  ชั้น 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

02-343-9500 
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2. บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ไมม ี

3. ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

ไมม ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 39 

 
 
 
 

ผูถือหุน 

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถอืหุน สูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผูถอืหุนที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 

2565 เปนดังน้ี 

ลําดับ ชื่อบุคคล/ชือ่นติิบุคคล จํานวนหุน รอยละ 

1 นางจันทิรา ลอืสกลุ 35,086,101 16.364 

2 นายณัฐพงศ ศีตวรรตัน 22,000,000 10.261 

3 นายนติิพล ชัยสกุลชัย 14,177,125 6.612 

4 กลุมโกวิทวัฒนพงศ1 11,170,625 5.210 

5 นายจอมทรัพย โลจายะ 8,333,500 3.887 

6 นายวิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 8,000,000 3.731 

7 นายปรินทรธรณ อภิธนาศรวีงศ 7,611,000 3.550 

8 นายวชิระ ทยานาราพร 5,000,000 2.332 

9 นายณรงคศกัดิ ์ไมตรพีจน 4,800,000 2.239 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จาํกัด 3,734,791 1.742 

 รวม 119,913,142     55.928 

หมายเหตุ: 1กลุมโกวิทวัฒนพงศ ประกอบดวยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ และ 

นางสาว ปราณศิา โกวิทวัฒนพงศ 

 

ขอมูลการกระจายตัวการถอืหุนของผูถือหุน (ณ วันที ่29 สิงหาคม 2565) 

จํานวนหุนทีถ่ือครอง 

จํานวนผูถือหุน จํานวนหุน 

จํานวนผูถือหุน 
สัดสวน 

ผูถือหุน (%) 
จํานวนหุน 

สัดสวน 

จํานวนหุน (%) 

1 – 999 1,421 31.72 362,651 0.17 

1,000 – 10,000 2,069 46.18 8,031,511 3.75 

10,001 -100,000 820 18.30 24,962,256 11.64 

100,001 – นอยกวา 5%  

ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว 

167 3.73 109,784,832 51.20 

5% ขึ้นไปของจํานวนหุน 

ที่จําหนายแลว 

3 0.07 71,263,226 33.24 

รวม 4,480 100.00 214,404,476 100.00 
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โครงสรางการถือหุน  

- ตามรายชื่อผูถือหุนที่เปดเผยของบริษัทและบรษิัทยอย บริษัทจัดโครงสรางในกลุมโดยไมมีการถือหุนไขว หรือการถือหุน

แบบปรามิด โดย ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนเม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2565 บริษัทมีสัดสวนของหุน Freefloat รอยละ 56.31   

- คณะกรรมการของบริษัทไมมีการถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท (โปรดดู

 รายละเอียดในหัวขอการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย หนา 94) 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถอืหุน 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เปนดังนี้ 

ลําดับที ่ ชื่อบุคคล/ชือ่นติิบุคคล 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 ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 บาท 

แบงเปนหุนสามัญ 214,404,846 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ซึ่งหุนสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทากัน และ

บริษัทไดจดทะเบียนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้  จํากัด   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกชําระแลวหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 1,200 ลานบาท 

2. หุนประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

ไมม ี

3. หุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพของบริษัท เปนหลักทรัพยอางอิงในการออกหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปน

ตางดาว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR) 

ไมมี  
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การออกหลักทรัพยอื่น 

1. หุนกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหุนกูระยะสั้นมูลคาทั้งสิ้น 843.50 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป 2566 อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 2.50 – 3.30 ตอป และหุนกูระยะยาวมูลคาทั้งสิ้น 1,644.00 ลานบาท โดยครบกําหนดไถถอนป 2566 มูลคา 

907.50 ลานบาท และครบกําหนดไถถอนป 2567 มูลคา 736.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.20 – 3.90 ตอป โดยหุนกู

ทั ้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญโดยไมมีหลักประกัน และไมดอยสิทธิ และไมมีการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือ 

2. ตั๋วแลกเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบรษิัทยอยมีการออกตั๋วแลกเงนิระยะสั้นคงคางซึ่งมีมูลคาตามหนาตั๋วจํานวน 59.42 

ลานบาท ครบกําหนดในป 2566 และตั๋วแลกเงินระยะยาวมูลคา 128.68 ลานบาท ครบกําหนดในป 2566 ซึ่งเสนอขายกับนัก

ลงทุนในวงจํากัดโดยไมมีหลักประกัน 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุน ดังน้ี 

1. บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงนิปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละป 

และตองไมเกินกวากําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท   

2. บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด มีนโยบายการจายเงนิปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิในแตละป 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลงั 3 ป 

ป 2562 2563 2564 

อัตรากําไรสทุธิตอหุน 0.49 0.65 1.18 

อัตราเงินปนผลตอหุน 0.44 0.50 1.00 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (%) 90.60 82.18 85.71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

42  

 
 
 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายใน และภายนอกที่อาจสงผลกระทบ

ตอธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการประเมินความเสี่ยง และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และ

ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง และกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่พนักงานทุกคนตอง

ตระหนัก และถือปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆ ทําหนาที่กํากับดูแล กําหนด

เกณฑการบริหารความเสี่ยง และกําหนดใหผูบริหารฝายงาน บริหาร และติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ

ตามกรอบที่กําหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการ

จัดการ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ นอกจากนั้นบริษัทกําหนดใหฝายบริหารความเสี่ยง และขอมูลการ

จัดการติดตามผลการดูแลและรายงานใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําพรอมการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทไดนาํเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในรปูแบบตางๆ มาประยุกตใช เชน การกําหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

(Risk Appetite) การประเมิน และจัดลําดับปจจัยความเสี่ยงโดยใชแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตามการบริหารความ

เสี่ยงผานแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการกับปจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกที่สําคัญ รวมถึง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) ในการจัดทําแผนกลยุทธองคกร เพื่อใหสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะ

บรรเทาความเสี่ยงที่จะกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอยใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

2. ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2.1 ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยทั้งในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใหม 

1) ความเสี่ยงดานความผันผวนของตลาดหลักทรัพย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลักจากรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา รายไดจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม และรายไดคาธรรมเนียมและบริการ หรือคิดเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 33.12 รอยละ 21.57 และรอยละ 17.98 ของรายไดรวม จากโครงสรางรายไดดังกลาวแสดงใหเห็นวา บริษัทมี

ความเสี ่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื ้อขายลวงหนา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

ภายในประเทศ และตางประเทศ หากปจจัยดังกลาวสงผลลบตอความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา จะมีมูลคาลดลง และสงผลกระทบใหรายไดจากคาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา และรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมลดลงดวย 

จากมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่อนุมัติการเก็บภาษีขายหุน หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรพัยในอัตรารอยละ 0.10 หรือรอยละ 0.11 เมื่อรวมภาษีทองถิ่น โดยในปแรก (ตั้งแตวันที่มีผลบังคับใช 

ถึง 31 ธันวาคม 2566) จะมีการเก็บภาษีกอนในอัตรารอยละ 0.055 เมื่อรวมภาษีทองถิ่น และจะจัดเก็บเมื่อกฤษฎีกาประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คาดวาจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของตลาดหุนไทย โดยอาจทําใหมูลคาการซื ้อขายลดลงอยางนอย

ประมาณ 30% และคาดวากลุมนักลงทุนที่จะไดรบัผลกระทบจากภาษีขายหุนดังกลาวจะเปนกลุมนักลงทุนประเภทที่ซื้อขายระยะ

สั้นๆ  (High Frequency Trading) ที่นาจะลดความถี่ในการซื้อขายเนื่องจากตนทุนการขายที่แพงขึ้น 
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เพื่อรองรับความผันผวนดังกลาวขางตน บริษัท และบริษัทยอยจึงมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพยทั้งใน และนอกตลาด

หลักทรัพยฯ การใหกู ยืมโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ตลอดจนเพิ่มแหลงรายไดจากการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลการ

ใหบริการซื้อขายตราสารหนี้ และหนวยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดคาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อขาย

หลักทรัพยรวมทั้งเปนการเพ่ิมประเภทการใหบริการแกลูกคาเดิม และทําการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคาใหม 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการในธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

การแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาคาดวาจะรุนแรงจากจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่มีมากถึง 38 บริษัท และ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 40 บริษัท โดยที่บริษัทหลักทรัพย และตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ สวนใหญจะเนนนัก

ลงทุนรายยอย และเริ ่มตั ้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปดเสรีอัตราคาธรรมเนียมซื ้อขายหลักทรัพย สงผลใหอัตรา

คาธรรมเนียมการซื้อขายลดตํ่าลงอยางมาก 

เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จึงไดกําหนดนโยบายที่จะรุกสราง และขยายฐานลูกคาทั้ง

ลูกคาบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบัน รวมทั้งเนนความสําคัญกับงานวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อใหมีการใหบริการขอมูล

การวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่มีคุณภาพ และทันตอเวลาแกลูกคา บริษัทไดพัฒนาคิดคนปจจัย กลยุทธ 

ขอมูล และศาสตรในหลากหลายมิติ หลากหลายมุมมองเพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลแกนักลงทุนไดครอบคลุมกวางขวางเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพิ่มคุณภาพการใหบริการโดยการฝกอบรมใหความรูแกผู

แนะนําผูลงทุนถึงผลิตภัณฑ หรือบริการทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน การใชประโยชนจากการสื่อสารในการ

รวบรวมขาวสารท่ีเปนประโยชนใหลูกคาไดทราบโดยเรว็ 

3) ความเสี่ยงจากการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 

การจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายหลักทรพัย มี 2 วิธีหลักคือ  

1) แบบ Firm Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองจําหนายหลักทรัพยใหหมดตามที่รับประกัน 

หากไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมดผูรับประกันการจําหนายหลักทรพัยจะตองรับซื้อหลักทรัพยน้ันไวเอง  

2) แบบ Best Effort Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะพยายามจําหนายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

และหากไมสามารถจําหนายหลักทรพัยไดหมดก็ไมตองรบัซื้อหลักทรัพยนั้นไวเอง  

ดังนั้นบริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ไมสามารถกระจาย หรือเสนอขายหลักทรัพยไดเต็มจํานวนตามที่รับประกันไว ในกรณี

แบบ Firm Underwriting บริษัทจะตองเก็บหลักทรพัยเหลานั้นเขาบัญชีเงินลงทุนซึ่งทําใหสภาพคลองลดลง และอาจเกิดผลกําไร

หรือขาดทุนจากการขายหลักทรพัยดังกลาวออกไป 

อยางไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจําหนายหลักทรัพยโดย

จะตองมีการพิจารณา และวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความตองการของ

ลูกคา และผูลงทุนรวมทั้งผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองของบริษัทกอนการนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนายเพื่อพิจารณารับเปนผูจัดจําหนาย และรบัประกันการจัดจําหนายหลักทรพัย 
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4) ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ และการผิดนัดชําระเงินของลูกคา 

บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อแกลูกคาทั้งที่เปนลูกหนี้เงนิสดซึ่งจะชําระราคาภายใน 2 วันทําการจากวันที่ซื้อและลูกหนี้เงิน

ใหกูยืมซึง่ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกคาในธุรกิจหลักทรัพย ไดแก สภาพตลาดหลักทรัพยฯ 

แนวโนมการเก็งกําไรโดยเฉพาะการซื้อขายหุนแบบหักกลบลบหนี้ภายในวันเดียวในชวงที่ตลาดมีแนวโนมของราคาหุนที่ลดลง

รวมถึงคณุภาพของหลักประกันซึ่งบริษัทไดลดความเสี่ยงในเร่ืองดงักลาวโดยใหความสําคัญในการพิจารณาคัดเลอืกลูกคาเพื่อใหได

ลูกคาที่มีคุณภาพ มีการกําหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกคารวมถึงการทบทวนวงเงินเปนประจํา

ทุกป กําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแตระดับผูบริหารฝายจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท กําหนดเกณฑที่

เขมงวดในการคัดเลือกหลักทรัพยที่ใหกู ยืม (Credit Balance) กําหนดเกณฑการกระจุกตัวในการใหสินเชื่อ และการเรียก

หลักประกันเพิ่มและบังคับขายที่เขมงวดตลอดจนมีขั้นตอนในการติดตามและดําเนินการในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระเงิน ดังนั้น

บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทไมมีการกระจุกตัว 

เนื่องจากบรษิัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย และมีอยูจํานวนมากราย 

ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกคาของบริษัทยอยรายหนึ่งไดกระทําการฉอโกงบริษัทหลักทรัพยหลายแหงในเวลาเดียวกัน 

โดยทําการซื้อหลักทรัพย MORE รวมทุกบริษัทเปนจํานวนเงินสูงถึง 4,500 ลานบาท ซึ่งเปนการฉอฉลตอทั้งอุตสาหกรรม บริษัท

ยอยมีการดําเนินการทางกฎหมายรวมกันกับหนวยงานทางการไดแก สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ)  โดยมีการอายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของ

กับคดีฉอโกงที่อยูในบัญชีบริษัทหลักทรพัยที่เกี่ยวของทกุรายไวชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ไดพิจารณาเห็นชอบให

เสนอสํานวนคดีการตรวจสอบและการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตออัยการเพื่อพิจารณายื่นคํารอง

ตอศาลเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566  และในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นวา

พยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมานั้น ปรากฎหลักฐานที่เชื่อไดวาผูถูกกลาวหากับพวกมีพฤติการณในการกระทําความผิดหรือเก่ียวของ

หรือเคยเก่ียวของสมัพันธกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงดังกลาว จึงไดยื่นคํารองตอศาล ซึ่งศาลไดมีคําสั่งไตสวนคํารอง

ฉุกเฉินและมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดไวชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานพรอมหลักฐานแสดงรายละเอียดแหงความ

เสียหายและจํานวนความเสียหายที่ไดรับตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง. เพื่อให ปปง. และ อัยการดําเนินการใหไดรับ

การชดใชความเสียหายตามกฎหมายตอไป ตามราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 

นอกจากนี้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2566 สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกลาวโทษตอ บก.ปอศ. วาลูกหนี้และ

ผูกระทําความผิดรวม 18 รายกระทําการรวมกันทําใหบุคคลท่ัวไปเขาใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งเขา

ขายการกระทําอันไมเปนธรรมตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนความผิดมูลฐานตามพรบ. ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานตอ ปปง. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางรอผลการ

ดําเนินคดจีากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทยอยไดรับความเสียหายจากการที่ตองชําระคาหลักทรัพย MORE ใหกับบริษัทหลักทรัพยฝงผูขาย แทน

ลูกหนี้ซึ่งผิดนัดชําระหนี้เปนจํานวนเงิน 479 ลานบาท (มูลคาหนี้สุทธิหลังหักหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 397 

ลานบาท) ผูบริหารของบริษัทยอยไดพิจารณาจากขอเท็จจริงและความคืบหนาในการดําเนินคดีของหนวยงานทางการตางๆ ที่

เกี ่ยวของแลวเห็นวา การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตดังกลาว อาจเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งบริษัทยอยยอมรับวา 

ธุรกรรมที่พิพาทดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ และยอมรบัในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้บริษัทยอยจึงมิไดบันทึกคา 
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เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ดังกลาว และผูบริหารเชื่อวามีโอกาสสูงท่ีรายการที่เกิดขึ้นดังกลาว จะตก

เปนโมฆะเสมือนไมเคยเกิดธุรกรรมดังกลาว และความเสียหายดังกลาวจะไดรับคืนเต็มจํานวนจากทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งอายัดไวตาม

คําสั่งศาลซึ่งมีมูลคารวม 4,470.87 ลานบาทพรอมดอกผลของเงินหรือทรพัยสินที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากการประสานความรวมมือ

ของหนวยงานทางการทุกหนวยงานท่ีดําเนินการสอบสวนและไดพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนการกระทําความผิดรวมกันของ 

ผูกระทําความผิดจํานวนมาก จนสามารถดําเนินคดีและนําไปสูการอายัดทรัพยสินตามคาํสั่งศาลไดในที่สุด โดยที่บรษิัทไดยื่นคํารอง

ขอคุมครองสิทธิตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพยสินที่เกี ่ยวของกับการกระทํา

ความผิดที่มีการอายัดไวตามที่กลาวขางตน  

ทั้งนี้รายการดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงิน สภาพคลอง และการดํารงเงินกองทุนของบริษัทยอย  

โดยอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยูที่รอยละ 38.65 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ทางการกําหนด ดังนั้น 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรพัย ทรนีีตี้ จํากัด มียอดหนี้เกินกวามูลคาหลักประกันที่ต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นจํานวน 62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.63 ของเงินกองทุน  ซึ่งบริษัทฯไดมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นตามจํานวนหนี้หลังหักมูลคาหลักทรพัยคํ้าประกันไวเต็มจํานวนแลว 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เปนทั้งหลักทรัพยเพื่อคา และเผื่อขายรวมทั้งมีการ

ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบริษัทจะแสดงมูลคาหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา

ดังกลาวตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) ทั้งนี้บริษัทจะคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา และเผื่อขายดังกลาว จาก

ราคาเสนอซื้อลาสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) ของกองทุน ณ วันสิ้นปจากวิธีการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยดังกลาว อาจสงผลใหเกิด

มูลคาเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย ณ วันทําการสุดทายของปดังกลาว นอกจากนี้บริษัทมีเงินลงทุนเปนเงินตรา

ตางประเทศในหลักทรพัยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งบริษัทจะคํานวณมูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันทําการ

สุดทายของปตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายลวงหนาหากบริษัทไดมีการเขาทํา

สัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

จากการลงทุนในหลักทรัพย และสัญญาซื ้อขายลวงหนาทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่บริษัท และบริษัทยอยตองแสดงมูลคา

หลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) อาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และอัตราแลกเปลี่ยนในการ

ลงทุนแตละประเภทบริษัท และบริษัทยอยมีนโยบายและขอกําหนดในการลงทุน การควบคุมความเสี่ยง และจํากัดผลขาดทุนราย

หลักทรัพยและรายบัญชี รวมทั้งมีการรายงานกลยุทธการลงทุน และความเสี่ยงโดยผูดูแลบัญชีเงินลงทุน และฝายบริหารความ

เสี่ยง และขอมูลการจัดการตอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนประจําเพ่ือดูแลการลงทุนใหอยูในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคยีงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับตํ่า 
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7) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และใหกูยืมโดยวางหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่ง

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด เปนบรษิัทยอยและบรษิัทแกนของบรษิัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หาก

บริษัทแกนดังกลาวประสบปญหา บริษัทอาจจะมีการใหความชวยเหลือทางการเงนิ เชน อาจมีการใหเงินกูยืมเพิ่มมากขึ้น จึงสงผล

ใหบริษัทฯมีความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิสวนใหญของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัทจึงอยูในระดับ

ตํ่า ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จํากัด มีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินตางๆ ที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจตามปกติได มี

ฝายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคลอง (Net Capital Ratio - NCR) เปนประจําทุกวัน และ

กําหนดใหฝายงานตางๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหมที่อาจกระทบตอสภาพคลองของบริษัท ตองทําการตรวจสอบกับฝายบัญชีและการเงิน 

เพ่ือทดสอบใหแนใจวาการทาํธุรกรรมนั้นไมทาํให NCR ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด และดํารงอยูในระดับที่เหมาะสม หากเกิดวิกฤตทาง

การเงิน ฝายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมตางๆ อยางใกลชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแกน มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลอง (Net Capital Ratio - NCR) อยูที่รอยละ 38.65 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

ทางการกําหนด 

8) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

โดยที่ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเปนความเสี่ยงที่แฝงอยูในการดําเนินงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทําธุรกรรม

ทุกประเภท บริษัทจึงใหความสําคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อใหแนใจวามีการบริหารจัดการถูกตองและเปนไปตาม

ขั้นตอนปฏิบัติท่ีกําหนด เชน การจัดโครงสรางองคกรท่ีแยกหนวยงาน Front และ Back เพื่อใหมีการตรวจสอบ และถวงดุลอยาง

เหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมตางๆ โดยใหฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในรวมใหความเห็นใหมี

การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ตลอดจนการ

จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบตางๆ วาเปนไปตามที่

กําหนด นอกจากนั้นไดจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ขั้นตอนที่กําหนด และเปนไปตามกฎระเบียบที ่เกี่ยวของซึ่งฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9) ความเสี่ยงจากการโยกยายของบุคลากร 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลักมาจากรายไดจากธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยในป 2564 และป 2565 

บริษัทมีรายไดจากธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60.66 และ 68.52 ของรายไดรวม

ของบริษัทและบริษัทยอยตามลําดับ ทั้งน้ีการดําเนินธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งเปนธุรกิจดานบริการ บุคลากร

ถือวามีความสําคัญตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการขยายงานมาก 

อยางไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา และเพิ่มพูนความรูของพนักงานทุกระดับในกลุมอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อเพ่ิมศกัยภาพใหกับพนักงาน และสรางความผูกพันกับองคกร นอกจากนี้บริษัทมีระบบการใหผลตอบแทน 

และผลประโยชนอื่นๆ ที่เปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแขงขัน 
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10) ความเสีย่งจากการขัดของของระบบซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ระบบซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนระบบคอมพิวเตอรหลักที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย 

ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งหมายรวมถึงระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย และสํานักหักบัญชีในการทําคําสั่งซื้อขาย การใหบรกิารซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต และการชําระราคาและสงมอบ

หลักทรัพยดวยซึ่งการขัดของหรือความผิดพลาดของระบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับลูกคา และการดําเนินงานและความนาเชื่อถือ

ของบริษัท 

ปจจุบันบริษัทไดจัดใหมีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรดานคอมพิวเตอรที่เหมาะสม และเพียงพอแกการ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผานการ

พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ไดแก การจัดใหมีศูนยสํารองท่ีสาขาอยุธยา เพื่อรองรับกรณีระบบซื้อขายหลักทรพัย หรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่สาํนักงานใหญขัดของ การควบคุมไมใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขา ถึงหรอืลวงรูขอมูลที่สําคัญ การจัดใหมีการ

สํารองขอมูล และมีการทดสอบการนําขอมูลสํารองกลับมาใชงาน รวมถึงการจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย

คอมพิวเตอรท่ีสํานักงานใหญ และศูนยสํารอง 

11) ความเสี่ยงดานการกํากับดูแล 

บุคคลที่ดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ มีสวนรวมในการบริหารงานของบรษัิทและบริษัทยอย ซึ่งอาจทําใหดูเหมือนวาบริษัทยังไม

มีการถวงดูลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ อยางไรก็ตาม บริษทัไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูลกิจการ

ที่ดี จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งทําใหการแบงบทบาท

หนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถวงดุลอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ไดกําหนดใหประธาน

กรรมการตรวจสอบรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการดวย ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติของหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดขีองบรทิจดทะเบียนป 2560   

12) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เขมงวดของหนวยงานที่กํากับดูแล  

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งอยูภายใตการควบคุมและกํากับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมถึงสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ภายใตการควบคุมดังกลาว บริษัทยอยตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่ได

ประกาศใชในปจจุบัน และที่จะประกาศใชในอนาคตของหนวยงานดังกลาวอยางเครงครัด  การดําเนินงานของบริษัทยอยภายใต

กฎเกณฑที่เขมงวดดังกลาว อาจทําใหเกิดขอจํากัดตอการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ 

รวมถึงกลยุทธดานการแขงขันของกลุมบริษัท และผลการดําเนินงานในอนาคต   

นอกจากขอจํากัดดังกลาว  การดําเนินงานภายใตกฎเกณฑท่ีเขมงวดดังกลาวอาจทําใหบริษัทมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความ

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ความผิดพลาดจากฝายปฏิบัติการเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย 

และการจัดจําหนาย  รวมถึงการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองรับผิดชอบคาปรับ  หรือการลงโทษในลักษณะ

ตางๆ เชนการตักเตือน การตัดคะแนน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต  ซึ่งอาจสงผลกระทบดานลบตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  บริษัทลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการใหความสําคัญอยางมากตอคุณภาพของบริการ  บุคลากรจะตองมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจเพ่ือสามารถใหบรกิารแกลูกคาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพรวมถึงยังให 
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ความสําคัญในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของลูกคา เพื่อทําการประเมินกอนที่จะรบังาน จัดใหมีคูมือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของพนักงานอยางใกลชิด รวมถึงมีระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทเชื่อวาโอกาสที่จะเกิด

ความเสียหายที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจหลักทรัพยจากความเสี่ยงดังกลาวมีนอยมาก ทั้งนี้ที่ผานมา บริษัทไมมีปญหาหรือไมเคยถูก

กลาวโทษจนถูกสั่งพัก หรือยกเลิกใบอนุญาต 

13) ความเสี่ยงจากกฎหมายใหมที่ทยอยบังคับใช 

กฎหมายใหมที่ทยอยออกมาบังคับใช เชน กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

มีปญหาการตีความและความเขาใจวิธีท่ีอาจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหบรษิัทตองมีความรับผิด

ทางกฎหมาย และกระทบตอภาพลักษณชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทไดกําหนดใหฝายตรวจสอบและดูแลการ

ปฏิบัติงานภายในตดิตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพ่ือวิเคราะหประเด็นที่สงผลกระทบและสื่อสารใหผูที่เก่ียวของไดทราบถึงแนว

ทางการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

14) ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม 

บริษัทใหความสําคัญกับความเสี่ยงท่ีเกิดใหม โดยผลจากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงพบวา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่อง 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation) และความเสี่ยงจากภัยภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber 

Security) บริษัทไดพิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่สงผลกระทบกับบริษัทและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 

เทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการทําธุรกิจ ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเปนความเสี่ยงท่ีอาจ

สงผลตอความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งอาจเปนโอกาสในการสรางธุรกิจใหมๆ ที่สรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร ดังนั้น บริษัทได

กําหนดใหมีการติดตาม และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาพัฒนาการทํางาน ปรับปรุงและ

สรางสรรคธุรกิจใหมๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน อาทิเชน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) มาใช

วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของลูกคา ขอมูลการซื้อขาย และขอมูลหลักทรัพยตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหมากขึ้น การใชระบบ RPA (Robotic Process Automation) เพ่ือทํางานแทนในสวนของงานที่ตองทําซํ้าๆ เพื่อลดความ

ผิดพลาด และใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่สําคัญ มีประสิทธิภาพไดมากขึ้น 

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Security) 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นผานระบบอินเทอรเน็ต สงผลใหการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมากขึ้น 

อาทิ การโจรกรรมขอมูล (Hacking) และการเรียกคาไถ (Ransom) บริษัทไดกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ไดแก การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจําแนกชั้นความลับและการจัดการขอมูล 

แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลน และการติดตอสื่อสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อปองกันการโจมตีชองโหว

ตางๆ และการฝกอบรมใหความรู และสรางความตระหนักรูในภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ใหแกพนักงาน 

2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

1) ความเสี่ยงดานสภาพคลองของหุน 

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 หุนของบริษัทจํานวน 93,678,920 หุนหรือรอยละ 43.69 ถือโดยผูถือหุนกลุม Strategic partner 

และเปนการถือโดยผูถือหุนรายยอยจํานวน 120,725,926 หุน หรือรอยละ 56.31แตดวยปริมาณการซื้อขายหุนกลุมบริษัท
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หลักทรัพยที่นักลงทุนใหความสนใจนอยกวากลุมอื่น ดังนั้นผูถือหุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถขายหุนไดทันทีในราคาที่

ตองการ 

2) ความเสี่ยงดานการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุนกู 

ความเสี่ยงดานการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุนกู หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทมีสภาพคลองไมเพียงพอที่จะนําเงินมาชําระหนี้ที่

ครบกําหนดตามตั๋วแลกเงินและหุนกูได ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทไมสามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุนกูครั้งใหม 

เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุนกูที่ออกเมื่อครั้งกอนได รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวนไมสมํ่าเสมอ จาก

ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและตางประเทศ 

หากปจจัยดังกลาวสงผลลบตอความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะมีมูลคาลดลง และสงผล

กระทบใหรายไดจากคาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของผูออกตราสารหนี้ ลดลงดวย 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ยตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) เทากับ 12.74 เทา ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีอัตราสวนสภาพคลองในระดับที่เพียงพอ

เทากับ 1.45 เทา ตามตารางขางลาง 

อัตราสวนทางการเงิน 2563 2564 2565 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา 

และคาตัดจําหนาย (interest bearing debt to EBITDA ratio)  

11.53  8.90 12.74 

อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา)  1.59 1.51 1.45 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท และบริษัทยอย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 4,805.68 ลานบาท แบงเปนหนี้สินที่ครบ

กําหนดภายใน 1 ป ประกอบดวย หุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกันจํานวน 843.50 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นอื่น จํานวน 59.41 

ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวอื่นที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 128.68 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

จํานวน 2,105.00 ลานบาท หุนกูระยะยาวที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป จํานวน 907.50 ลานบาท หนี้สินตามสัญญาเชาที่ครบ

กําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 23.72 ลานบาท รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 4,067.81 ลาน

บาท สวนที่เหลือ ไดแก หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจากสวนที่เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป ไดแก หุนกูระยะยาวจํานวน 736.50 ลาน

บาท และหนี้สินตามสัญญาเชาที่ครบกําหนดชําระมากกวา 1 ป จํานวน 1.37 ลานบาท ซึ่งในกรณีที่บรษิัทไมไดออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ บรษิัทยังคงมีสภาพคลองจากแหลงเงนิทุนอื่นอีก ไดแก บริษัทและบริษัทยอย มีสภาพคลองจากแหลงเงินทุนอื่น ไดแก 

วงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดเบิกถอนจํานวน 935.00 ลานบาท  การขายเงนิลงทุนในหลักทรพัยจดทะเบียนหรือตราสาร

หนี้ที ่มีสภาพคลองจํานวน 852.08 ลานบาท  รวมถึงเงินใหกูยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนไดจํานวน 1,125.56 ลานบาท รวม

ทั้งสิ้นจํานวน 2,912.64 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยมีลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 3,721.17 ลานบาท ที่มี

หลักประกันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซึ่งมีมูลคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มากกวารอยละ 40 ของเงินกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย อีกท้ังลูกหนี้เงนิใหกูยืมนี้ จะมีการซื้อขายและชําระคนืหนี้ไดคอนขางเรว็ ซึ่งเมื่อลูกคาขาย บริษัทยอยจะนําเงินคาขาย

มาชําระหนี้กอนที่จะคืนใหลูกคา กรณีที่หลักทรัพยที่ลูกคาวางเปนประกันมีมูลคาลดลงถึงเกณฑที่กําหนด บริษัทยอยสามารถบังคับ

ขายหลักประกันในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันที 

ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแกนและบริษัทยอยของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา 

จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิคิดเปนรอยละ 38.65 
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3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิแหลงเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เปนหลัก 

อัตราสวนทางการเงิน 2563 2564 2565 

เงนิกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (รอยละ)  48.40   38.90 43.80  

ตราสารหนี้ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย (รอยละ)  50.05   60.42   55.97  

 

บริษัทมีชองทางการระดมทุนเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ เพื่อนําเงินไป

ขยายธุรกิจของบริษัทยอยซึ่งเปนธุรกิจหลักทรัพยและเพ่ือใชเปนเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Share Financing)  ณ สิ้นป 2563 

ป 2564 และ ป 2565 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,425 ลานบาท 1,510 ลานบาท และ 2,105 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ในขณะที่บริษัทมีตราสารหนี้คงคางจํานวน 1,428.13 ลานบาท 2,304.64 ลานบาท และ 2,675.59 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นตามลําดับเชนเดียวกัน แตจะเห็นวาเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในป 2564 และป 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

สิ้นป 2563  ในขณะที่มีการพึ่งพิงแหลงเงนิทุนจากการออกตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นในระยะหลังเมื่อเทียบกับสิ้นป 2564 เนื่องจาก

บริษัทมีเปาหมายในการระดมเงินโดยการออกตราสารหนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการใหกูยืมซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการปลอยกูทั้งใน

สวนของบริษัทและบรษิัทยอย ทําใหสามารถบริหารจัดการไดดีขึ้น  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการพิจารณาแลววาการระดมทุนผานตราสารหนี้ทําใหบริษัทมีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม และหาก

บริษัทไมสามารถออกตราสารหนี้ไดตามที่คาดการณไว บริษัทยังมีเงนิกูยืมจากสถาบันการเงินเปนแหลงเงินสํารองที่ใชเสริมสภาพ

คลองเพื่อลดความเสี่ยงในบางจังหวะ นอกจากนี้ กอนที่บริษัทจะทําการออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทไดมีการพิจารณา

ประกอบกันในหลายๆ ดาน ทั้งฐานนักลงทุนของบรษัิทสภาวะตลาดตราสารหนี้ สภาพคลองของบริษัทการรักษาความสัมพันธกับ

สถาบันการเงิน การรักษาระดับสัดสวนการกูยืมเงนิ เพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจไดอยางย่ังยืน 

4. ความเสี่ยงดานภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

นอกเหนือจากรายการหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทยังไดมีการคํ้าประกันตราสารหนี้ของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง 

จํากัด ซึ่งเปนบรษิัทรวมคา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สถานะภาระผูกพันจากการคํ้าประกันดังกลาว มีจํานวนรวม 700 ลาน

บาท ซึ่งประกอบดวย การคํ้าประกันหุนกูจํานวนรวม 300 ลานบาท โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการคํ้าประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 

2566  และการคํ้าประกันหุนกูจํานวนรวม 400 ลานบาท โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการคํ้าประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดังนั้น 

บริษัทจึงมีความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ หากผูออกตราสารหนี้ดังกลาว เกิดการ

ผิดนัดชําระ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทตองรับผิดรวมกับผูออกตราสารหนี้ในฐานะลูกหนี้รวมภายใตตราสารหนี้นั้นหรือในกรณีที่บริษัทมี

การคํ้าประกันตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจะสงผลใหภาระผูกพันการชําระหนี้ของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น 

อยางไรก็ตาม กอนที่บริษัทจะดําเนินการคํ้าประกันตราสารหนี้ดังกลาว และ/หรือการที่บริษัทจะเขาคํ้าประกันภาระหนี้ใดๆที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทไดมีการพิจารณาในทุกๆ ดานอยางเหมาะสมแลว ไมเพียงแตสถานะทางการเงินของบริษัทนั้น แตรวมถึง

ลักษณะการทําธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโนมการเติบโตของผลประกอบการ ฯลฯ ดวยวา บริษัทดังกลาวมีความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นแลว บริษัทไดมีการบริหารสภาพคลองทางการเงิน เพื่อรองรับการชําระหนี้หากเกิดกรณีที่บริษัท

ดังกลาวมีเหตุใหเกิดการผิดนดัชําระ 
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5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมไดกําหนดใหมีอัตราสวนทางการเงินที่ตองดํารง (Financial Covenant) ไวในขอกําหนด

สิทธิ 

บริษัทไมไดกําหนดใหมีอัตราสวนทางการเงนิที่ตองดํารง (Financial Covenant) ไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก

หุนกูและผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) ซึ่งบริษัทฯ อาจกอหนี้เพ่ิมไดหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออํานวย ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมี

ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารสภาพคลองเพื่อ

รองรบัการชําระหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอย มีสภาพคลองจากแหลงเงินทุนอื่น ไดแก วงเงินกูยืม

จากสถาบันการเงินที่ยังไมไดเบิกถอนจํานวน 935.00 ลานบาท  การขายเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มี

สภาพคลองจํานวน 852.08 ลานบาท  รวมถึงเงินใหกูยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนไดจํานวน 1,125.56 ลานบาท รวมทั้งสิ้น

จํานวน 2,912.64 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยมีลูกหนี้เงนิใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยจํานวน 3,721.17 ลานบาท ที่มีการซื้อขาย

และชําระคืนหนี้ไดคอนขางเร็ว ทั้งนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้และสภาพคลองของผูออกหุนกูดวย 

2.3 ความเสี่ยงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ (กรณีผูออกหลักทรัพยเปนบริษัทตางประเทศ) 

ไมม ี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเปาหมายการจดัการดานความยั่งยืน 

ในป 2565 แมสถานการณเรื่องการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไมรุนแรงเทาชวงที่ผานมา มาตรการตางๆในการดูแล

ควบคุมผอนคลายลงไปมาก  อีกทั้งรัฐบาลไดเปดประเทศรับชาวตางประเทศในชวงปลายป เพื่อกระตุนการทองเที่ยวใหเศรษฐกิจ

ของประเทศหมุนเวียน  แตเรายังคงตองเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยทั่วโลก  และความไมแนนอนของภาวะสงครามของ

ประเทศมหาอํานาจอยางรสัเซีย กับประเทศยูเครน ที่สงผลกระทบตอหวงโซอุปทานอยางมีนัยสําคัญการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน

ยุคปจจุบันจึงตองกระทําอยางระมัดระวัง ตองคํานึงถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของ

เศรษฐกิจโลกอยูตลอดเวลา อีกทั้งตองปรับตัวใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน

ชีวิต และพฤติกรรมของลูกคา และนักลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆที่เปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดวยการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี  บรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ดูแลพนักงานเปนอยางดี และตอบแทนสังคมอยางตอเนื่อง อีกทั้งเพิ่มการให

ความสําคัญเร่ืองการดูแลสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่ทุกคนตองใสใจ และรวมกันแกไขใหเปนระบบอยางจรงิจัง 

ในป 2565 บริษัทไดมีการผลักดัน ใหแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเขามาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในบริษัทตลอดจน

กิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยมีคณะกรรมการ ESG เปนผูกําหนดนโยบาย และแผนงานดานความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมใน 3 

มิติหลัก  ไดแก ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบรวมถึงกําหนดกลยุทธ

การดําเนินงานเพื่อการเปนบริษัทหลักทรพัยอยางยั่งยืน ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท 

ทั้งน้ี แนวทางการพัฒนาความย่ังยืนที่กําหนดขึ้น ไดผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงขององคกร 

มีการกําหนดเปนแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน 3 ป ซึ่งจะมีการทบทวนแผนงานเปนประจํา และสมํ่าเสมอ แผนการ

ดําเนินการดังกลาวนํามาบังคับใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงานสําหรับบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งการดําเนินการนี้ถือเปน

แนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางเปนรปูธรรมมากยิ่งข้ึน 

 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

52  

 
 
 
 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

1) หวงโซคุณคาของธุรกิจ 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ มีการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญของกลยุทธเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียในทุกภาคสวน ครอบคลุมทุกกระบวนการในหวงโซคณุคาทางธุรกิจ โดยไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือสรางรากฐานที่

มั่นคงซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพของคูธุรกิจ และลูกคาใหเติบโตควบคูกันไปอยางย่ังยืน 

แผนภาพหวงโซคณุคาของกลุมบริษทั 

 

รายละเอียดของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนบัสนุนไดแสดงอยูในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

2) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสยีของบริษัท ชวยใหบริษัทเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียได

เปนอยางดี  และทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอง การของผู

มีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางใกลเคยีง    บริษัทตระหนักดีวาการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ ตอการสาน

สัมพันธอันดีระหวางกัน จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอไวอยางชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานการใหบริการที่สรางความ

เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสยี เพ่ือปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจตามหลัก

จรรยาบรรณ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท 

บริษัทแบงผูมีสวนไดเสียหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก  

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน 

2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา นักลงทุน คูคาและเจาหนี้ คูแขง หนวยงานกํากับดูแล สังคมชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ และเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียหลักไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดประชุม และวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม ดังนี้ 
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1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษัทไดจัดใหมีการสํารวจความผูกพันของ

พนักงานเปนประจําทุกป   ดวยตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท ในป 2565 มีพนักงาน

รวมทําแบบสํารวจ (E-Survey) รอยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และผลสํารวจคะแนนความผูกพันรวมไดรับคะแนนรอยละ 87 

ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม  

2. สํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey) ในป 2565 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้โดยตรงกับ

ลูกคา ดวยลูกคาสะดวกที่จะใหขอมูลผานเจาหนาที่ดูแลบัญชี หรือผานเจาหนาที่การตลาดมากกวา 

ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน บริษัทไดระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 กลุม ไวในตารางการ

วิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมีการแสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และการตอบสนองความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสยีในแตละกลุม รวมทั้งการดําเนนิการอยางตอเน่ืองตามแผนการดําเนินการดานความยั่งยืน ควบคูกับการ

พัฒนา และปรับปรุงแผนการดําเนินการใหเหมาะสม และสอดคลองกับการจัดลาํดับความสําคัญท่ีมีตอกลุมบริษัท และกลุมผูมีสวน

ไดเสีย จากกระบวนการกําหนดหัวขอความยั่งยืนที่สําคัญของบริษัทนี้ สามารถกําหนดหวัขอความย่ังยืนที่สําคัญไดทั้งสิ้น 10 หัวขอ 

โดยหัวขอดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนจากป 2564 เพ่ือใหหัวขอความย่ังยืนที่สําคัญมีความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และหัวขอความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ซึ่งไดแบงระดับความสาํคัญตามหัวขอที่มีความสําคัญตอบริษัท และหัวขอที่มีความสําคัญ

ตอผูมีสวนไดเสีย  

3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แตบริษัทก็ใหความสําคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงใหความใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และยังไดกําหนดเปนนโยบาย และแนว

ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ ภายในบรษิัท  

ในป 2565 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่รับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และแนวปฎิบัติครอบคลุมเรื่องตางๆ 

ดังนี ้

1. ปฎิบัติตามขอกําหนด และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครดั 

2. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

3. นําประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฎิบัติงาน และ  

 กระบวนการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

4. พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ เพ่ือใหกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดหรือไมกระทบเลย และ 

 สนับสนุนการใชทรัพยากรในอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงค และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสาํนึก หรือทํากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมท้ังในสถานที่งาน และสถานที่พัก 

 อาศัยสวนตัว 

6. ปองกันไมใหเกิดมลพิษ หรือทําลายสิ่งแวดลอมจากการทํากิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดําเนินงานในบรษิัท 

7. สนับสนุนการซือ้สินคา หรือบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สดุ  
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8. ศึกษาแนวทาง และการดําเนินการตางๆ วาแนวทางใดบางท่ีจะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน 

  กิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท 

2) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2565 บริษัทไดมีการกําหนดแผนการในการปฎิบัติดานสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และ

เพื่อเปนการผลักดันใหแนวทางดังกลาวเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นอยางเปนรูปธรรม

จนถึงป 2566 เพื่อกระตุนใหเกิดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่สรางสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย

ตลอดจนติดตามดูแลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผน  

บริษัทไดมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามแผนที่กําหนดไวอยางครบถวน แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด– 

19 ที่ยังสงผลกระทบอยูบางในชวงครึ่งปแรก ซึ่งพนักงานหลายฝายงานไมไดมาปฏิบัติงานที่ที่ทํางานทําใหการดําเนินการในบาง

กิจกรรมไมไดดําเนินการอยางเต็มที่ และอาจจะไมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว  อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดมีการจัดอบรมใหกับ

พนักงานในหัวขอ Preliminary to corporate sustainability เพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดเขาใจหลักการ และความสําคัญ

ของ Corporate Sustainability โดยจัดใหกับพนักงานที่เขามาทํางานปกติ และจัดเปนหลักสูตร E-Learning ใหกับพนักงานที่

ทํางานที่บาน (Work from home) เพื่อเปนการใหความรูและสรางสํานึกควบคูไปกับการปฎิบัติกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 

กิจกรรมการแยกขยะ การลดใชโฟม การรณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ เปนตน 

รายละเอียดของแผนการและผลการดําเนินการไดแสดงอยูในหัวขอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดดลอมของกลุมบริษัทในเอกสาร

แนบ 7 รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

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

ดานแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม  เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานการจางงาน การจาย

คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไมแบงแยกความแตกตางทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา 

เชื้อชาติ และศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส ไดแก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผูพนโทษ เพื่อสรางโอกาส สราง

อาชีพ และรายไดท่ีมั่นคง และเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศและโลก  และป 2565 

บริษัทมีการดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง GRI และยังอยูในระหวางการดําเนินงานจัดทํา

กระบวนการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ 

(UN Guiding Principles on business and Human Rights) และหลักการดานมนุษยธรรมสิทธิขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (ILO) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact : UNGC) 

 บริษัทมีแนวปฎิบัติดานสังคม โดยคํานึงถึงเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และแรงงาน ลูกคา 

ชุมชน และสังคม ตลอดหวงโซคุณคาทางธุรกิจ เชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และเทาเทียม การคิดคนผลิตภัณฑ

ทางการเงิน และใหบริการลูกคาอยางมีความรับผิดชอบรวมไปถึงมีการทํางานเพื่อสวนรวม และสังคม นอกจากนี้ บริษัทยัง

ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจที่จะสงผลกระทบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเปดชองทางใหมีกลไกในการ

รองเรียน รองทุกข  เพื่อใหผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือพนักงานในบริษัทที่เชื่อวาไมไดรับความเปนธรรมจะไดมีชองทางที่
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รองทกุขอยางเปนทางการและมีขบวนการในการดูแลอยางเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทมีการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2 

เร่ือง ไดแก  

 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ ส ังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที ่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพตาม

มาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม  

 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการ

แสดงออก 

2) ผลการดําเนินงานดานสังคม 

1. พนักงานและแรงงาน 

บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงาน และแรงงานโดยคํานึงถึงสิทธิมนษุยชน และความเทาเทียมกันแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จตาม

วิสัยทัศน และพันธกิจของบรษิัท  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ มีการให

ผลตอบแทน และมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี

มาตรฐาน มีการปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) เพื่อบมเพาะใหเปนผูมีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ และเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  โดยยึดหลักการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลใหครอบคลุมดานตางๆ ตามรายละเอียดในหัวขอการบริหารทัพยากรบุคคลในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนา

เพ่ือความย่ังยืน 

2) ชุมชนและสังคม  

บริษัทดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย  และธุรกิจการเงิน ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอชุมชนสังคม 

และสิ่งแวดลอมรอบขางเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรอืธุรกิจบางประเภท ที่ผานมาบริษัทจึงไมมีขอรองเรยีนใดๆจากชุมชนใน

ประเด็นเร่ืองสังคม และสิ่งแวดลอมเลย   

อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นที่ตองการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนชุมชน สังคม และดวยความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดพยายามสรางโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน และสังคม ตามความรูความสามารถ และตาม

ทรพัยากรที่บริษัทมีอยู ไดแก องคความรูดานการเงิน การลงทุน และการใหความรูในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ โดยมีเปาหมาย

เพ่ือตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อันจะเปนผลดีตอสภาพสังคม 

และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รายละเอียดของแผนการและผลการดําเนินการไดแสดงอยูในหัวขอการสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคมในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
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การวเิคราะห และคําอธิบายของฝายจัดการ 

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ป 2565 เปนปที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways โดยแมวาตลาดหุนทั่วโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะทอนผานการปรับตัวลงของ

ดัชนี MSCI World all countries ท่ีระดับรอยละ 20 แตตลาดหุนไทยสามารถใหผลตอบแทนทรงตัวที่รอยละ 0.7 ทั้งนี้ สาเหตุที่

ทําใหตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงไดแก ความกังวลทางดานปจจัยเงินเฟอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางดานสงคราม

ระหวางรสัเซียกับยูเครน สงผลใหราคาโภคภัณฑพุงสูงขึ้นจนสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตตางๆ ปจจัยนี้ยังทําใหธนาคารกลาง

ตางๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ตองหันมาใชนโยบายการเงนิเขมงวดแบบสุดโตง เพ่ือยับย้ังการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟอ จนสงผล

กดดันตอภาคอุปสงคและสภาพคลองในตลาดทุนอยางหลีกเลี่ยงมิได   จากปจจัยดังกลาวสงผลตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

เฉลี่ยตอวันทั้งปอยูที่ 76,773 ลานบาท ลดลงจากป 2564 ที่ 93,846 ลานบาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 18.19 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ลาน

สัญญาในป 2564 เปน 136.32 ลานสัญญาในป 2565 สําหรับป 2565  Single Stock Futures ไดรับความนิยมสูงสุด ดวย

ปริมาณการซื้อขายรอยละ 41.86 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาไดแก SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายรอย

ละ 40.16 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด  

ในป 2565 นักลงทุนตางประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุน

ตางประเทศเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 45.6 จากป 2564 ที่มีสัดสวนรอยละ 37.5 และสัดสวนมูลคาซื้อขายของนักลงทุนสถาบันใน

ประเทศเพิ ่มขึ้นมาอยู ที ่รอยละ 7.5 จากป 2564 มีสัดสวนรอยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื ่นๆ มีสัดสวนการซื ้อขาย

หลักทรัพยลดลง โดยนักลงทุนรายยอยมสัีดสวนมูลคาการซื้อขายหลกัทรพัยลดลงมาอยูที่รอยละ 39.0 จากป 2564 ที่รอยละ 46.5 

และบัญชีบริษัทหลักทรัพยมีสัดสวนการซื้อขายลดลงมาอยูที่รอยละ 8.0 จากป 2564 ที่รอยละ 9.4 

1. ผลการดําเนนิงาน และความสามารถในการทํากําไร 

รายได 

รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2565 ลดลงจากป 2564 รอยละ 17.53 กลาวคือ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม

สําหรับป 2565 จํานวน 831.28  ลานบาท เทียบกับรายไดรวมของป 2564 ที่มีจํานวน 1,008.03  ลานบาท  
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รายไดสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

1) รายไดจากธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทยอย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 66.67 ของรายไดรวม มีรายไดลดลงจาก 597.32  ลาน

บาทในป 2564 เปน 554.21  ลานบาทในป 2565 หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 7.22 ซึ่งประกอบดวย 

• รายไดคานายหนาที่ลดลงจาก 342.87 ลานบาท เปน 260.06 ลานบาทหรือลดลงในอัตรารอยละ 24.15 ซึ่งเปนไปตามปรมิาณ

การซื้อขายหลักทรัพยรวมตอวันของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 68,607 ลานบาทเปน 93,846 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 36.79 และปรมิาณการซื้อขายของลูกคาที่เปนนักลงทุนรายยอยเพ่ิมขึ้น 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 118.07 ลานบาท เปน 100.08 ลานบาทหรือลดลงในอัตรารอยละ 15.23 โดยเปน

การลดลงของคาธรรมเนียมจัดจําหนายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

• รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรพัยเพิ่มขึ้นจาก 129.43 ลานบาท เปน 179.30 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 

38.53 เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงนิใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรพัยระหวางป 

2) กําไร และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน รวม 67.59 ลานบาท ในป 2565 แบงเปนกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 

50.42 ลานบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 3.91 ลานบาท และเงินปนผล 21.08 ลานบาท ลดลงจากป 

2564 ซึ ่งบริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเครื ่องมือทางการเงินรวม 178.38 ลานบาท แบงเปนกําไรจากการซื ้อขาย

หลักทรัพย 172.99 ลานบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  24.05 ลานบาท และเงนิปนผล 29.44 ลานบาท 

3) รายไดดอกเบ้ียของบริษัท ลดลงจาก 118.76 ลานบาทในป 2564 เปน 109.08 ลานบาท ในป 2565 เกิดจากรายไดดอกเบี้ย

จากลูกหนี้เงนิใหกูยืมอื่นที่ลดลงในป 2565 จาก 111.36 ลานบาทเปน 107.37 ลานบาทลดลงในอัตรารอยละ 8.15 เนื่องจาก

เงนิใหกูยืมอื่นที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2564 

4) รายไดคาที่ปรึกษา ลดลงจาก 66.35 ลานบาทในป 2564 เปน 49.38 ลานบาทในป 2565 หรือลดลงในอัตรารอยละ 25.58 

เนื่องจากงานที่ปรึกษาในการจัดโครงสรางทางการเงินลดลง 

5) สวนแบงกําไรจากการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย ลดลงจาก 15.44 ลานบาทในป 2564 เปน 14.67 ลานบาทในป 2565 หรือ

ลดลงในอัตรารอยละ 4.99 ตามผลการดําเนินงานของการรวมคาที่มีการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น แตมีการตั้งคาเผื่อการดอยคา

ดานเครดิตท่ีเพิ่มขึ้นมากจากสถานการณโรคโควิด-19 
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คาใชจาย 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายรวมสําหรับป 2565 จํานวน 613.15 ลานบาท ซึ่งลดลงเมือ่เทียบกับคาใชจายสําหรับป 2564 ท่ีมี

จํานวน 702.07 ลานบาท คดิเปนอัตราลดลงรอยละ 12.67 

 

 

คาใชจายที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลงไดแก 

• คาใชจายผลประโยชนพนักงานสําหรับป 2565 มีจํานวน 328.76 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับคาใชจายสําหรับป 2564 ที่มี

จํานวน 457.83 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 28.19 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดําเนินงาน 

• คาธรรมเนียม และบริการจายสําหรับป 2565 มีจํานวน 61.06 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2564 ที่มีจํานวน 64.98 ลานบาท

หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 6.03 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่ลดลงจากป 2564 

• คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 86.24 ลานบาทสําหรับป 2564 เปน 117.08 ลานบาทสําหรับป 2565 หรือคิดเปนอัตรา

เพิ่มขึ้นรอยละ 35.76 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงิน เงนิใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย  

• คาใชจายอื่นสําหรับป 2565 มีจํานวน 106.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2564 ที่มีจํานวน 93.02 ลานบาทหรือคิดเปน

อัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.22 จากความผันแปรของราคาสินทรัพยดิจิทัลที่ลดลง และคาภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพิ่มขึ้นตามรายได

ดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้น 
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กําไรสุทธิ และความสามารถในการทํากําไร 

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรับป 2565 จํานวน 218.13 ลานบาทลดลงจาก 305.96 ลานบาทสําหรับ

ป 2564  ลดลงรอยละ 28.71 จากรายไดที่ลดลงมากกวาคาใชจายที่ลดลง  ทําใหกําไรสุทธิมีจํานวน 178.40 ลานบาทสําหรับป 

2565  ลดลงเมื่อเทยีบกับกําไรสุทธิป 2564 จํานวน 250.14 ลานบาทคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ  28.68  

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในสวนของอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูในระดับรอยละ 21.46 ซึ่งตํ่ากวาป 2564 

ที่รอยละ 24.82  

2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 7,238.25 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 6,412.19 ลานบาทเมื่อสิ้นป 

2564 ซึ่งประกอบดวยรายการที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 1,062.22 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 891.94 ลานบาท 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิจาํนวน 4,523.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3,660.00 ลานบาท และเงินใหกูยืม

อื่นจํานวน 1,125.56 ลานบาท ลดลงจาก 1,204.24 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.68 รอยละ 62.49 และรอยละ 15.55 

ของสินทรัพยรวมของป 2565 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

60  

 
 
 
 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทยอย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 4,523.39 ลานบาท ไดรวม

ลูกหนี้เงนิใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรพัยจํานวน 3,721.16 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,265.36 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2564 และลูกหนี้ซื้อ

หลักทรัพยดวยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 372.70 ลานบาท เปน 301.17 ลานบาท  

บริษัทยอยไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปนลูกหนี้ที่ไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมีนยัสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตจํานวน 3,506.99 ลานบาท ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิตจํานวน 1,017 ลานบาท รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 479 ลานบาท ที่ผิดนัดชําระจากรายการซื้อหุนของบริษัท

จดทะเบียนแหงหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งผูบริหารของ

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาเหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉอโกง มีวัตถุประสงคเปนการ

ตองหามโดยชัดแจงตามกฎหมาย และขัดตอความสงบเรยีบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเปนโมฆะ เสมือนวาไมเคยมี

ธุรกรรมดังกลาวเกิดขึ้น การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติสาํหรับธุรกรรมดังกลาว จะสงผลเสียตอรูปคดีที่บรษิัทยอยไดยื่นคํารอง

ขอคุมครองสิทธิ จากการกระทําความผิดมูลฐานที่บริษัทยอยไดยื่นตอสํานักงาน ปปง.ไปแลวในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 และ

สงผลเสียตอรูปคดีที่บริษัทยอยไดรองทุกขกลาวโทษไวตอ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตดังกลาว 

อาจเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งบริษัทยอยยอมรับวา ธุรกรรมที่พิพาทดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ และยอมรับในความ

เสียหายที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้บริษัทยอยจึงมิไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดสําหรับธุรกรรมดังกลาว และ

ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกลาว จะตกเปนโมฆะเสมือนไมเคยเกิดธุรกรรมดังกลาว 

และความเสียหายดังกลาวจะไดรับคืนเต็มจํานวนจากทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งอายัดไว ตามคําสั่งศาลซึ่งมีมูลคารวม 4,470.87 ลาน

บาท พรอมดอกผลของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากการประสานความรวมมือของหนวยงานทางการทุกหนวยงานที่

ดําเนินการสอบสวน และไดพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนการกระทําความผิดรวมกันของผูกระทําความผิดจํานวนมาก จน

สามารถดําเนนิคดีและนําไปสูการอายัดทรพัยสินตามคาํสั่งศาลไดในที่สุด โดยบริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิตอพนักงาน

เจาหนาที่สํานักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพยสินที่เกี ่ยวของกับการกระทําความผิดที่มีการอายัดไวตามที่กลาว

ขางตน นอกจากรายการดังกลาวขางตนอีกจํานวน 538 ลานบาทมีหลักประกันคุมหนี้และลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิตจํานวน 

61.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดตั้งสํารองคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจํานวน 61.97 ลานบาทตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิแลว                                

                                                                                                                                (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 2565 

 ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
สัญญาซือ้ขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          
คางรับ 

ยอดทีใ่ชในการตั้งคา
เผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึน้ 

 
คาเผื่อผลขาดทุน
ดานเครดติท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย    
ลูกหนี้ท่ีไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมนีัยสําคัญของความเสี่ยง
ดานเครดิต 3,504,377 3,504,377 - 
ลูกหนี้ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดาน
เครดิต 1,012,758 1,012,758 - 
ลูกหนี้ท่ีมีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 
รวม 4,579,104 4,579,104 61,969 
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 งบการเงนิรวม 2565 

 ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
สัญญาซือ้ขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          
คางรับ 

ยอดทีใ่ชในการตั้งคา
เผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึน้ 

 
คาเผื่อผลขาดทุน
ดานเครดติท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น 

ลูกหนี้สญัญาซือ้ขายลวงหนา    

ลูกหนี้ท่ีไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมนีัยสําคัญของความเสี่ยง
ดานเครดิต 1,610 1,610 - 
ลูกหนี้ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดาน
เครดิต 4,650 4,650 - 
รวม 6,260 6,260 - 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซือ้ขายลวงหนา 4,585,364 4,585,364 61,969 

เงินลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เงนิลงทุนในหลักทรัพยสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจํานวน 1,062.22 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเม่ือ

สิ้นป 2564 ที่มจีํานวน 891.94 ลานบาท ในจํานวนนี้ เปนเงินลงทุนชั่วคราวตามมลูคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนจํานวน 698.85 

ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจําหนายจํานวน 82.35 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวตามมลูคายติุธรรมผานกําไร

ขาดทุน 95.00 ลานบาท มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 124.55 ลานบาท เงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 

49.12 ลานบาท เงนิลงทุนในบริษทัรวมจํานวน 12.34 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกโดยวิธีสวนไดเสยี  

นอกจากนั้น บริษัทและบรษิัทยอยไดลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลคายติุธรรมคงเหลือนอก

งบดลุที่เปนสถานะขายจํานวน 238 ลานบาท และมีมลูคายุตธิรรมของสนิทรัพยตราสารอนุพันธ์ิในสวนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จํานวน 2.33 ลานบาท 

ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 93.94 ลานบาท ลดลงจากป 2564 มีผลตอบแทน

จํานวน 209.47 ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนรวมรอยละ 9.61 ซึ่งอัตราผลตอบแทนลดลงจากป 2564 ที่มี

อัตราผลตอบแทนรอยละ 23.22 ผลตอบแทนรวมดังกลาวรวมถึงกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 50.42 ลานบาท ผล

ขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งสิ้น 3.91 ลานบาท ดอกเบี้ยและเงินปนผลของเงินลงทุนจํานวน 28.95 ลานบาท 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 14.67 ลานบาท ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจํานวน 1.42 ลานบาท และกําไรที่ลดลงจากเงนิลงทุนในสวนของผูถือหุนจํานวน 5.23 ลานบาท 

3. สภาพคลอง และความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

กระแสเงินสด 

ใน ป 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวน 66.48 ลานบาทโดยหลักเกิดจากกระแสเงิน

สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 325.63 ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 28.41 ลานบาท ในขณะที่มี

กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 230.74 ลานบาท  
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยหลักเกิดจาก  

1) กําไรจากการดําเนินงาน 357.79 ลานบาท  

2) กระแสเงินสดใชไปสุทธิจากสินทรัพยดําเนินงาน กลาวคือการเพิ่มขึ้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 863.40 ลานบาท และการ

ลดลงของเงินใหกูยืมอื่น 8.68 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใชไปจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวนเงิน 146.02 

ลานบาท  

3) กระแสเงินสดไดมาจากหนี้สินดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น ไดแก การออกหุนกู ตั๋วแลกเงิน และการกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

จํานวนเงนิ 879.17 ลานบาท และ 595.00 ลานบาทตามลําดับ การจายคืนเงินกูที่ครบกําหนดชําระจํานวนเงิน 508.22 ลานบาท 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ลดลงจํานวนเงิน 75.13 ลานบาท และเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 

87.93 ลานบาท  

สําหรับกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิโดยหลักลดลงจาก การชําระคืนเงินตนของหนี้สินตามสัญญาเชา 32.41 ลานบาท และ

มีการจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุน 198.32 ลานบาท 

หากพิจารณาอัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองของบริษัทจะเห็นวา บรษัิทมีสินทรัพยสภาพคลองหรือสินทรพัยกอรายไดในสัดสวนที่

สูงตอสินทรัพยรวมสูงถึงรอยละ 13.36  และรอยละ 76.70 ตามลําดับ 

ณ สิ้นป 2565 และสิ้นป 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ คิดเปนรอยละ 

38.65  และ 40.69 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่รอยละ 7 และมูลคาเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไมนอยกวา 25 ลานบาท

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว โดยในระหวางป 2565 และ 2564 บริษัทสามารถ

ดํารงอัตราสวนเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิใหสูงกวาเกณฑ โดยอยูในชวงรอยละ 23 ถึง 47 และรอยละ 19 ถึง 70 ตามลําดับ  

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 5,498.57ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 18.09 เมื่อเทียบกับ

หนี้สินรวมเมื่อสิ้นป 2564 ที่มีจํานวน 4,656.34 ลานบาท คิดเปนอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 3.16 เทาเพิ่มขึ้นจาก 2.65 เทา 

ณ สิ้นป 2564 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกลาวเนื่องมาจาก  

1) เจาหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาลดลงจากจํานวน 281.02 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2564 เปน 205.89 ลานบาท

เมื่อสิ้นป 2565      

2) เงินกูยืมรวมเพ่ิมขึ้นจาก 3,814.64 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2564 เปน 4,780.59 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2565 ซึ่งรวมเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินจํานวน 2,105.00 ลานบาท ตั๋วเงินระยะสั้นจํานวน 188.09 ลานบาท หุนกูระยะสั้นจํานวน 1,751.00 ลานบาท และหุนกู

ระยะยาวจํานวน 736.50 ลานบาท เพ่ือใชสําหรับการชําระราคา เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย และเงนิใหกูยืมอื่นในระหวางป  

3) หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ลดลงจากจํานวน 57.28 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2564 เปน 25.09 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2565 

ตามระยะเวลาสัญญาเชาที่คงเหลือ  

 

 

 

 



รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 63 

 
 
 
 

 

 
 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบรษิัทยอยมีสวนของผูถอืหุนจํานวน 1,739.69  ลานบาทลดลงจากเมื่อสิ้นป 2564 ที่มี

จํานวน 1,755.85 ลานบาท ผลกําไรในป 2565 มีจํานวน 178.40 ลานบาท ขาดทุนยงัไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นลดลง 5.23 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทมีการจายเงนิปนผลจากผลการดําเนินงานป 2564 จํานวน 160.80 

ลานบาท และเงนิปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานป 2565 เมื่อเดือน กันยายน 2565 จํานวน 37.52 ลานบาท โดยบริษัท

มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนรอยละ 10.21 ตอป ตํ่ากวาป 2564 มีอัตรารอยละ 14.92 ตอป 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนของบรษิัทและบริษัทยอยสวนใหญมาจากสวนของผูถือหุนจากการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย เงินกูระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน รวมทั้งมีการออกหุนกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เปนแหลงทุนสํารองไวพรอมที่จะใชในธุรกิจ โดยแหลงใชไปของ

เงินทุนสวนใหญเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทําธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย

ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้นที่มสีภาพคลอง สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและ

บริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 3.16 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.65 เทา ณ สิ้นป 2564 อยางไรก็ตาม กลยุทธการ

ดําเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ตองการเพ่ิมรายไดและผลตอบแทนทั้งจากการลงทุนในบริษัทยอยในลักษณะของการลงทุนระยะ

ยาวและการลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น รวมทั้งการขยายปริมาณธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การเพิ่มประเภทการ

ใหบริการแกลูกคา และการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายหลักทรัพย ซึ่งตองใชเงนิทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัท

จึงพิจารณาการขอสินเชื่อระยะปานกลางจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม และการออกหุนกูจํานวนไมเกิน 5,000 ลานบาท ตามที่ไดรับ
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อนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อใหแหลงที่มาของเงินทุนสอดคลองกับ

การใชไปของเงนิทุน รายละเอียดการออกหุนกูมีดังน้ี 

ประเภท  หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด  ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินตนหรือคืนเงิน

ตนครั้งเดียวเม่ือครบกําหนดไถถอน มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขึ้นอยู

กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 

สกุลเงิน  เงินบาทและ/หรือเงนิสกุลอื่น ๆ 

จํานวนเงิน  วงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอ่ืนในจํานวนที่เทากัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถ

ที ่จะออกหุ นกู ใหม ออกเพิ ่มเติม และหรือออกหุนกู ทดแทนหุนกู เดิมที่ไถ ถอนไป โดยหุ นกูที่

ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหนึ่งจะตองมีจํานวนไมเกินวงเงินดังกลาว 

การเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/หรือนักลงทุนประเภท

สถาบันท้ังในประเทศหรือตางประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน โดยการเสนอ

ขายดังกลาวจะกระทําทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได  

อัตราดอกเบ้ีย  ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อายุ  สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรบัหุนกูระยะยาวไมเกิน 10  ปนับจากวันที่ออกหุนกู  

การไถถอนกอน

ครบกําหนด 

 ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด และบรษิัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถ

ถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว 

 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหาร

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอ

ขายหุนกูในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคราว อาทิเชน มูลคาตราไวตอหนวย จํานวนหุนกู  อายุหุ นกู ประเภทหุนกู 

รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชําระ

ดอกเบี้ย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/หรอืนายทะเบียนหุนกู รวมทั้งมีอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรบัประกัน

การจัดจําหนาย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จําเปน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานหรือหนวยราชการที่

เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

บริษัท 

4. ภาระผูกพัน และการบริหารจัดการนอกงบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทคํ้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนการรวมคาของบริษัท เปนจํานวนเงิน 

700 ลานบาท  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยอยมีมูลคายุติธรรมนอกงบแสดงฐานะการเงินของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปน

สถานะขายจํานวน 238 ลานบาท เปนการลงทุนระยะสั้นในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

1) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

ปจจัยที่จะมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทในอนาคต ไดแก การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อาจอยูในภาะถดถอย

จากความกังวลทางดานเงนิเฟอ ที่ทําใหธนาคารกลางในประเทศตางๆ หันมาใชนโยบายการเงนิเขมงวดมาก  จะมีผลตอสภาพการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก แตในสวนของประเทศไทย อาจไดอานิสงคจากการฟนตัวของนักทองเที่ยวที่เดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่ง
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เปนสวนสําคัญตอธุรกิจของประเทศไทย จึงอาจทําใหเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดรวมและฐานะ

ทางการเงินของบรษัิทและบริษัทยอย  

บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีให

ทันสมัยสอดคลองกับระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะที่ทันสมัยพรอมที่จะรองรับ

ธุรกรรมใหมๆ ได ตลอดจนการเตรียมการดานแหลงเงินทุนที่มั่นคงไวรองรับการขยายปริมาณธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดในอนาคต 

นอกจากนั้น จากการที่บรษิัทยอยมีการฟองดําเนินคดีตอลูกหนี้ที่ผิดชําระหนี้จํานวน 479 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยมิไดตั้งคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดติน้ัน หากมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตในอนาคต จะสงผลใหสินทรัพยและกําไรของบริษัทยอยลดลง แต

จะไมสงผลตอสภาพคลองและเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอยแตอยางใด เนื่องจากไมไดนับรวมคํานวณเปนสินทรัพย

สภาพคลองอยูแลว 

2) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

1. งบการเงิน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(หนวย: บาท) 

ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  67,952,737  112,292,717 178,776,637 

   เงินลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ    689,760,035  637,224,731 781,207,415 

   ลูกหนี้สํานักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย    220,404,829  43,678,625 18,799,530 

   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา – สุทธิ 2,404,691,886  3,659,995,485 4,523,393,325 

   ลูกหนี้อ่ืน     32,498,512  77,230,603 61,642,520 

   เงินใหกูยืมระยะยาวอ่ืนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป    147,000,000  - - 

   เงินใหกูยืมอ่ืน 934,510,218 1,204,236,420 1,125,556,800 

   สินทรัพยตราสารอนุพันธ 10,161,270 133,918,256 3,762,698 

   สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทลั - 816,121 7,320,135 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 10,484,086 11,585,120 10,556,451 

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,517,463,573 5,880,978,078 6,711,015,511 

   เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย :    

    เงินลงทุนในการรวมคา 27,275,883 38,850,425 49,124,569 

 เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 12,345,500 

   เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 195,310,830 215,861,691 219,546,588 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 23,191,212 18,105,269 12,725,630 

   สินทรัพยสิทธิการใช 87,878,661 60,334,480 26,147,627 

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

   สินทรัพยที่ไมมีตัวตน - สุทธิ 10,841,571 11,358,735 13,918,181 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 51,621,135 52,687,837 52,802,512 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 78,912,925 83,144,279 89,763,026 

สินทรัพยรวม 5,043,360,856 6,412,185,860 7,238,254,210 
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ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 

หนี้สนิ    

หน้ีสินหมุนเวียน    

   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,425,000,000 1,510,000,000 2,105,000,000 

   เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 106,928,419 194,859,954 

   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 263,641,955 281,019,750 205,889,476 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 28,844,972 31,643,418 23,718,959 

   ประมาณการรื้อถอนท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 9,653,935 

   เงินกูยืมอ่ืน 440,625,778 567,634,924 188,092,084 

   หุนกูระยะส้ันชนิดไมมีประกัน 132,700,000 455,600,000 843,500,000 

   หุนกูชนิดไมมีประกันที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 389,500,000 665,300,000 907,500,000 

   เจาหนี้อ่ืน 138,070,501 174,623,909 121,298,044 

   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 8,218,660 40,358,492 1,695,805 

   ภาษีเงินไดคางจาย 321,612 29,507,254 17,061,636 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,946,343 21,761,858 22,333,879 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,838,869,821 3,884,378,024 4,640,603,772 

หน้ีสินไมหมุนเวียน    

   เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 124,202,264 - 

   หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 465,300,000 491,900,000 736,500,000 

  หน้ีสินตามสัญญาเชา–สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 52,912,823 25,634,461 1,372,200 

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

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 56,136,507 88,179,368 88,779,065 

   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 23,743,316 32,612,130 31,311,850 

หน้ีสินรวม 3,446,180,946 4,656,339,942 5,498,566,887 

สวนของผูถือหุน    

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

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 289,165,624 291,994,032 291,994,032 

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8,120,708 - - 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (62,305,174) (54,617,080) (49,386,968) 

กําไรสะสม    

   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 79,127,267 91,634,459 100,597,963 

   ยังไมไดจัดสรร 287,126,655 354,810,277 324,458,066 

รวมสวนของผูถือหุน 1,597,179,910 1,755,845,918 1,739,687,323 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,043,360,856 6,412,185,860 7,238,254,210 

 

ผลประกอบการ 2563 2564 2565 

รายได    

รายไดคาที่ปรึกษา 17,127,840 66,350,730 49,376,127 

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 425,934,642 597,322,085 554,207,467 

รายไดจากธุรกิจตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 20,740,652 14,183,856 15,351,653 
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ผลประกอบการ 2563 2564 2565 

รายไดดอกเบ้ีย 95,496,504 118,763,803 109,085,975 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 145,504,844 178,378,123 67,587,950 

รายไดคาบรกิารการจัดการ 351,696 2,771,772 11,991,675 

รายไดอื่น 7,228,759 14,819,839 9,010,030 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 5,056,858 15,444,542 14,669,187 

รวมรายได 717,441,795 1,008,034,750 831,280,064 

คาใชจาย    

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 360,212,406 457,827,485 328,761,303 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 39,768,857 44,020,308 42,129,756 

คาธรรมเนียมและบริการจาย 54,931,061 64,979,825 61,057,913 

คาใชจายอ่ืน 46,877,593 49,002,331 64,121,429 

คาใชจายในการดําเนินงานและการบริหาร 501,789,917 615,829,949 496,070,401 

ตนทุนทางการเงิน 60,108,864 86,241,838 117,077,476 

รวมคาใชจาย 561,898,781 702,071,787 613,147,877 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 155,543,014 305,962,963 218,132,187 

คาใชจายภาษีเงินได 25,095,660 55,819,131 39,735,086 

กําไรสุทธิ 130,447,354 250,143,832 178,397,101 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน) 0.65 1.18 0.83 

 

 (หนวย: บาท) 

งบกระแสเงินสด 2563 2564 2565 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 155,543,014 305,962,963 218,132,187 

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 39,750,215 44,020,308 42,129,755 

   โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน (72,908) (25,229) (604) 

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4,923,693 6,136,142 5,116,695 

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม (186,851) (15,444,542) (14,823,687) 

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา (4,870,007) - 154,500 

  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคายุติธรรมของสินคา

คงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 

- 182,781 2,879,809 

   ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(78,976,292) 28,198,634 (6,080,286) 

  ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุน (3,360,173) (3,001,069) 22,555,789 

  ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยตรา

สารอนุพันธ 

(3,179,240) (28,895,016) 130,155,558 

  ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหน้ีสินตราสาร

อนุพันธ 

3,385,901 32,139,832 (38,662,687) 

   คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 818,910 49,895 - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ (1,194,473) (922,435) 437,354 
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   กําไรจากการตัดจําหนายสิทธิการใช - - (8,103) 

   รายไดอ่ืน – กําไรจากการซื้อธุรกิจ (163,807) - - 

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (138,854,918) (148,205,661) (121,270,033) 

   ตนทุนทางการเงิน 60,108,831 86,241,838 117,077,475 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง    

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 33,671,895 306,438,441 357,793,722 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

   เงินลงทุนชั่วคราว 182,982,464 269,834,778 (146,021,604) 

   ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย (162,978,197) 176,726,204 24,879,095 

   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา (619,269,799) (1,255,278,370) (863,397,011) 

   ลูกหน้ีอ่ืน (256,409) (44,732,091) 11,434,576 

   เงินใหกูยืมระยะส้ันแกการรวมคา (20,000,000) 10,000,000 70,000,000 

   เงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน 162,916,442 (132,726,202) 8,679,620 

   สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล - (998,902) (9,383,823) 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (2,589,610) (1,101,034) 2,649,308 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4,382,154) (4,231,354) (6,618,747) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 420,000,000 85,000,000 595,000,000 

   เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย (47,534,433) 106,928,419 87,931,535 

   เจาหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 128,899,002 17,377,795 (75,130,274) 

   เจาหน้ีอ่ืน 32,071,693 (36,553,408) (63,961,447) 

   เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน (100,181,184) (72,398,118) (508,219,044) 

   หุนกูระยะส้ันชนิดไมมีประกัน (269,100,000) 322,900,000 387,900,000 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,156,447) 9,815,515 572,021 

   เงินกูยืมระยะยาวอื่น - 124,202,264 4,473,940 

   หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน 387,900,000 302,400,000 486,800,000 

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (367,000) (578,320) (4,517,000) 

   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,568,503 8,868,814 (1,300,280) 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,194,766 191,894,431 359,564,587 

   รับดอกเบี้ยและเงินปนผล 133,770,038 142,381,980 119,372,016 

   จายดอกเบ้ีย (58,284,533) (87,470,100) (105,071,177) 

   จายภาษีเงินได (33,611,315) (10,042,227) (48,234,167) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,068,956 236,764,084 325,631,259 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในการรวมคา 3,939,950 3,870,000 4,515,000 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 473,703 - 6,051,300 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (38,142,970) - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 9,130,000 - - 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (2,600,000) - - 

เงินสดจายสําหรบัเงินใหกูยืมที่มสีิทธิแปลงสภาพ  (70,000,000) (25,000,000) 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว - (5,000,000) (7,500,000) 
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เงินสดจายซื้ออุปกรณ        (7,221,121) (5,070,264) (3,546,284) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ         1,251,916  926,201 1,352,528 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน        (2,395,743) (2,731,524) (4,280,525) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (35,564,265) (78,005,587) (28,407,981) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ชําระคืนเงินตนของหน้ีสินตามสัญญาเชา      (27,129,175) (31,813,426) (32,414,872) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ - 78,198,544 - 

จายเงินปนผล (87,643,145) (160,803,635) (198,324,486) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (114,772,320) (114,418,517) (230,739,358) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  5,732,371 44,339,980 66,483,920 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนป 62,220,366 67,952,737 112,292,717 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดปลายป  67,952,737 112,292,717 178,776,637 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    

รายการที่ไมใชเงินสด    

   คาซื้ออุปกรณสวนที่บันทึกเปนหน้ีสินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 311,386 (1,084,033) (106,893) 

   คาซื้อสินทรพัยไมมีตัวตนสวนที่บันทึกเปนหน้ีสินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 339,682 (339,682) - 

   กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได 

(14,850,403) 7,688,094 5,230,112 

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย – สุทธิ

จากภาษีเงินได 

- (21,145,820) - 

   เงินปนผลคางรับ - 2,090,907 - 

   โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 966,024 - - 

   การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา      6,112,247 5,543,425 (815,430) 
 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั 

(หนวย: บาท) 
ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 

สินทรัพย    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45,135,893 104,014,704 170,336,711 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน    

   เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 306,900,433 300,829,658 523,083,378 

   เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 139,078,430 81,110,890 63,631,988 

   เงินลงทุนที่ไมไดวางเปนหลักประกัน 445,978,863 381,940,548 586,715,366 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 220,404,829 43,678,625 18,799,530 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา 2,413,623,679 3,673,273,558 4,666,734,209 

สินทรัพยอนุพันธ 10,161,270 39,056,286 3,762,698 

เงินใหกูยืม 283,447,522 8,375,587 2,964,742 

อุปกรณ 22,198,025 17,710,167 12,675,309 

สินทรัพยสิทธิการใช 87,878,661 59,393,870 25,720,077 

สินทรัพยไมมีตัวตน 10,824,889 11,358,735 10,867,128 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 26,707,576 31,588,176 34,254,239 

สินทรัพยอื่น 125,947,077 108,721,722 111,375,008 

รวมสินทรัพย    3,692,308,284 4,479,111,978 5,644,205,017 

หนี้สนิ    

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,425,000,000 1,510,000,000 2,105,000,000 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี -  106,928,419 194,859,954 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 392,761,144 342,298,765 311,468,375 

หน้ีสินอนุพันธ 10,161,270 35,515,448 1,427,053 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน 59,945,376 540,352,640 1,151,000,000 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 81,757,796 56,326,452 24,653,699 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 51,477,267 83,721,912 83,956,792 

ภาษีเงินไดคางจาย - 22,268,420 12,611,335 

คาใชจายคางจาย 124,096,627 149,188,590 99,632,665 

เงินปนผลคางจาย 60,000,000 96,000,000 - 

ประมาณการรื้อถอน 9,218,479 9,433,695 9,653,935 

หน้ีสินอื่น 10,553,550 16,995,881 10,850,540 

รวมหนี้สิน 2,224,971,509 2,969,030,222 4,005,114,348 

สวนของเจาของ    

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

สวนทุนจากบริษัทใหญ 6,260,094 747,847 747,847 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (30,277,615) (25,404,241) (21,105,169) 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 64,486,350 71,995,043 71,995,043 

กําไรสะสม  226,867,946 262,743,107 387,452,948 

รวมสวนของเจาของ 1,467,336,775 1,510,081,756 1,639,090,669 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 3,692,308,284 4,479,111,978 5,644,205,017 
 

ผลประกอบการ 2563 2564 2565 

รายได    

   รายไดคานายหนา 289,822,785 392,594,242 301,580,716 

   รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 132,701,166 171,526,936 141,471,709 

   รายไดดอกเบี้ย 101,229,203 139,091,733 195,445,241 

   กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 42,874,029 32,008,969 14,617,696 

   รายไดอ่ืน 4,939,270 4,898,191 4,174,133 

   รวมรายได 571,566,453 740,120,071 657,289,495 

คาใชจาย    

   คาใชจายดอกเบ้ีย 20,358,852 30,091,875 64,166,101 

   คาธรรมเนียมและบริการจาย 53,038,652 62,863,877 58,878,987  

   โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (72,908) (25,229) (829) 

   คาใชจายในการดําเนินงาน    
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       คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 303,736,279 360,035,627 274,972,656 

       คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 57,026,858 60,502,281 59,986,733 

       คาใชจายอ่ืน 40,079,055 38,851,238 41,936,658 

   รวมคาใชจาย 474,166,788 552,319,669 499,940,306 

ภาษีเงินได (16,379,715) (37,626,542) (31,212,569) 

กําไรสุทธ ิ 81,019,950 150,173,860 126,136,620 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน) 0.68 1.25 1.05 

 

งบกระแสเงินสด 2563 2564 2565 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรกอนภาษีเงินได 97,399,665 187,800,402 157,349,189 

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)    

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 39,043,732 42,902,864 41,256,981 

      โอนกลับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน (72,908) (25,229) (829) 

   ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในเงินลงทุน  (74,755,609) 42,892,527 3,017,380 

   กําไรจากการขายเงินลงทุน (3,360,173) (3,001,069) (3,807,821) 

   ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในสินทรัพยอนุพันธ (3,179,240) (28,895,016) 35,293,588 

   ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในหน้ีสินอนุพันธ 3,389,240 25,354,178 (34,088,395) 

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ (1,194,473) (922,435) 437,354 

   กําไรจากการตดัจําหนายสิทธิการใช - - (8,103) 

   คาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 625,883 38,484 - 

   คาใชจายดอกเบี้ย 20,358,851 30,091,876 64,166,100 

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (30,485,593) (22,595,108) (25,074,405) 

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,720,754 5,356,620 4,751,880 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 51,490,129 278,998,094 243,292,919 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

   ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี (162,978,197) 176,726,204 24,879,095 

   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (615,238,171) (1,259,624,650) (993,459,822) 

   เงินลงทุน  (39,487,750) (9,991,568) (238,079,135) 

   สินทรัพยอื่น   (35,697,243) 20,758,389 (1,744,149) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  420,000,000  85,000,000 595,000,000 

   เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย   (47,534,433) 106,928,419 87,931,535 

   เจาหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา   193,362,170  (50,462,379) (30,830,390) 

   ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมอ่ืน    19,004,270 474,703,969 609,242,432 

   เงินสดจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       (367,000) (578,320) (4,517,000) 

   หน้ีสินอ่ืน      2,050,327  32,958,005 (55,594,375) 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน (215,395,898) (144,583,837) 236,121,110 

   เงินสดจายดอกเบ้ีย (17,743,490) (22,411,563) (61,513,909) 

   เงินสดรับดอกเบี้ย 12,598,708 6,741,264 11,854,570 
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งบกระแสเงินสด 2563 2564 2565 

   เงินสดจายภาษีเงินได (31,775,899) (16,238,106) (44,610,484) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (252,316,579) (176,492,242) 141,851,287 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย (3,931,733,887) (4,090,036,487) (4,918,396,839) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 4,260,495,830  4,063,901,736 4,935,017,338 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

9,130,000 

 

70,930,000 

 

21,425,964 

เงินสดจายเงินใหกูยืม (4,323,000,000) (4,114,608,833) - 

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืม 4,344,339,134  4,389,680,768 5,410,845 

เงินสดจายซื้ออุปกรณ     (7,190,626) (5,070,264) (3,531,350) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ       1,251,916  926,201 1,352,528 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน     (2,395,743) (2,731,524) (1,229,473) 

ดอกเบี้ยรับ          402,394  1,199,918 3,537,295 

เงินปนผลรับ      11,636,273  12,462,438 8,768,758 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 362,935,291 326,653,953 52,355,066 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ชําระคืนเงินตนของหน้ีสินตามสัญญาเชา (27,129,175) (31,282,900) (31,884,346) 

เงินปนผลจาย (96,000,000) (60,000,000) (96,000,000) 

เงินสดสุทธ ิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (123,129,175) (91,282,900) (127,884,346) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (12,510,463) 58,878,811 66,322,007 

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดปลายป 45,135,893 104,014,704 170,336,711 

2. อัตราสวนทางการเงิน       

อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงนิและผลดําเนินงานใน ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจหลักทรพัยของบรษิัท 

- อตัราสวนทางการเงินของ บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย     

อัตราสวนทางการเงนิ/Financial Ratio หนวย/Unit 2563 2564 2565 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา/Time 1.59 1.51 1.45 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     

อัตราสวนกําไรสุทธติอรายไดรวม (Net Profit Margin) % 18.18 24.82 21.46 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity)  % p.a. 8.21 14.92 10.21 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  % p.a. 13.65 23.22 9.61 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets)  %  2.76 4.37 2.61 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets Turnover)  เทา/time 0.15 0.18 0.12 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย  (Interest coverage ratio :ICR) เทา/time 4.25 5.06 3.22 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และ เทา/time 11.53 8.90 12.74 
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อัตราสวนทางการเงนิ/Financial Ratio หนวย/Unit 2563 2564 2565 

คาตัดจําหนาย (Interest bearing debts to EBITDA ratio) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 

(Debt service coverage ratio : DSCR) 

เทา/time 0.11 0.14 0.09 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (Income Generated Assets to Debts) เทา/time 1.72 2.03 2.45 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรพัยรวม  

(Income Generated Assets to Total Assets)  

% 63.24 69.38 76.70 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (Debts to Equity)  เทา/time 2.16 2.65 3.16 

อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน  

(Interest Baring Debt to Equity) 

เทา/time 1.79 2.17 2.75 

อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout Ratio)  % 82.18 85.71 21.032) 

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)     

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือไมกอใหเกิดรายได % 100 100 11.45 

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม % 2.50 1.66 1.35 

อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0 0 0 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือหยุดรบัรูรายไดตอสินเช่ือรวม % 3.32 2.18 12.20 

อัตราสวนอื่นๆ     

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (Investment to Total Assets)  % 18.09 13.91 14.68 

ขอมูลตอหุน (Per share Information)     

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book value per share)  บาท/Baht 8.02 8.19 8.11 

กําไรตอหุน (Earnings per share) 

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

บาท/Baht 0.65 1.18 0.83 

เงินปนผลตอหุน (Dividend per share)  บาท/Baht 0.50 1.00 0.1752) 

หมายเหตุ  1) การคํานวณอัตราสวนตามตารางขางตน อางอิงจากสูตรที่ใชในการคํานวณอัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งไมสามารถ

คํานวณอัตรากําไรขั้นตนได เน่ืองจากงบการเงินของบริษัทและบรษิัทยอยไมไดแยกผลตอบแทนดานธุรกิจหลักทรัพยและคาใชจายดานธุรกิจ

หลักทรัพย อยางไรก็ตามบรษิัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด จึงสามารถวิเคราะหอัตราสวนดังกลาวไดจากอัตราสวนทาง

การเงินของบริษัทหลักทรพัย ทรีนีต้ี จํากัด 

 2) บริษัทไดมกีารจายปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานป 2565 เมื่อเดือนกันยายน 2565 

- อัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratio หนวย/Unit 2563 2564 2565 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา/Time 1.34 1.39 1.34 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit Margin) % 14.18 20.29 19.19 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) % p.a. 5.53 10.09 8.01 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  % p.a. 5.48 10.24 5.55 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets)  %  2.40 3.68 2.49 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Assets Turnover) เทา/time 0.17 0.18 0.13 
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อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratio หนวย/Unit 2563 2564 2565 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อัตราสวนความสามารถชาํระดอกเบี้ย (interest coverage ratio :ICR) เทา/time 7.70 8.67 4.10 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย (Interest bearing debts to EBITDA ratio)  

เทา/time 

 

10.05 8.11 12.48 

อัตราสวนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : 

DSCR) 

เทา/time 0.10 0.12 0.08 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (Income Generated Assets to Debts) เทา/time 2.02 1.97 1.65 

อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรพัยรวม (Income Generated Assets to 

Total Assets) 

% 84.87 90.54 93.08 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (Debts to Equity) เทา/time 1.52 1.97 2.44 

อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน (Interest Baring Debt to 

Equity) 

เทา/time 1.01 1.38 2.07 

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)     

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือไมกอใหเกิดรายได % 100 100 11.45 

อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตอสินเช่ือรวม % 2.50 1.66 1.31 

อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0 0 0 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือหยุดรบัรูรายไดตอสินเช่ือรวม % 3.32 2.17 11.83 

อัตราสวนอื่นๆ      

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (Investment ratio) % 12.08 8.53 10.40 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio)  % 38.01 40.69 38.65 

ขอมลูตอหุน (Per share Information)     

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book value per share)  บาท/Baht 12.23 12.58 13.66 

กําไรตอหุน (Earnings (loss) per share) 

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

บาท/Baht 0.68 1.25 1.05 

เงินปนผลตอหุน (Dividend per share)  บาท/Baht 0.50 0.80 0 
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ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญอื่น 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

ผูสอบบัญช ี

 บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด 

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

โดย   

 1)  นางสาวเกิดศริิ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ 

 2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3972 และ/หรือ  

 3)   นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

 4)   นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 และ/หรือ  

 5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ  

 6)  นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 

ผูแทนผูถือหุนกู 

 บริษัทหลักทรพัย ทรนีีตี้ จํากัด 

 179 ชั้น 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต  

 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

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

2. ขอมูลสําคัญอื่น  

 ไมมีขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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3. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกคาของบริษัทยอยรายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้เปนจํานวนเงิน 479 ลานบาท ไดกระทําการ

ฉอโกงบริษัทหลักทรัพยหลายแหงในเวลาเดียวกัน โดยทําการซื้อหลักทรัพย MORE รวมทกุบรษิัทเปนจํานวนเงินสูงถึง 4,500 ลาน

บาท ซึ่งเปนการฉอฉลตอทั้งอุตสาหกรรม บริษัทยอยไดฟองรองลูกหนี้ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ) ฐานฉอโกงอันมีลักษณะเปนปกติธุระ อันเขาลักษณะความผิดมูลฐานตามพรบ.ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคําสั่งการอายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของ

กับคดีฉอโกงที่อยูในบัญชีบริษัทหลักทรพัยที่เกี่ยวของทกุรายไวชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ไดพิจารณาเห็นชอบให

เสนอสํานวนคดีการตรวจสอบและการดําเนนิการเกี่ยวกับทรพัยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตออัยการเพ่ือพิจารณายื่นคํารอง

ตอศาลเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566  และในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็น

วาพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมานั้น ปรากฎหลักฐานที่เชื่อไดวาผูถูกกลาวหากับพวกมีพฤติการณในการกระทําความผิดหรือ

เก่ียวของหรอืเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงดังกลาว จึงไดยื่นคํารองตอศาล ซึ่งศาลแพงไดมีคําสั่งไต

สวนคํารองฉุกเฉินและมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรพัยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดไวชั่วคราวมูลคารวม 4,470.87 ลานบาทพรอม

ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้น จนกวาศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทยอยไดย่ืนคํารองขอ

คุมครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานพรอมหลักฐานแสดงรายละเอียดแหงความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ไดรับ

ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง. เพ่ือให ปปง. และ อัยการดําเนินการใหไดรบัการชดใชความเสยีหายตามกฎหมายตอไป 

ตามราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศ เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2566 

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทไดรับความเสียหายจากการที่ตองชําระคาหลักทรพัย MORE ใหกับบรษิัทหลักทรัพยฝงผูขาย แทนลูกหนี้

ซึ่งผิดนดัชําระหนี้เปนจํานวนเงนิ 479 ลานบาท (มูลคาหนี้สุทธิหลังหักหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 397 ลาน

บาท) ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางรอผลการดําเนินคดีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา  

 ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 77 

 
 
 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยใหเปนสวนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร เพื่อใหบริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน สามารถ

ปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเพิ่มคุณคา และมูลคาใหกับผูถือหุนใน

ระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบรษิัทมีการทบทวนนโยบายในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง และปรบัปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติ

ที่กําหนดไวเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี การดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองยึดถือปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการทํางานโดยไดกําหนดนโยบายไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ และควบคมุดูแลใหกิจการของบริษัทเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ

ใหประโยชนตอผูถือหุนรวมถึงผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ในระยะยาวรวมถึงการใหความสําคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม 

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของท้ังของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางเครงครัด รวมทั้งกําหนดใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดใหมีการทบทวนอยูเสมอ และเผยแพรใหกรรมการ และพนักงานทราบ และถือปฏิบัติ 

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงการแกไขปญหาของฝายจัดการจะเปนไปดวยความ

โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งควบคุมดูแลการทํารายการระหวางกัน

ที่สําคัญตองไดรับการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยรายการที่อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกําหนดของบริษัทและหนวยงานที่กํากับดูแล รวมทั้งใหการสนับสนุนการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่น และหามจายสินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ 

4. บริษัทจะดูแล ปกปอง และสงเสริมใหผูถือหุนใชสทิธิของผูถือหุนซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกวา

สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีขอมูลเก่ียวกับบริษัทอยางเพียงพอเพ่ือการพิจารณาในการประชุม และใหมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอยางเต็มที่ 

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเหมาะสม และใหมีความเทาเทียมรวมทั้งไมใหมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ ผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก กลุมลูกคา คูคา เจาหนี้ รวมถึงกลุมพนักงานซึ่ง

เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะชวยเหลือเก้ือกูลสังคมตามความเหมาะสม 

6. บริษัทจะดําเนินงาน และบริหารธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบโดยคํานึงถึงผลประโยชน และความเสี่ยงอยูเสมอ 

โดยจัดใหมีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครอบคลุมในหลายๆ ดาน 

7. บริษัทจัดใหมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเปนอิสระ และ

ความหลากหลายดานทักษะความชํานาญใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจทั้งในมิติความโปรงใส การตรวจสอบและถวงดุล 

และประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และมีสัดสวนกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารตอกรรมการที่เปนผูบริหารในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยใหสะทอนกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทและสภาวะธุรกิจใน

สังคม  
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8. เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบรษิัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหง และจํานวนบริษัทอื่นทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน และไมเปนบริษัทจด

ทะเบียนที่กรรมการท่ีเปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการไมเกิน 5 แหง (ไมรวมบริษัทยอย บริษัทรวม และสมาคมตางๆ) 

บริษัทไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเว็บไซตของบรษิัทเพ่ือใหผูที่เก่ียวของทุกฝาย

ไดทราบ 

1.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนใหทําหนาที่กํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของบริษัท แตงตั้งฝายบริหารเพื่อ

รับผิดชอบบริหารธุรกิจ รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือรับผิดชอบเฉพาะเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และเลขานุการบริษัทเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

คณะกรรมการมีดังน้ี 

1. องคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการสรรหากรรมการ  

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเปนอิสระ และความหลากหลายดาน

ทักษะความชํานาญใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจทั้งในมิติความโปรงใส การตรวจสอบ และถวงดุล และประสิทธิภาพ

ของการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และไมนอยกวา 3 

ทาน และมีสัดสวนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารตอกรรมการที่เปนผูบรหิารในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยใหสะทอนกับสัดสวนการถือ

หุนของบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดมอบหมายหนาที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอยใหแกคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการสรรหาเม่ือตําแหนงน้ันครบวาระ หรือวางลง 

2. ความเปนอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตองแสดงความคดิเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจอยางเปนอิสระ ไมตกอยู

ภายใตภาวะกดดันจากการมีสวนไดเสียใดๆ ไมวาของตนเอง หรือครอบครัว หรือคนใกลชิด 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และรายละเอียดขอมูลการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี ่ยวของของ

กรรมการ และผู บริหารของบริษัท และบริษัทยอยเพื ่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที ่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบรษิัทโดยรวม ทั้งน้ีกรรมการ และผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับ

บริษัท และบริษัทยอยจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทาํธุรกรรมดังกลาว 

3. คณะกรรมการชุดยอย และคณะกรรมการปฏิบัติการ  

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทนเพ่ือชวยพิจารณา และกลั่นกรองงานเฉพาะดานที่สําคัญซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระทั้ง

คณะแตสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารแตเปนตัวแทนผูถือหุนรายใหญ 

2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯเพื่อใหมีความสมดุล และเหมาะสมใน

การพิจารณาสรรหา และกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไมไดเปนสมาชิก หรือประธานในคณะกรรมการชุดยอย (ดู

รายละเอียดคณะกรรมการชดุยอย ในหนา 102) 
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นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังไดอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพ่ือควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ

ในกลุมบริษัท โดยไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทเปนสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที่สําคัญไดแก คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการสินเช ื ่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดู

รายละเอียดคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ในหนา 107)  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีการกําหนดการประชุมไวลวงหนาเปนประจํา เพ่ือกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ พิจารณาอนุมัติกลยุทธ 

แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ

มีการจัดประชุมตอเมื่อมีวาระที่ตองพิจารณาเก่ียวกับการสรรหา และการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอย กรณีที่บริษัทไมไดประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน ให

คณะกรรมการไดพิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไมมีการประชุมเพ่ือใหมีความตอเนื่อง 

กอนการประชุม เลขานุการบริษัทจัดเตรียมวาระการประชุมและนําเสนอตอประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับหนังสือ

เชิญประชุม พรอมวาระการประชุมลวงหนา อยางนอย 5 วัน และเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วัน ในกรณีที่

กรรมการแตละทานประสงคจะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมเพิ่มเติม สามารถแจงตอเลขานุการบริษัทเพื่อเสนอตอประธาน

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหวางกันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และใหแจงผลการประชุมใหประธาน

เจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผูสอบบัญชีและผูบริหารฝายตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไมมีผูบริหารอื่นเขารวมประชุม เพ่ือความเปนอิสระในการซักถามประเด็นตางๆ 

บริษัทกําหนดองคประชุมขั้นตํ่าไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559  

ซึ่งในทางปฏิบัติ ดวยการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาใหกรรมการทราบตั้งแตตนป ทําใหองคประชุมของบริษัทที่ผานมามี

จํานวนไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

หลังการประชุมเลขานุการจะจัดทํารายงานการประชุมเพื่อบันทึกสาระสําคัญในการประชุม และจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร และใน

ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือปองกันการแกไขโดยไมผานที่ประชุมคณะกรรมการ ขอมูลในรายงานการประชุมไดแก 

- วันเวลาเร่ิม และเลิกประชุมลฃ 

- ชื่อกรรมการท่ีเขาประชุม และที่ติดภารกิจ 

- สรุปสาระสําคัญของเร่ืองท่ีเสนอ ประเด็นที่มกีารอภิปราย ขอสังเกตของกรรมการรวมถึงมติคณะกรรมการ และ 

ความเห็นกรรมการที่ไมเห็นดวย (ถามี) 

- ชื่อผูจดรายงานและผูรับรองรายงาน 

 ในป 2565 บริษัทมีการจัดประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละคณะ (ดูรายละเอียดในหัวขอ

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ในหนา 124) ซึ่งกรรมการทุกทานมีสัดสวนของการเขารวมประชุมคณะกรรมการไมนอย

กวารอยละ 75 ของการประชุมทั้งป 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

80  

 
 
 
 

5. คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใหนโยบายแกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในการกําหนดคาตอบแทนใหกับกรรมการที่

สะทอนและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้- 

- สะทอนผลการดําเนินงานของบรษิัท 

- เหมาะสมกับภาระหนาที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการแตละทาน 

- สามารถสรางแรงจูงใจใหกรรมการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ และคงรักษามาตรฐานที่ดีตอไป 

- สามารถแขงขันไดกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทํารายไดใกลเคียงกัน  

(คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาขอมูลคาตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการ ของ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนประจําทุกป) 

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งตอบริษัท และตอบุคคล 

รูปแบบคาตอบแทนของกรรมการที่ไดรบั ไดแก 

- เบี้ยประชุม  

- บําเหน็จ 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (Warrant) 

- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ 

- ประกันสุขภาพ กรณีผูปวยใน (In patient) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที ่ในการพิจารณาเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และ

หลักเกณฑขางตนตอคณะกรรมการบริษัท เมื่อไดรับความเห็นชอบจึงนาํเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผู

ถือหุนตอไป  ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีการเปดเผย (ดูรายละเอียดในหัวขอคาตอบแทนกรรมการ ในหนา 126) 

6. คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอาํนวยการ และกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนสําหรับผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรคาตอบแทนและผลประโยชนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว (ดูรายละเอียดในหัวขอคาตอบแทนผูบริหาร ในหนา 114) สามารถดึงดูด และจูงใจ ผูบริหารระดับสูง และ

พนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองตอกลยุทธ และเปาหมายของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดทํางานอยาง

ทุมเท และเต็มกําลังความสามารถ 

เกณฑที่ใชในการประเมินคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ไดแก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัท 

- ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานประจําป 

- ผลสํารวจการจายคาตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

- ขอมูลการจายคาตอบแทนที่ผานมา 
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7. การเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทและผูบริหาร คณะกรรมการได

พิจารณาขอมูลการดํารงตําแหนงตางๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการแตละทานเปนประจําทุกปวา ไมสงผลตอการปฏิบัติหนาที่

กรรมการของบริษัท  และเปดเผยในเอกสารแนบ 1 เพื่อใหผูถือหุนทราบ สําหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียม

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการที่เพียงพอใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ  

นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัจดทะเบียนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 แหง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหาร 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไป

ดํารงตําแหนงกรรมการที่บรษิัทอื่น (ไมรวมบริษัทยอย บริษัทรวมของบริษัท และสมาคมตางๆ) ของผูบรหิาร ดังนี้ 

นโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น 

- ควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นไมเกิน 5 บริษัท 

- ไมดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบรษัิทอื่น เวนแตไดรบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดํารงตําแหนง

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอื่นดังกลาวตองไมสงผลกระทบตอการทาํงานใหกับบริษัท กรณีไดคาตอบแทนจากการเปน

กรรมการ ใหถือเปนเงินไดของผูบริหาร 

- ใหเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นใหครบถวน 

วิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น 

- แจงรายละเอียดการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นตอเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง 

- กรณีที่ตองการดํารงตาํแหนงกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอื่น ใหระบุเหตุจําเปนใหเลขานุการบริษัทนําเสนอขออนุมัติ

ตอคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อตองการดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวา 5 บริษัท หรือเมื่อตองการดํารงตําแหนง

กรรมการผูมีอํานาจของบรษิัทอื่น 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยไดแก 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง การประเมินแบงออกเปน 3 สวน 

ไดแก 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และใหรวบรวมสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับ

จากการประเมินผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการบริษัท (ดู

รายละเอียดในหัวขอการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในหนา 121) 
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9. การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และสงเสริมใหมีการอบรม และใหความรูแกกรรมการ โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ 

DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทสวนใหญจะเขา

รับการอบรมแลว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร หรือขอมูลที่เปนประโยชนรวมถึง

นโยบายที่เกี่ยวของโดยรวบรวมเปนคูมือสําหรับกรรมการใหกรรมการใหม รวมทั้งประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูแนะนํา

ลักษณะธุรกิจเพ่ือใหกรรมการใหมมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ในขณะเดียวกันฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนําเสนอกฎระเบียบตางๆ ที ่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญให

กรรมการบริษัทหลักทรัพย และกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนประจําทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

10. การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) 

เพ่ือใหบรษิัทไดดําเนินธุรกิจตามนโยบาย และแผนงานอยางตอเนื่องไมหยุดชะงักเพราะขาดบุคลากร หรือขาดการถายทอดความรู 

ประสบการณ ความเขาใจในขั้นตอนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเปนที่จะตองมีแผนงานในเรื่องของการสืบทอด

ตําแหนง (Succession Planning) โดยเฉพาะตําแหนงของผูบริหารระดับสูงที่เปนผูกําหนดนโยบาย และกําลังหลักในการ

ขับเคลื่อนองคกรใหเดินไปตามเปาหมาย โดยกําหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตําแหนงระดับสูงไวลวงหนา มีแผนงานในการพัฒนา 

ทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกรเพื่อที่จะสามารถสานตอธุรกิจไดอยางตอเนื่อง เปนไปตามเปาหมายที่ตั้ง

ไว ทั้งนี้คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายจัดการดําเนินงานในเรื่องการสืบทอดตําแหนง สําหรับผูบริหารระดับสูง*เกี่ยวกับ

ขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา และกําหนดกลุมตําแหนงเปาหมายที่องคกรใหความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

2. ระบุทักษะ ความรู สมรรถนะ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนงที่สําคัญ 

3. จัดทําระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงชองวางของสมรรถนะของตําแหนงดังกลาวในปจจุบันและใน

อนาคต 

4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรท่ีมีคณุสมบัติ และความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตาํแหนง (successor) 

5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปจจุบัน เพ่ือหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

6. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

7. ติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนา successor เปนระยะๆ 

8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตําแหนงตามผลการประเมินเพ่ือแกไขขอบกพรอง และพัฒนาใหดีขึ้น 

หมายเหตุ * ผูบริหารระดับสูงในชั้นนี ้ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตําแหนงคือ ตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการซึ่งหากผูดํารงตาํแหนงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการมอบหมายให

ผูที่มีตําแหนงใกลเคียง หรือผูที ่มีตําแหนงรองลงมา เปนผูรักษาการในตําแหนงจนกวาคณะกรรมการจะสรรหาผูที ่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

11. นโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม 

เนื่องดวยบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company โดยมีการลงทุนในบริษัทยอย 

และบริษัทรวม คณะกรรมการจึงมีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลบริษัทยอย และบริษัทรวม เพ่ือใหมีแนวทางหลักปฏิบัติ และ

กระบวนการทํางานในมิติตางๆ มีความสอดคลอง และมีมาตรฐานเดียวกัน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุน และผู
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ที่เก่ียวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทยอย 

และบริษัทรวม 

กรอบการบริหารจัดการ   

1.   คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก สําหรับ

บริษัทยอยอื่น และบริษัทรวมใหประธานกรรมการรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณามอบหมายกรรมการที่จะ

เปนตัวแทน 

2.   หากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทยอยจะตองขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทกอน เชน การลงทุนในหลักทรพัยใดที่ไมอยูในหลักทรัพย หรือกรอบที่อนุมัติใหลงทุน เปนตน 

รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทยอยในกลุมนําไปปฏิบัติจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ 

วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

3.   กฎระเบียบ ขอกําหนด และการกํากับดูแลของบริษัทใชบังคับกับกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของบริษัทยอย

ทุกบริษัท 

4.   สําหรับบรษิัทรวม หรือการรวมคา บริษัทจะมีการมอบหมายผูบริหารของบริษัทเขาเปนกรรมการของบริษัทรวมหรือ

การรวมคา เพ่ือรวมกําหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกลาว  

5.   กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสินท่ีสําคัญ หรือกรณีที่ตองมีการลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผยขอมูล 

และจัดเก็บขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมใหทันกําหนดเวลา 

1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

1. สิทธิของผูถือหุน 

- บริษัทสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถือหุนพึงไดรับอยางเปน

ธรรมตามกฎหมายกําหนด  

- คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

- ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุม และการจัดทํารายงานประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียม นอกเหนือจากการปกปองสิทธิตามหลักการใน 1 แลว บริษัทไดดําเนินการเพื่อให

ผูถือหุนไดรบัการดูแลอยางเทาเทียม และเหมาะสม ดังนี้ 

1. การใหโอกาสผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ลวงหนา 

ตามที่ คณะกรรมการไดมีนโยบายใหดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อ

บุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาตั้งแตป 2551 เปนตนมา ซึ่งผูถือหุนสวนนอยตองมีคุณสมบัติเปนผูถือหุนรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกัน  ในจํานวนท่ีรวมแลวไมนอยกวารอยละ 3 และไมเกินรอยละ 5 ของหุนที่บริษัทออกและจําหนายแลว  ทั้งนี้

โดยมีระยะเวลาในการถือหุนดังกลาวตอเนื่องไมนอยกวา 12 เดือน  และผูถือหุนทั้งหมดยังคงความเปนผูถือหุนจนถึงวันปดสมุด
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ทะเบียนรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อ

บุคคลเพ่ือเปนกรรมการ โดยแจงใหผูถือหุนทราบถึงคณุสมบัติของผูถือหุนสวนนอย หลักเกณฑ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเร่ือง

ที่ผูถือหุนเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เก่ียวของผานเว็บไซตของบรษิัท และแจงขาวผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพย โดย

ใหระยะเวลาในการเสนออยางนอย 1 เดือน  

2.  เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือก

สําหรับผูถือหุนที่จะมอบฉันทะ ใหผูอื่นหรือใหกรรมการที่เปนอิสระ (ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุม)ของบริษัทเปนผูรับมอบ

ฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝายจัดการของบรษิัท โดยบริษัทไดระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง

พาณิชยกําหนดเพื่อใหผูถือหุนสะดวกในการมอบฉันทะ และเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได

เปนรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอน

การประชุมไมนอยกวา 30 วันพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

3. จัดใหมีบัตรลงคะแนนทุกวาระสําหรับผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมในการคัดคานหรืองดออกเสียง โดยผูถือหุนมีสิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

4. จัดใหมีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน โดยใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจแตงตั้ง

กรรมการเปนรายคน 

5. จัดใหมีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพรพรอมกันบนเว็บไซตของบริษัท

ไมนอยกวา 30 วันกอนวันนัดประชุม โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพย ซึ่งในป 2565 บริษัทได

แจงและเผยแพรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

6. บริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใด ใหงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ีไมรวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผูถือหุน   

3. นโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชน 

กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบรษิัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน

คูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัด ซึ่งมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรพัยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตลอดจนการ

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของผูที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ 

3.1 แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท  

1.   กําหนดใหมีการแบงแยกหนวยงานที่มีโอกาสรบัรูขอมูลภายในแยกออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งดานงานการตลาด 

(Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เชน ฝายที่ปรึกษาการลงทุน ฝายวาณิชธนกิจ ฝายวิเคราะห

หลักทรัพย ฝายตลาดทุน ฝายตราสารหนี้ ฝายธนบดีธนกิจ หนวยงานดูแลเงินลงทุน ฝายปฏิบัติการ ฝายบัญชี ฝาย

ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝายทรัพยากรบุคคล และฝายคอมพิวเตอร เปนตน 

2.   ในกรณีที่บริษัทรับเปนที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่เปนคูแขงกับลูกคา หรือบริษัทที่มีการทําธุรกิจลักษณะหรือ

ใกลเคียงกับลูกคา ตองแจงใหกับลูกคารับทราบวาบริษัทรับงานของลูกคาที่อาจกอใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน 

เพื่อใหลูกคาทราบและใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงนิ 

3.   กอนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกคา บริษัทถือเปนหนาที่ของพนักงานที่จะตองแจงใหบริษัทรับทราบวาพนักงานมี

สวนไดสวนเสียโดยทางตรงหรือโดยทางออมกับบริษัทนั้นหรือไม 
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4.   หามพนักงานซื ้อหรือขายหลักทรัพยบริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดําเนินการเปนที ่ปรึกษาทางการเงิน หรือ

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหกับลูกคาของบริษัทเวนแตไดหลักทรัพยนั้นมากอนและไดผานการพิจารณาอนุมัติจาก

ผูบริหารกอนการซื้อขาย 

5.   กําหนดหลักปฏิบัติในการติดตอประสานงานกับฝายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวของอื่น คือ 

- กรณทีี่เปนการติดตอที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้องาน จะตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของฝายกอนและติดตอกับ

ผูบริหารของฝายงานหรือบริษัทท่ีเก่ียวของเทานั้น 

- กรณทีี่ไมเก่ียวกับเนื้องาน จะตองคํานึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเปนหลัก 

6.   กําหนดใหมีการดําเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายช่ือหลักทรพัยใน Restricted list / Research list หรือ Watch 

List ทั้งของฝายวิเคราะหหลักทรัพย และฝายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใชขอมูลภายในของเจาหนาที่ท่ี

เกี่ยวของ 

7.  กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลโดย 

- กําหนดรหัสประจําตัวในการใชระบบงานสําหรับผูใชงานแยกตามแตละบริษัทที่เปนลูกคา   

- โดยแยกระดับการใชงานของผูใชระบบงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ เชน ระดับเจาหนาที่ ระดับผู

ควบคุม เปนตน 

- รหัสประจําตัวในการดูขอมูลในระบบงานใหกับผูที่เก่ียวของใหสามารถดูไดเฉพาะขอมูลของตนเอง 

- จัดใหมีขั้นตอนในการจัดสงขอมูลและเอกสารของแตละบริษัทใหกับผูที่เกี่ยวของที่รัดกุมเพื่อใหแนใจวาผูรับ

เปนผูท่ีควรไดขอมูลและเอกสารนั้นจริง 

8. การซื้อขายหลักทรพัยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

8.1 ขอกําหนดในการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยของพนักงาน 

- พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย 

  ทรีนีตี้ จํากัด เทานั้น โดยจะตองไดรบัการอนุมัติจากผูบริหารฝาย 

- หากพนักงานมีบัญชีกับบรษิัทหลักทรัพยบริษัทอื่นกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคบัหรือกอนมา 

  ปฎิบัติงานกับบริษัทและบรษิัทยอย พนักงานจะตองหยุดการใชบัญชีกับบรษิัทหลักทรัพยรายนั้นนับ

  แตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพยที่คงคางไดเทานั้น จนกระทั่งไมมี

  หลักทรัพยคงเหลือ จึงใหปดบัญชีนั้นทนัที 

- หามพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยเพื่อตนเองโดยใชชื่อของบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง ญาติ

  สนิท หรือ เพื่อนเปนผูเปดบัญชีแทน เปนตน 

8.2 ขอพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

กําหนดใหกรรมการแจงการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด หรือกับบริษัท

หลักทรัพยอื่น รวมถึงบัญชีของคูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมใหบริษัทสามารถขอ

ขอมูลเพื่อการตรวจสอบไดเปนแตละกรณีไป เชน กรณีที่บริษัทรับจัดจําหนายหุนเพ่ิมทุนของหลักทรัพยจด

ทะเบียน เปนตน 
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ผูบริหารของบริษัทที่มีสวนเกี่ยวของกับขอมูลทางบัญชีและงบการเงินท่ียังไมเผยแพรตอสาธารณชน จะไม

สามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรพัยของบริษัทตั้งแตวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด 

จนถึงวันที่บริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน  

สําหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย จะไมสามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันที่

ไดรับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่

ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เวนแตกรณีจําเปนและเปนการซื ้อขายที่ไมไดใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่ง

กรรมการจะตองทําบันทึกให Compliance Officer เพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐานประกอบการกํากับดูแล

ของบริษัท 

8.3 แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบัญชีและการเงิน 

เจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงนิตองรกัษาความลับของขอมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงนิของบริษัทไวอยาง

เครงครัด หามแจงหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรบัทราบขอมลูนั้น ตองมีการ

รักษาความลับระหวางฝายงาน  ไมใชขอมลูที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือ

บุคคลที่เก่ียวของ เจาหนาที่ฝายบัญชีฯ จะไมสามารถสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันสิ้นไตร

มาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน กรณีที่จําเปนและเปนการซื้อ

ขายที่ไมไดใชขอมูลภายในของบริษัท จะตองทําบันทึกขออนุมัติจากผู บริหารฝาย และสงสําเนาให 

Compliance Officer เพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐานประกอบการกํากับดูแลของบริษัท 

9. กําหนดใหฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกํากับเพื่อปองการใชขอมูลภายใน และรายงาน

ผลการตรวจสอบหากพบประเดน็ตอกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพ่ือพิจารณาดําเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท  

10. กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวของกับการจัดทําบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบใหดํารงตําแหนง 

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ หรือตัดสินใจแทนไมวาจะทางตรงหรือทางออมในบริษัทใด บริษัทฯจะไมจัดทําบทวิเคราะหของ

บริษัทนั้น 

3.2  การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดขอมูลการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของของ

กรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เพื ่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที ่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบรษิัทโดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบรหิารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับ

บรษิัทและบรษิัทยอย จะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทําธุรกรรมดังกลาว 

สําหรับการรายงาน กําหนดใหรายงานครั้งแรกที่เขารับตําแหนงกรรมการและผูบรหิาร และทบทวนขอมูลเปนประจําภายในเดือน

มกราคมของทุกป โดยลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรพัยของตนในบริษัทรวมถึงคูสมรสและบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ และติดตามใหมีการเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพยดังกลาว และการมีสวนไดเสียใหเปนปจจุบันอยาง

นอยปละครั้ง นอกจากนี้ ใหมีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาหลักเกณฑการรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง โดยใหจัดสงใหเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมและนําสงประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 

วันทําการ รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
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3.3 การเปดเผยและการขออนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัท 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน (ตามรายละเอียดในหัวขอรายการระหวางกัน ในหนา 137) 

ในปที่ผานมา รายการระหวางกันที ่เกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทไดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะ

ธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม  

สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทมีนโยบายให

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนผูพิจารณาและให

ความเห็นตอรายการดังกลาว ซึ่งการรับและจายคาตอบแทนระหวางกันจะเปนไปตามราคาตลาดยุติธรรม 

4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

4.1 การดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดตระหนัก และไดใหความสําคัญในการดูแลสิทธิใหแกผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกๆ กลุมตามสิทธิ และหนาที่ที่มีตาม

กฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อใหเกิดความโปรงใส ยุติธรรม และเปนธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งดูแลมิใหมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา หรือคูคา เจาหนี้ 

พนักงาน คูแขง โดยไดกําหนดนโยบายสําหรบัผูมีสวนไดเสยีแตละกลุมไวดังนี้ 

ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูถือหุน โดยควบคุมดูแลใหกิจการของบริษัท

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และใหประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และ

เชื่อถือได 

ลูกคา : บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงาน และ

ระบบงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอมาโดยตลอด เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา การนําเสนอบท

วิเคราะหหลักทรพัยใหลูกคาจะคํานึงถึงความรวดเร็ว ความแมนยํา และการไมบิดเบือนขอมูล 

คูคา : บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ใหคูคาเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อขายดวยการละเวนการเปดเผยขอมูล

บิดเบือนขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองกับคูคา รวมทั้งคัดเลือกคูคาดวยเกณฑการคัดเลือกที่เปนธรรม ซึ่งมีกระบวนการการ

ประเมิน และการคดัเลือกผูขายสินคาหรือใหบริการตองมีความโปรงใสบนพื้นฐานการแขงขันที่เปนธรรม และเปดเผย โดยคูคาทุก

รายจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ใดๆ 

เจาหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา และขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคการใช

เงนิ การชําระคืน และเร่ืองอื่นๆ ท่ีไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะ และขอมูลทางการเงินของบริษัท

แกเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งได บริษัทจะรีบแจงเจาหนี้ใหทราบโดยเร็ว เพื่อ

รวมกันหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุงมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั ่งยืนกับเจาหนี้ และใหมีความ

เชื่อถือซึ่งกัน และกัน  

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายสรรหา และวาจางบุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถและ/หรือประสบการณเขามาปฏิบัติงาน 

สนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

คาตอบแทน รวมผลประโยชนทั้งระยะสั้น และระยะยาวใหแกพนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของ

พนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเปนระยะใหเหมาะสมเพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ยุติธรรม และ
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สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งสงผลใหพนักงานมีความเต็มใจ และทุมเททํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

นอกจากนั้นบรษิัทยังปฏิบัติตอพนักงานซึ่งเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยเทาเทียมกับลูกคาของบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานอยางเครงครดั 

นอกจากนี้ในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการพนักงาน บริษัทฯไดเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสแนะนํา หรือเสนอ

แนวทางที่ตองการ โดยผานคณะกรรมการชุดตางๆ  อาทิเชน HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ในสวนกรรมการฝายลูกจาง) เปนตน 

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยในป 2565 บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานโดยคิดเปนจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอคนตอป 

เทากับ 13.39 ชั่วโมง ซึ่งสูงกวาป 2564 รอยละ 18.07 เนื่องจากพนักงานไดกลับมาทํางานท่ีบริษัทตั้งแตเดือนสิงหาคม เปนตนมา 

คูแขง : บริษัทสนับสนนุ และสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม และไมใหการสนบัสนุนหรือรวมมือกับคูแขงรายใดที่ปฏิบัติ

ผิดกฎระเบียบที่ทางการกําหนด 

สังคม และสิ่งแวดลอม : บรษิัทสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใสใจในสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานในการใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

สิทธิมนุษยชน : บริษัทใหความสําคญัในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัตงิาน ซึ่ง

พนักงานสามารถใชสิทธิและเสรีภาพของตนตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมขัดตอกฎหมาย และศีลธรรมอันด ี

และจรยิธรรม รวมทั้งบริษัทไมมีการจางแรงงานเด็กที่อายุนอยกวา 18 ป และแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย  

ทั้งน้ี บริษัทมีแนวทางการดําเนินงานในดานตางๆ ในหัวขอที่ 3 เร่ืองการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน และในป 2565 

บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรือ่งเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสยี หรือถูกลงโทษโดยหนวยงานทางการที่เก่ียวของแตอยางใด 

4.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดเสีย 

บริษัทไดจัดเตรียมชองทางในการแจงเบาะแส และรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา และกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหแนใจวา

เร่ืองรองเรียนทุกเร่ืองไดรับการพิจารณาอยางเท่ียงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งไดเขารวมกระบวนการระงับขอพิพาทโดย

วิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่จะคุมครองสิทธิของผูลงทุน และเปนทางเลือกที่

ลูกคาสามารถเรียกรองความเสียหายไดโดยประหยัดคาใชจาย และลดเวลาในการดําเนินการรวมทั้งสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียซึ่ง

รวมถึงพนักงานสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความ

ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง การทุจริต หรือการทําผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจงผาน

ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจงตอกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไมไดเปนผูบริหารโดยตรงได

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือจดหมายเพื่อใหมีการสั่งการใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

และมีฝายตรวจสอบ    และดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่กลั่นกรองเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาว     โดยไมมีการเปดเผยชื่อผู

แจ  ง เบ าะแสให  ผ ู  บ ร ิห า รร ับทราบโดย บร ิษ ั ทได  จ ั ดช  อ งทางการร อ ง เร ี ยน  และแจ  ง เบ าะแสไว  ใ น  website: 

www.trinitythai.com/contact 

ทั้งนี้ ในป 2565 ไมปรากฎวามีขอรองเรียนดานจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจากลูกคาหรือพนักงานแตอยางใด 
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4.3 การตอตานการทุจริต และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 

บริษัทไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของบริษัทในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เร่ืองการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติ

หนาที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกําหนด “ไมใหบริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบรษิัทสัญญาวาจะให หรือให หรือเรียกรองหรือรับ

ซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจาง) ใดๆ ซึ่งจะทําใหขัดกันกับหนาที่ของบรษิัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่พึงมีตอลูกคาใน

การประกอบธุรกิจ” บรษิัทจึงไดสมัครเปนแนวรวมปฏิบัติในการตอตานการทจุริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นดวยความรวมมือของ

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคาร

ไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบตอคําประกาศเจตนารมณของ

แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุงหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน และยกระดับการ

พัฒนาประเทศ 

นอกจากบริษัทใหความสําคัญในการใหพนักงานมีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมี

บทลงโทษที่รุนแรงหากไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนใน

การตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรบัรองการตออายุฐานะสมาชิกเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการตออายุ

ในแตละคร้ังตองมีการจัดทําแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการตอตานคอรรปัชัน ซึ่งถือเปนมาตรฐานที่เขมงวด ทั้งนี้ บริษัท

ตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต อีกคร้ังในป 2564 และไดรับการรับรองจาก 

CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในไตรมาส 4 ของป 2564 

นโยบายการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- บริษัทไมยอมรบัการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการท้ังหมดทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่นไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัวเพื่อน 

หรือคนรูจักในทกุรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

- บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ ่มเขาทํางาน และมีการอบรมเปนประจํา

สม่ําเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีการปฏิบัติที่เปนไป

ตามนโยบายฉบับนี้  ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคบั และขอกําหนดของกฎหมาย 

- บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน 

- บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดท่ี

เก่ียวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย 

- บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไมถูกครรลอง 

- บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ 

การกํากับดูแล 

- คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นในบริษัท เพื่อใหทุกคน

ในบริษัทเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นจากการคอรรัปชั่น พรอมทั้งกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรายงานการกระทําการคอรรัปชั่นที ่สงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ใหคําปรึกษา 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

90  

 
 
 
 

แนะนํา พิจารณาบทลงโทษ และรวมกันหาวิธีแกไขปญหากับประธานเจาหนาที ่บริหาร กรรมการอํานวยการและ

กรรมการผูจัดการ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทํารายการทางการเงิน และกระบวนการที่ 

เก่ียวของกับมาตรการตอตานการทุจรติคอรรัปชั่น และการประเมินความเสี่ยง 

- ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในมีหนาที่ในการประเมิน และสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวามีระบบ

ควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น 

- ผูบริหารมีหนาที่ดําเนินมาตรการกํากับดูแล และควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต และคอรรัปชั่นรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาลงโทษ รวมถึงทบทวน และประเมินนโยบายและแนว

ปฏิบัติใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวใน

เว็บไซตของบริษัท www.trinitythai.com ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ 

4.4 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และมีนโยบายไมสนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเปนการละเมิด

ทรพัยสินทางปญญา ไดแก กําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมั่นคงปลอดภัย (IT Security Policy) โดย

ใหซอฟตแวรใดๆ ที่นาํมาใชในระบบสารสนเทศของบริษัท ตองไดรับอนุญาตและมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายเทานั้น และหามมิ

ใหพนักงานติดตั้งซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอรของบริษัท รวมถึงไดมีการตรวจสอบการใชซอฟตแวรในการ

ทํางานของพนักงานดวย 

4.5 การเก็บรักษาขอมูลความลับของลูกคา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่ไดทการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และถายโอนขอมูล

เพ่ือใชในการรับบรกิาร โดยบริษัทมกีารบริหารจัดการดานการนําขอมูลสวนบุคคลที่มีจุดมุงหมายเพื่อใชในการนําเสนอบริการให

ตรงความตองการและเหมาะสม บริษัทมุงม่ันที่จะรับผิดชอบและใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสียทกุฝาย ไดแก 

ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาทางธุรกิจ บริษัทจึงไดประกาศนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อแสดงความ

โปรงใสในการดําเนินงาน โดยมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลใหการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและบรษิัทยอยเปนไปตามพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

4.6 การรักษาความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศของบริษัท  

บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกําหนดนโยบายการ

รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท  ภายใตกรอบการ

ดําเนินงาน และมาตรฐานในการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน NIST 

framework COBIT5  CIS  OWASP ฯลฯ และภายใตกฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ IT Security ที่เกี่ยวของ 

เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอยางรัดกุม เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบ

สารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง รวมถึงวางมาตรการปองกันทางไซเบอรที่ทันสมัยตาม

มาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนใหสอดรับกับยุทธศาสตร และการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันไมใหขอมูลสวนตัวของลูกคารั่วไหล 

หรือถูกนาํไปใชโดยผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของ  
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2. จริยธรรมธุรกิจ  

บริษัทจัดใหมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานโดยรวมอยูในคูมือการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนําเสนอใหกรรมการของบริษัทรบัทราบ และประกาศในสื่อขอมลูภายในของบรษัิท

เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานรับทราบและใชอางอิงในการปฏิบัติงาน และติดตามใหมีการปฏิบัติตามกรอบที่กําหนด โดยฝาย

ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไมเปนไปตามจรรยาบรรณที่กําหนดจะ

นําเสนอฝายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบการนํา

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซตของบริษัทเพื่อเผยแพรใหนักลงทุนไดรับทราบเชนกันซึ่งยังคงใชอยูจนถึง

ปจจุบัน 

นอกจากนี้บริษัทไดถายทอด และสงตอแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในคานิยม

ขององคกรซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝง และรับทราบความสําคัญในการมีจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่เร่ิมงาน หรือวัน

ปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อใหพนักงานตระหนัก และใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจัง บริษัทไดกําหนดเร่ืองของความรูความ

เขาใจ การปฏิบัติตาม และการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณไวเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานประจําป และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผูแนะนําผูลงทุน 

3. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2565 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่อางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานไดรับทราบ และถือปฏิบัติและจาก

การที่คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวการณ และบริบททางธุรกิจใน

แตละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบวาบริษัทไดนําหลักปฏิบัติ CG Code สวนใหญมาปรับใชแลวแตก็ไดมีการปรับปรุงขอบเขต

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหมีความสอดคลองกับ CG Code ใหมากข้ึน โดยยังมีบางหลักปฏิบัติที่ไมสอดตลองกับ 

CG Code ไดแก 

หลกัปฏิบัติ CG Code คําชี้แจง 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหกรรมการอิสระมี

การดํารงตําแหนงตอเนื ่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่

ไดรับการแตตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก 

ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหดํารงตําแหนง

ตอไป คณะกรรมการควรพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึง

ความจําเปนดังกลาว 

คณะกรรมการเห็นวาการดํารงตําแหนงเกินกวา 9 ป ทําให

กรรมการอิสระมีความเขาใจในธุรกิจของบรษิัทเปนอยางดี และ

กรรมการอิสระยังคงสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระในการ

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และ

กรรมการอิสระ บริษัทไดแจงขอมูลจํานวนปที่กรรมการดํารง

ตําแหนงในบริษัทในหนังส ือเช ิญประชุม เพื ่อให ผู ถือหุ น

พิจารณามาโดยตลอด 
 

บริษัทเห็นความสําคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และยังใหความสําคัญตอ การบริหารความ

เสี่ยง เปนอยางยิ่ง  โดยไดแบงประเภทความเสี่ยงในดานตางๆ และไดจัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผูบริหาร จะ
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สามารถเขาถึงขอมูล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอยางสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได มีระบบเตือนความ

เสี่ยงหากเกินเกณฑที่กําหนด  และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได 

รางวัลแหงความภูมิใจ 

จากความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมภายใต

หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมอันเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืนสงผลใหในป 2565 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลแหงความสําเร็จจากสถาบันตางๆ ดังนี้ 

 1. รางวัล Excellent CG Scoring และ Top Quartile Companies บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ไดรับการ

ประเมินใหอยูในระดับ ดีเลิศ (Excellence) และติดอยูใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตํ่ากวา  1,000  ลาน

บาท ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ไดรับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน ที่ 100 คะแนน ซึ่งเทากับผลประเมินระดับ “ดีเย่ียมและสมควรเปนตัวอยาง” จัดโดยสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย 

3.2 ขอมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. การจัดประชุมผูถือหุน 

ในป 2565 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไดดําเนินการเพื่อสิทธิและความเทา

เทยีมของผูถือหุน ดังน้ี 

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมโดยสะดวก ไมใชวิธีการที่ยุ งยาก รวมทั้งจัดให

สถานที่ประชุมสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน  

- เผยแพรขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ีประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑตางๆ และขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่

ตองตัดสินใจแกผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันซึ่งในป 2565 บริษัทได

นําขอมูลขึ้นเว็บไซตเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565 โดยเปนขอมูลที่เหมือนกับขอมูลที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารซึ่ง

ไดจัดสงใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาได โดยจัดสงทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่ม

ตั้งแตวันที่เผยแพรเอกสารการประชุมในเว็บไซตจนถึงวันกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน 

- กําหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไมตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง) สําหรับการรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมของผูถือหุน  

- กอนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออก

เสียงลงมติ ซึ่งไดบันทึกไวในรายงานการประชุม 

- จัดใหผูถือหุนมีขอมูลท่ีเพียงพอในการเขารวมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกวาที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทได

กําหนดวาระการประชุมไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน และในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ 

พรอมทั้งใหลงมติเปนแตละวาระ โดยระบุเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคัญเพ่ือใหผูถือหุนทราบ 

- จัดเตรียมกําหนดเวลาในการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และ

ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนาแตอยางใด 
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- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธาน

เจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน (ดูรายละเอียดใน

หัวขอการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ในหนา 125)  

- เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงไมเกินวันถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน โดยจัดสงผานชองทาง

เผยแพรของตลาดหลักทรพัยฯ 

- จัดทํา และจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยฯ พรอมทั ้งเผยแพรข าวผานชองทางเผยแพรของตลาด

หลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท ภายในกําหนด 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ซึ่งรายงานการประชุมไดมีการ

บันทึกมติที่ประชุมไวอยางชัดเจนพรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

2. การใหโอกาสผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 บรษิัทไดแจงผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของ

บริษัทเมื่อวันที ่ 7 มกราคม 2565 กําหนดใหผูถือหุนนําเสนอเอกสารตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดตอเลขานุการบริษัทภายใน

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 เพื่อนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาซึ่งไมมผูีถอืหุนรายใดเสนอวาระหรือชือ่บุคคลเพ่ือเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2565      

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

3.1 การเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง โปรงใส และทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงิน และ

ขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงนิที่พิจารณาวามีความสําคัญโดยจัดทําแบบแสดงขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 One 

Report ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และเปดเผยผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําสงถึงผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ ไดแก วิสัยทัศน และ

พันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค และเปาหมายการประกอบธุรกิจ สวนแบงการตลาด รายชื่อคณะกรรมการ และผูบริหาร หนาที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัท การทําหนาที่ของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งที่เขาประชุมของกรรมการแตละทาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และสังคม นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง และคาตอบแทนที่กรรมการไดรบั เปนตน 

สําหรับการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของบริษัท บริษัทมีการดูแลใหมีการเปดเผย และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันโดย

มุงเนนใหมีขอมูลสาํคัญของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน และนักลงทุน ตัวอยางขอมูล ไดแก วิสัยทัศนและพันธ

กิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และผูบริหาร หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบ

การเงินทุกไตรมาส และประจําป รายงานประจําป โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงาน

การประชุมผูถือหุน นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของบรษิัทตอสังคม หลักเกณฑการประชุมผูถือหุน 

ขอบังคับของบริษัท และหลักเกณฑการนําเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกรรมการของผู ถือหุนสวนนอย จรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน 
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ตั้งแตป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และอนุมัตินโยบายการเปดเผยขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการ

สื่อสาร และเปดเผยขอมูล ไดแก การกําหนดผูรบัผิดชอบในการสือ่สาร/เปดเผยขอมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห กําหนดชวงเวลา

การไมใหขาว ขอกําหนดการใชกระดานขาว การชี้แจงขาวลือ การทบทวนนโยบาย  ขอกําหนดกรณีฝาฝนนโยบาย เปนตน 

3.2 การกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย 

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 

59 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงาน

การถือหลักทรัพย และกําหนดใหกรรมการจัดสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (แบบ59-2)  กับเลขานุการ

บริษัททุกครั้งที่มีการจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเพื่อรวบรวมรายงานตอ

คณะกรรมการบรษิัทในการประชุมคณะกรรมการแตละคร้ังหากมีการเปลี่ยนแปลง  

ตั้งแตป 2556  คณะกรรมการ และผูบริหารไดเปดเผยเพ่ิมเติมในสวนของการถือครองหุนของบริษัทโดยคูสมรส และบุตร

ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารทั้งทางตรงและทางออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2565 เปนดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
หุนสามัญ (หุน) สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท (%) 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) 

1 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 84,375 84,375 - 0.04 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2 

 

นายไพโรจน วโรภาษ 14,062 14,062 - 0.01 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

3 

 

นายอภิชาติ อาภาภิรม - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4 

 

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 610,056 610,056 - 0.28 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

5 

 

นายนิติพล ชัยสกุลชัย * 14,177,125 36,377,125 (22,200,000) 6.61 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

6 

 

นายสรยุตม พรหมพจน 681,300 681,300 - 0.32 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

7 ดร.อาณัติ   ลีมัคเดช - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

8 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช* - - - - 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนติิภาวะ - - - - 

9 
 

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย** 40,000 - - 0.01 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10 

 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 7,311,250 7,311,250 - 3.41 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

11 นายชาญชัย กงทองลักษณ 1,020,000 1,020,000 - 0.48 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
หุนสามัญ (หุน) สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท (%) 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) 

12 ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล * 8,000,000  - 8,000,000 3.73 

คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ 135,000 90,000 45,000 0.06 
หมายเหต ุ *นายคณาวุฒิ วรรทนธีรชั ไดรับการแตงตัง้ใหเปนกรรมการในวันท่ี 19 มกราคม 2565 

 **นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

3.3 รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท

ยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ไดรายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ

จัดทํารายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 6 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบในการ

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ใหมีระบบควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที ่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั ้งใหมีการเปดเผยรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน หรือที ่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางถูกตองครบถวน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 6 และแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนรายงานที่

ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได  

3.4 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทใหขอมูลแกนักลงทุนเปนระยะๆ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนิน

ธุรกิจผานทางสื่อมวลชน  

ในป 2565 บริษัทไดจัดใหมีการใหข อมูลของบริษัท โดยผาน

กิจกรรม  Opportunity day ซึ่งเปนกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 

ผานระบบ VDO Conference  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 รวมกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้บริษัทไดนําเสนอขอมูลของบริษัทผานทางเว็บไซตของ

บริษัท (www.trinitythai.com) ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเขามาดูมาติดตามได 

โดยขอมูลที่แสดงในเว็บไซตนี้ จะแสดงผลการดําเนินงานของบริษัททุกไตร

มาส รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลอื่นใหเปนปจจุบัน เชนโครงสรางผูถือหุน หลังการปดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซตของบริษัทจะ

เชื่อมตอกับหนวยงานทางการ  ทําใหนักลงทุนสามารถดูขอมูลบริษัทไดตลอดเวลา แมวาหากเกิดขอขัดของกับเว็บไซตของบริษัทก็

ตาม  นักลงทุนก็ยังสามารถดูขอมูลไดโดยผานเว็บไซตของทางการ  ทั้งนี้บริษัทไดเปดใหมีชองทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนัก

ลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตเชนกัน  รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลหรือแสดงความ

คิดเห็นไดที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทไดจัดเจาหนาที่ดูแลใหคําตอบโดยเฉพาะ ปจจุบันงานติดตอสัมพันธ

กับนักลงทุน อยูในความรับผิดชอบของฝายสื่อสารองคกร 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท และบริษัทยอยมีคณะกรรมการตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหา และกําหนดคาตอบแทน เปนตน โดยคณะกรรมการ และผูบรหิารของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มี

คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน  

เพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุน บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการ และการ

จัดการท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอโดย 

- มีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดแตไมนอยกวาสามคน  

  (ปจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน) 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 คน และมีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงินอยางนอย 1 คนรวมทั้งทําหนาที ่อ ื ่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได (ดูรายละเอียดใน

คณะกรรมการตรวจสอบในหนา 102) 

- มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือ

หุนอยางนอย 1 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ดูรายละเอียดในหัวขอคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนในหนา 103) 

- มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทมีทั ้งสิ ้น 12 คน ปฏิบัติหนาที ่ในฐานะตัวแทนของผู ถือหุ น

ประกอบดวย 

- กรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 3 คน ประกอบดวย นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช และ

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย     

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

โลหเจรญิวนิช และนายสรยุตม พรหมพจน  

- กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ 1 คน คือ ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

- กรรมการท่ีเปนผูบริหารในกลุมบริษัท 3 คนประกอบดวย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นายชาญชัย กงทองลักษณและดร.

วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

2.2  ขอมูลคณะกรรมการบริษัท 

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการ มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานกรรมการ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 
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3. นายไพโรจน วโรภาษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นายกัมปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายนิติพล ชัยสกุลชัย   กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7. นายสรยุตม พรหมพจน  กรรมการอิสระ 

8. ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการ 

9. นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช*  กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

10. นายอุดมศกัดิ์ โรจนวิบูลยชัย** กรรมการ 

11. นายชาญชัย กงทองลักษณ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บรหิาร 

12. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล  กรรมการ 
หมายเหต ุ *นายคณาวุฒ ิวรรทนธีรัช ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2565 

  **นายอุดมศักดิ ์โรจนวิบูลยชัย ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล ชัย

สกุลชัย นายชาญชัย กงทองลกัษณ และดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล กรรมการสองในหาคนลงลายมือชื่อรวมกัน 

ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนกรรมการอิสระ และมีสวนรวมในการบรหิาร แตไดมีการมอบหมายอํานาจในการบรหิารที่

ชัดเจนiะหวางประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาที่บริหารที่เปนฝายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการจะมี

หนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนไปตามแนวทาง และแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้บทบาทหนาที่สําคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทคือการสรร

สราง และกําหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เก่ียวของ (ดู

รายละเอียดในหัวขอบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร ในหนา 100) ทั้งน้ีจํานวน

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ มีจํานวน 6 ทานซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นจึง

มั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม 

ข. บริษัทหลกัทรัพย ทรีนีตี ้จํากดั 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

  1. นายภควัต โกวิทวฒันพงศ  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  

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ นายชาญชัย กงทองลักษณ นาย

วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน และนางณิยะดา จางตระกูล กรรมการสองในหาคนลงลายมือชื่อรวมกัน 

คณะกรรมการของบรษิัท จะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายโดยรวม เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติ คณะกรรมการ

ของบริษัทในกลุม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิ

เจนส พลัส จํากัด บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท ดิจิทัล 

แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท 

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

2. กําหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน และเปาหมายหลักรวมกับผูบริหาร เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท และ

ควบคุมติดตามการดําเนินงานของกลุมบริษัทใหถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุน และผูท่ีเก่ียวของทกุฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุมบริษัท โดยสนับสนุนการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชอยาง

เหมาะสม และมีการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลการ

บริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุมใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งกรรมการตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การ

เพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแกไข

หนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับการจายคาตอบแทน และบําเหน็จกรรมการ เปนตน 

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุดยอยที่ดูแลกิจการของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน เปนตน 

และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจ หนาท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

5. พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการ และผูบริหารในระดับประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ กรรมการผูจัดการ

ของบริษัทในกลุม และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

6. พิจารณาแตงตั ้งคณะกรรมการปฏิบัต ิการ (Operational Committee) ในชุดตางๆ อาทิ คณะกรรมการสินเช ื่อ 

คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

7. พิจารณาอนุมัติการนําสินทรัพย หรือทรพัยสินของบรษิัท หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาคํ้าประกันใดๆ ที่กอใหเกิด

ภาระผูกพัน 

8. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาใดๆ ที่กอใหเกิดภาระผูกพันตอบริษัทในกลุมที่วงเงินเกินกวาที่ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ หรอืผูรับมอบอํานาจ 

9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 
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10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน

รวมทั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไขกรณีที่พบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

11. กําหนด และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน 

สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณคา และมูลคาใหกับผูถือหุนใน

ระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย และผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน 

หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกําหนดใหตอง

ขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทเพื่อให

สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 

1. เปนผูนําของคณะกรรมการบรษิัท  

1.1 เปนประธานในการประชุมกรรมการบริษัท 

1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในแตละคร้ังรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร  

1.3 จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคนไดมีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได

อยางเต็มท่ี เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสยีทุกฝายอยางครบถวน 

1.4 เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติงานของประธาน

เจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการตามนโยบายที่กําหนด ประสานสัมพันธระหวางบริษัทกับผูถือหุน สถาบันการเงิน 

และสื่อตางๆ 

1.5 กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อนําผลไป

ปรับปรงุการปฏิบัติหนาที่ และเสริมสรางความรู ความสามารถของกรรมการบริษัท และกํากับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.6. กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสราง และองคประกอบที่เหมาะสม 

1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล 

ถูกตองตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

และหนวยงานทางการที่เก่ียวของ 

2. เปนผูนําในการประชุมผูถือหุน 

กํากับดูแลใหการประชุมผูถือหุน เปนไปตามระเบียบวาระขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 

รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทยีมกัน และดูแลใหมีการตอบขอซกัถามอยางเหมาะสมและโปรงใส 

3. กํากับดูแลผลการดําเนินงานของบริษัท 

3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เปาหมายเชิงกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุมธุรกิจ

ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

3.2 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุมธุรกิจใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวรวมทั้งกํากับ

ดูแลใหประธานเจาหนาที่บรหิารดําเนนิการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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3.3 กําหนดโครงสรางองคกรของบริษัท และบรษิัทในกลุมธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจอนุมัติ

ของประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดยอย  รวมทั้งกํากับดูแลประธานเจาหนาที่บริหาร และ

คณะกรรมการปฏิบัติการชุดยอยตางๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหมๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร และเพื่อใหปรับตัวทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

5. กระชับ และสรางความสัมพันธเครือขายกับลูกคารายสําคัญของบริษัท และลูกคาเปาหมายรวมทั้งแนะนําใหพนักงานที่

เก่ียวของดูแลใหบริการอยางเหมาะสม 

6. กํากับดูแล และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหนวยงาน

ทางการที่เกี่ยวของเพ่ือรักษาภาพพจนชื่อเสียงขององคกร และสรางความยั่งยืนใหแกองคกร 

7.  นําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมัติในการจาง แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

8.  อนุมัติการใชจายในวงเงนิ หรืองบประมาณรายจายประจําปตามกรอบอํานาจอนุมัติที่ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุม 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคบัของบรษิัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

2. กลั่นกรอง และนําเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําปใหประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 

3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําประหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท 

ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบในที่ประชุมคราว

ถัดไป 

4. กําหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน 

5. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท โดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทนได 

6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบรษิัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย 

7. ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรและพนักงาน 

ทั้งนี ้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทในกลุ ม สามารถอนุมัติ

รายการท่ีตน หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมสีวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง

กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ

บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 ไดพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

กรรมการผูมีอํานาจ 2 ทาน เปนผูมีอํานาจกระทําการแทน หรือในนามบริษัทโดยใหผูรบัมอบอํานาจดังกลาว สามารถมอบอํานาจ

ชวงใหพนักงานของหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุมเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน หรือในนามบริษัทไดภายใน

ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
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3. คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทน เพ่ือชวยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะดานที่สําคัญรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแล

สายงานในแตละดาน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหนาที่แตละคณะมีดังนี้ 

ก) คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ไดแก 

  1. นายอภชิาต ิอาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. ดร.ปญจะ เสนาดิสยั  กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงนิ 

  3. นายไพโรจน วโรภาษ  กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงนิ 

  4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบและมีความรูดานบัญชีการเงนิ 

ทั้งน้ีมี นายชิตชัย แจมโกมัย (บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด) เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัท และบริษัทในกลุมมีการรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัท และบริษัทในกลุ มมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

แตงตั้ง โยกยาย ประเมินผลงาน คาตอบแทน และเลิกจาง ผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุมรวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณของบุคลากรที่

ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม

ดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย  
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2) คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 

  1. ดร.ปญจะ เสนาดิสยั  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  2. นายอภชิาต ิอาภาภิรม กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  3. นายนิติพล ชยัสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  4. นายคณาวุฒ ิวรรทนธีรัช กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ทั้งน้ีมี นางณิยะดา จางตระกูล (บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด) เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

2.1) ดานการสรรหา 

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการบรษิัทใหเหมาะกับสภาพธุรกิจ  องคกร และ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 

- กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง (ผูบริหาร

ระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป) เพื่อใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ 

- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดํารงตําแหนงกรรมการที่ครบวาระและ/หรือตําแหนงวางลง 

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหญเพื่อพิจารณาอนมุัติตอไป 

- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป) 

เมื่อมีตําแหนงวางลง และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

- ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.2) ดานการกําหนดคาตอบแทน 

- พิจารณา และทบทวนโครงสรางคาตอบแทนรวมทั้งกําหนดแนวทาง และคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูง ระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป ในสวนของกรรมการบริษัทนําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติในสวนของผูบริหารระดับสูงใหนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนุมัติ 

- พิจารณาเสนองบประมาณคาตอบแทนรวมใหแกผูบรหิารพนักงานของบริษัท และบรษิัทยอยแกคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือ

อนุมัติ 

- กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผูจัดการขึ้น

ไป) โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และผลงานในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะ

ยาวดวย 

- ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ข) คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากดั 

 คณะกรรมการบรษิัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เชนกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังน้ี 

1. นายอภิชาต ิอาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงนิ) 

3. นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรูดานบัญชีการเงิน) 

ทั้งน้ีมี นายชิตชัย แจมโกมัย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาที ่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเชนเดียวกับของ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

ก) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งกรรมการที่เปนตัวแทนฝายบริหารทําหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ไดแก นายชาญชัย กงทองลกัษณ เพ่ือทําหนาที่ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบรษิัท  

บริษัทไมมีทีมผูบริหาร เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนใน

หลักทรัพยจดทะเบียนรวมถึงการใหกูยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอํานวยการ

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด กํากับดูแล และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของจึงไมมีการดําเนินงานโดยตรง  

ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กลั่นกรอง และนําเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําป ใหประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 

2. กําหนดทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธ และนําเสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน การบริหารงานภายในบรษิัท และบริษัทใน

กลุมธุรกิจรวมท้ังรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายเชิงกลยุทธ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ 

3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัท 

4.  พิจารณาแตงตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทําหนาที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุด

ตางๆ อาทิเชน คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พรอมทั้งมอบหมาย 

กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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5. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัทแกผูบริหาร พนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทาํกิจการใหบรษิัท 

6.  นําเสนอเพ่ือการแตงตั้งโยกยาย และเลิกจางกรรมการอํานวยการ กรรมการผูจัดการตอคณะกรรมการบริษัท 

7. อนุมัติการจาง แตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงานรวมทั้งพิจารณากําหนดคาจาง และคาตอบแทนพนักงานตั้งแตระดับ

พนักงานถึงระดับกรรมการอํานวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

8. นําเสนองบประมาณการพิจารณาคาตอบแทนของพนักงานประจําปที่เหมาะสมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และ

สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมแกคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. บรหิารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย และเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

10. อนุมัติการใชจายในวงเงนิ หรืองบประมาณรายจายประจําปตามกรอบอํานาจอนุมัติที่ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท 

ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่

ตนหรอืบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกําหนดให

ตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท 

เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ข) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

เจาหนาที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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. นางกนกทิพย สายชุมอินทร  รองกรรมการผูจัดการ ฝายธนบดีธนกิจ 

ขอบเขตหนาท่ีความรับผดิชอบของกรรมการอํานวยการ 

1. นําเสนอแผนงาน งบประมาณประจําปใหประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุมพิจารณา 

2. ติดตาม และดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนงาน และนโยบายที่กําหนด 

3. บริหารงานภายในบริษัทซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบรหิารงานบุคคล และดานการปฏิบัติการอื่นๆ  

4. รวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัท 

5. รวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก

พนักงานหรอืลูกจางของบรษิัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย และเสนอใหคณะกรรมการทราบ 

7. อนุมัติการใชจายในวงเงนิ หรืองบประมาณรายจายประจําปที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท 
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ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการอํานวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตน 

หรือบุคคลที่มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนในลกัษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกําหนดใหตองขอ

ความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทเพื่อให

สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การกําหนดอํานาจอนุมัติเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทมีการมอบอํานาจใหเจาหนาที่บริหารอนุมัติรายจายรวมถึงการตัดจําหนายสินทรัพย และการทํารายการผิดพลาด

ภายในวงเงินตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจอนุมัติตามลําดับชั้น ดังน้ี 

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 

ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากอนดําเนินการ 

กรณีรายจายฝายทุนจะตองจัดทํางบประมาณรายจายฝายทุนประจําปเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด 

(มหาชน) เวนแตกรณีฉุกเฉิน และไมมีงบประมาณซึ่งจํานวนเงินไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายฝายทุนประจําป จะตอง

ไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํานวยการ หรือกรรมการผูจัดการรวมกันสองทาน 

สําหรับรายจายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจายไมเกิน 10,000 บาท อนมุตัโิดยรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป 1 ทาน  
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ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ 

คณะกรรมการปฏิบัติการอ่ืนๆ ดูแลสายงานในแตละดานของท้ังบริษัท และบริษัทยอย ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ  

 ประธานกรรมการ 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 กรรมการอํานวยการ  

 กรรมการผูจัดการ 

 ผูบริหารสายงานสนับสนนุ 

สมาชิกสมทบ 

ผูบริหารสายงาน/ฝาย 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ 

1. ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการ

ดําเนินงานตางๆ ของบริษัทอันเปนการประกอบธุรกิจปกติ หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทใน

กลุม 

2. กําหนดแนวนโยบาย และกลยุทธในเร่ืองตอไปนี้ 

2.1 การบริหารสินทรัพย (Asset Allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแตละธุรกรรม หรือการใหบริการประเภทตางๆ 

ของบริษัท และบริหารหนี้สิน 

2.2 การกําหนดราคาของแตละธุรกรรม และการใหบรกิาร 

2.3 การลงทุน 

2.4 นโยบายและเกณฑการบรหิารความเสี่ยง Risk Indicators และ Risk Limit รวมของบริษัท 

2.5 นโยบาย และวิธีปฏิบัตใินดานการปองกันการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง รวมทั้งกําหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย 

3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไวในขอ 1) รวมถึงการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ IT 

Architecture ขององคกร 

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

จัดการความเส่ียงของบรษิัทในภาพรวม 

5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบ และอํานาจอนุมัติในการดําเนินการตางๆ  

6. พิจารณา และตัดสินใจ หรืออนุมัติการดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง 
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2) คณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Investment Committee) 

 สมาชิกคณะกรรมการ 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

นางกนกทิพย  สายชุมอินทร 

นายฉัตรพงศ     ตลับนาค 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

1.  คัดเลือก และกําหนดตราสารที่ลงทุนได (Securities Universe) 

2.  ใหความเห็นกลยุทธการลงทุน และแนวโนมการลงทุน 

3. กําหนด และสอบทานแนวทางการบรหิารความเสี่ยงสําหรับการลงทุนแตละประเภทตราสาร 

4. อนุมัติการทบทวน/แกไข/ปรับปรงุแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง  

5. จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุนอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

6. ดูแลผลการดําเนินงานของกองทุนโดยรวม และกําหนดแนวทางแกไขหากผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย 

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 และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

3.  อนุมัติหลักเกณฑที่ใชในการจัดสรรหลักทรัพย และตราสารที่รับจัดจําหนายใหกับลูกคา หรือนักลงทุนกลุมเปาหมาย 

การกําหนดอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย 

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจําหนาย มีอํานาจอนุมัติหลักทรัพยและวงเงนิการจัดจําหนายแบบไมรับประกันการจัด

จําหนาย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจําหนาย (Firm underwritten) ในวงเงินที ่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท บริษัทกําหนดอํานาจอนุมัติการจัดจําหนายหลักทรัพย ดังน้ี 
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-  การจดัจําหนายแบบไมรับประกันการจัดจําหนาย (Best effort deal) 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย เงื่อนไขการลงนามของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินมากกวา 300 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 500 ลานบาท  

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

คณะกรรมการบรษิัท   

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 300 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 500 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนาย 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 100 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 200 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

2 ใน 3 ขององคประชุมคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจําหนาย 

-  การจัดจําหนายแบบรับประกันการจัดจําหนาย (Firm underwritten) 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย เงื่อนไขการลงนามของผูรับมอบอํานาจ 

วงเงินมากกวา 150 ลานบาทฃ 

วงเงินมากกวา 300 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

คณะกรรมการบรษิัท   

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 150 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 300 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการจัดการการ

รับประกันการจัดจําหนาย * 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 30 ลานบาท 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 50 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี ้

2 ใน 3 ขององคประชุมคณะกรรมการจัดการ

การรับประกันการจัดจําหนาย * 

วงเงินนอยกวา หรือเทากับ 5 ลานบาท 

 

ตราสารทุน 

 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรบัประกัน

การจัดจําหนาย ** 

หมายเหต ุ:  *   ใหนับรวมสมาชิกสมทบเปนผูมีอํานาจอนมุัติ 

  **  ไมรวมสมาชิกสมทบเปนผูมีอาํนาจอนุมัติ 

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบดวย 

กลุม ก นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

 นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศแสน 

 นางกุลนดา  รจุจนเวท 

กลุม ข ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

 นายวรวิทย   สินอยู  

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ 

1. กําหนดแนวทางประเมินฐานะการเงนิของลูกคา (Credit Scoring) 

2. อนุมัติเกณฑการประเมินวงเงนิของลูกคา (Credit Lines) 

3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุนทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ และการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และการใหกูยืมโดยวางหลักทรัพยเปน

ประกัน 

4. อนุมัติหลักทรัพยที่ใหกูยืมพรอมอัตราดอกเบ้ียใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรพัย  
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5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย หรือตราสารที่กําหนดใหลูกคาวางเปนประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสําหรับการวางเงิน

ประกัน 

6. ติดตาม และกําหนดแนวทางดําเนินการสําหรับหนี้คางชําระ และหนี้มีปญหา 

7. อนุมัติการรับ หรือปฏิเสธลูกคารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ

แพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กําหนดในแนวทางปฏิบัติ 

8. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑที่บรษิัทกําหนด 

การกําหนดอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจอนุมัติวงเงินใหลูกคาทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคาสถาบัน ในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกําหนดอํานาจอนุมัติการเปดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และ

สัญญาซื้อขายลวงหนา ดังน้ี 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย 
เง่ือนไขการลงนาม 

ของผูรับมอบอํานาจ 

1. ลูกคาบุคคลธรรมดาและนิติบคุคล   

วงเงินมากกวา 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา  30 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัท  

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 30 ลานบาท 

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการสินเชื่อ 

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 ตราสารหนี้ กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ หรือรอง

กรรมการผูจัดการ หรือผูชวยกรรมการ

ผูจัดการฝายตราสารหนี้ 1 คน รวมกับผูมี

อํานาจในคณะกรรมการสินเช่ือกลุม 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 หรือผูจัดการ

สาขา 1 คน 
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วงเงิน ประเภทหลักทรัพย 
เง่ือนไขการลงนาม 

ของผูรับมอบอํานาจ 

2. ลูกคาสถาบัน   

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 

สมาชิกทุกทานของคณะกรรมการสินเชื่อ 

 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

วงเงินมากกวา 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุม ก 1 

คน รวมกับกลุม ข 2 คน (เฉพาะบัญชี

กองทนุยอยท่ีบริหารโดยบริษัทจัดการ

กองทนุรวม ใหผูมีอาํนาจในคณะกรรมการ

สินเชือ่กลุม ก 1 คนมอีํานาจอนุมติั) 

วงเงินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

 

ตราสารหนี้ กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ หรือรอง

กรรมการผูจัดการ หรือผูชวยกรรมการ

ผูจัดการฝายตราสารหนี้ 1 คน รวมกับผูมี

อํานาจในคณะกรรมการสินเช่ือกลุม ก 1 คน 

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 

วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท 

ตราสารทุน 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ผูมอีํานาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน 

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ตราสารหนี้ ผูอาํนวยการฝายตราสารหนี้ 1 คน  

2. ลูกคากองทุนสวนบุคคล 

ไมจํากดัวงเงิน 

 

ทุกประเภท 

 

กรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ หรือรอง

กรรมการผูจัดการฝายธนบดีธนกิจ 1 คน 

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบดวย 

สมาชิกถาวร 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน 

นางกุลนดา  รุจจนเวท 

สมาชิกสมทบ 

ผูดูแลบัญชีเงินลงทุน 
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บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

1. กําหนดแนวทาง และกลยุทธของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวมเวนแตมีเหตุจําเปนทําใหตองพิจารณาการ

ลงทุนเปนรายหลักทรัพย 

2. กําหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพยแตละประเภทภายใตวงเงินรวมที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพยที่ใหบริษัทลงทุนได และตามกรอบการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

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

อํานาจที่ไดรับอนุมัติ  

5. พิจารณาคัดเลือก 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) 

  สมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ 

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

นางสาวสุธางค  คนศิลป 

นายวรวิทย สินอยู 

นางณิยะดา จางตระกูล 

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน 

นางกนกทิพย  สายชุมอินทร 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

1.  พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2.  ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรพัยากรเพ่ือรองรับการดําเนินการตามนโยบายอยางเพียงพอใหเปนไป

ตามนโยบาย และเกณฑท่ีกําหนด 

3.  ใหความเห็นชอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และกําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ และทรัพยากรที่

ใชอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแลการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนเกิดเหตุ 

รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องอยางนอยปละครั้ง 

5.  ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม และเหมาะสม

กับธุรกิจ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
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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/หลักทรพัยที่ใหลงทุนระยะยาวไดตามกรอบการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ 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 

8) คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG Committee) 

สมาชิกคณะกรรมการความย่ังยืน 

ดร.วิศิษฐ   องคพิพัฒนกุล 

นายวรวิทย สินอยู 

นางณิยะดา จางตระกูล 

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแสน 

นางกนกทิพย สายชุมอินทร 

นายดิถดนัย สังขะรมย 

นางกุลนดา รุจจนเวท 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน 

1. กําหนดนโยบาย แผนงาน  ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

2. กํากับดูแลใหคณะอนุกรรมการ ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบความยั่งยืนใหเปนไปตามแผนกลยุทธ

ขององคกร ไดแก 

 - วางแผนกิจกรรม ESG  ภายใตกรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ  ESG กําหนด 

- สรางการรับรู ความเขาใจ ใหแกพนักงานทั้งองคกร เกี่ยวกับ ESG และการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

- ดําเนินกิจกรรม ESG  ตามแผนงานที่กําหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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4.1 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร และพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดคาตอบแทน และผลประโยชนใหแกพนักงาน และผูบริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้ 

1) คาตอบแทน และผลประโยชนระยะสั้นเพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัตงิาน และสรางขวัญกําลังใจโดยคํานงึถึงหลัก

ความยุติธรรมใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมาย/แผนงานของหนวยงานรวมทั้งสามารถ

ชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแขงขันกับคาตอบแทน และผลประโยชนของบรษิัทในอตุสาหกรรม

เดียวกันได 

รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนระยะสั้นที่บริษัทจัดใหพนักงาน และผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คาครองชีพ 

โบนัส การทําประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ 

2) คาตอบแทน และผลประโยชนระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดใหพนักงานผูกพัน และทํางานกับบริษัทอยางเต็มกําลัง

ความสามารถเปนระยะเวลานาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรูความสามารถมี

ศักยภาพในการเติบโตเปนกําลังสาํคัญใหกับบริษัทเปนระยะเวลายาว 

รูปแบบคาตอบแทน และผลประโยชนระยะยาวที่บริษัทจัดใหพนักงาน และผูบริหาร ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (ESOP) และโครงการผลประโยชนหลังออก

จากงาน 

4.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนสําหรับ

ผู บริหารระดับสูงของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที ่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ และพิจารณา

งบประมาณคาตอบแทนสําหรับผูบรหิารและพนักงานเปนจํานวนเงินรวม เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โดยพิจารณางบประมาณจากผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลผลสํารวจการจายคาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งขอมูลการจายที่ผานมา 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรวมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที ่บริหาร กรรมการ

อํานวยการ และกรรมการผูจัดการ  ในป 2565  อยูในระดับดี เปนที่นาพอใจ สามารถบริหารงาน ใหบริษัทมีผลประกอบการที่มี

กําไร แมจะเปนชวงท่ีเศรษฐกิจถูกผลกระทบตอการระบาดของเชื้อโควิด-19 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาจัดสรรคาตอบแทน และผลประโยชนใหแก

พนักงานและผูบริหาร ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ผูบริหาร  

2564 2565 

ประเภทคาตอบแทน จํานวนผูบริหาร จํานวนเงิน จํานวนผูบริหาร จํานวนเงิน 

เงนิเดือน โบนัส และรายไดอื่น ๆ 10 92,439,946 8 42,346,055 
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(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

- เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต และอื่น ๆ 

บริษัทไดมีการจายสมทบกองทุนประกันสังคม และจัดใหมีการทําประกันสุขภาพและประกันชีวิตใหสําหรับผูบริหาร 

8 ราย เปนจํานวนเงิน 

-  เงนิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทจายสมทบในอัตราสวนรอยละ 5-15 ของเงินเดือน 

โดยในป 2565 บริษัทไดจายเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบรหิาร 8 ราย เปนจํานวนเงิน 5,646,136 บาท  

- โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน  

     บรษัิทมีภาระสําหรบัเงินชดเชยที่ตองจายใหผูบริหารและพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยทําการ

ประเมินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใน 2565 บริษัทบันทึกผลประโยชนเมื่อออกจากงานสําหรับผูบริหาร 8 รายเปน

จํานวนเงนิ 1,180,186 บาท  

5. ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 231 คน และ 

223 คน ตามลําดับ  โดยแบงเปนสายงานหลักไดดังนี้ 

 จํานวนพนกังาน (คน) 

 2564 2565 

1. ฝายที่ปรกึษาการลงทนุ 83 77 

2. ฝายตราสารหนี้และบริหารเงิน 4 5 

3. ฝายที่ปรกึษาทางการเงิน และฝายวาณิชธนกิจ 20 20 

4. ฝายธนบดีธนกิจ  11 10 

5. ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 9 9 

6. ฝายกลยุทธการตลาด/ พัฒนาธุรกิจ 7 9 

7. สวนบรหิารการลงทุน 26 24 

8. ฝายงานสนับสนนุ 71 69 

รวม 231 223 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  

ผลตอบแทนพนักงาน 

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และผูบริหาร ในป 2564 และป 2565 443,151,651 บาทและ 324,384,636 ตามลําดับ 

ซึ่งประกอบดวยเงนิเดือน โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึง

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเปนสวัสดิการแกพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของ

พนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานมีเงนิออมไวใชเมื่อเกษียณอายุหรือเม่ือออกจากงาน  และเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดและจูง

ใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราสวนรอยละ 3 - 15 ของเงนิเดือน  

ทั้งน้ีบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการฝายนายจาง และฝายลูกจางเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย

เกณฑแรก ผูจัดการกองทุนฯจะตองเปนบริษัทจัดการฯ ที่สนับสนุนและปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผูลงทุน

สถาบัน (I Code) ที่บริหารกองทุน โดยคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social and 

Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาธิบาลการลงทนุเปนอยางดี และเปดเผยแนวทางการคัดเลือกผูจัดการกองทุนใหสมาชิก

ทราบอันจะนําไปสูการบรหิารการลงทุนที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว  

 

ชื่อบริษัท/ บริษัทยอย 
มี/ไมม ี

PVD 

จํานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

จํานวน

พนักงานที่เขา

รวม PVD (คน) 

สัดสวนพนกังานเขา

รวม PVD/พนักงาน

ทั้งหมด (%) 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) มี 19 19 100% 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จาํกัด มี 196 193 99% 

บริษัท ทรีนตีี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด มี 0 0 0% 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลสั จํากัด มี 7 7 100% 

บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด มี 1 1 100% 

บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากดั ไมม ี 0 0 0% 

 
รวม 223 220 99% 

 

นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในป 2565 เปนปที่สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มผอนคลาย  รัฐบาลไดประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน 

โดยมีผลวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 และการประกาศให COVID-19 เปนโรคติดตอเฝาระวัง บริษัทจึงไดมีนโยบายใหพนักงานกลับเขา

ทํางานที่สํานักงาน แตยังตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา และดูแลปองกันตนเองอยางเหมาะสม  นอกจากนั้น บริษัท 

สนับสนุนใหพนักงานไดรับวัคซีนเข็มกระตุนท้ังเข็ม 3-4 เพื่อใหมีภูมิคุมกันสูงมากพอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปนี้จึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องการดูแลความเปนอยู ใหความเอาใจใสตอสภาพจิตใจของ

พนักงาน  และชวยเหลือ อํานวยความสะดวก อยางเต็มที่ และเตรียมความพรอมใหกับพนักงานที่จะตองกลับเขาทํางานที่บริษัทฯ    

นอกจากนี้การพัฒนาใหความรูกับพนักงาน ยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง โดยรูปแบบการจัดอบรมและบรรยาย

ผสมผสาน ทั้ง Online และ Onsite และบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนไดใหความสําคัญกับเรื่อง ESG  โดยคํานึงถึงปจจัย

สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล  บริษัทไดใหความรู และความเขาใจกับพนักงานไมวาจะเปนการแยกขยะกอนทิ้ง การงดรับ 

ของขวัญ ฯลฯ นอกจากนั้นยังใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับการอบรมหลักสูตร การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร  และ

วางแผนที่จะพัฒนาความรู ความเขาใจใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 
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Trinity DNA 

การปลูกฝงใหพนักงานมีความเขาใจ ตระหนักรู เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร และยึดไปเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ ใน

องคกร เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ดวยบริษัทเชื่อวา หากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองคกรเปนหนึ่ง

เดียวกัน มีวิธีทํางาน มีวิธีคิด มีวิธีใหบริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติ ใกลเคียงกัน หรืออยางเดียวกัน จะนําพาบริษัทไปสู

เปาหมายท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดตั้งไวไดอยางมีพลัง   

Happy Workplace 

บริษัทไดกําหนดกลยุทธดานบุคลากร ดวยการสรางองคกรใหเปน Happy Workplace โดยดูแลครอบคลุมพนักงานใน

ทุกๆดาน เปนลักษณะองครวม (HR Holistic) ซึ่งการบริหารบุคลากรจะมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารมากขึ้น รับฟง

ความคิดเห็นจากพนักงานในหลายๆทาง เพื่อมาวางแผนกิจกรรมดานการพนักงาน ที่ตอบโจทย และตรงกับใจและความตองการ

ของพนักงานใหมากที่สุด การดําเนินงานจะเปลี่ยน Mindset จากการบริหารบุคลากรแบบเดิมๆที่มักจะเปน Inside Out การ

บริหารที่กําหนดหรือวางแผนมาจากสวนกลาง  เปน Outside In แทน โดยใหพนักงานไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดาน

บุคลากร และออกแบบกิจกรรมเอง (รายละเอียดกลยุทธ Happy Workplace ในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความ

ย่ังยืน) 

6. ขอมูลสําคัญอื่นๆ 

6.1 เลขานุการบริษัท และผู ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน และ

ควบคุมดูแลการทําบัญชี 

คณะกรรมการไดแตงตั้งนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน รองกรรมการผูจัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนเปนผู

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท 

รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุปถัมภากุล เปนผูรับผิดชอบในการ

ควบคุมดูแลการทําบัญชี ซึ่งรายงานตรงตอ Chief Fianacial Officer  โดยมีคุณสมบัติ และประสบการณทํางานตามที่ปรากฎใน

เอกสารแนบ 1 

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1.  ประสานงานดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษ ัทเพ ื่อปฏิบ ัต ิใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ มติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

2.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

3.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให

ครบถวนสมบูรณ 

4.  จัดทํา และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุนใหครบถวนสมบูรณ

ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 

5.  ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการบริษัทเกี่ยวกับขอกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทําหนาที่

อยางเปนประโยชนตอบรษิัท 

6.  ดูแลและรับผิดชอบการจัดทําและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) 

7.  จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
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ผูที่สนใจสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดท่ี 

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซต้ีิ ทาวเวอร ชั้น 26  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

6.2 หัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตั้งแตป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหนายชิตชัย แจมโกมัย ดํารงตําแหนง ผูบริหารฝายตรวจสอบและ

ดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทําหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติ

เหมาะสมและมีประสบการณดานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพย

และการดําเนินงานของบริษัทมาตั้งแตเปดบรษิัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน

ภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในหัวขออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในหนา 102) โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจมโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3  

6.3 ขอมูลนักลงทุนสัมพันธ และขอมูลเพื่อการติดตอนักลงทนุสัมพันธ  

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซต้ีิ ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

เว็บไซด : www.trinitythai.com 

6.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผาน

มามีจํานวนเงินรวม 2,500,000 บาท 

2) คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ 

ผูสอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไมมีการตกลงในบรกิารอื่นใดที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา  
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รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากบัดูแลกจิการ 

1. สรุปผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

การสรางวัฒนธรรม และคานิยมองคกร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงทุกครั้ง ซึ่งการจัดประชุมมีทั้งการ

ประชุมที่บริษัท และการประชุมออนไลน กรรมการไดใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง

กับกลยุทธของบริษัทใหมั่นคงและยั่งยืน 

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการ  

(1) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที ่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงอันไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทในกลุมใหแก

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการสรรหาเมื่อตําแหนงนั้นครบวาระ หรือวาง

ลง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบรวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะสมกับองคกร และ

สอดคลองกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มี

ประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทให

มั่นคง และย่ังยืน 

2)  พิจารณาทบทวนคณุสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จําเปนของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง

และ/หรือหลักเกณฑในการสรรหาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  และเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกําหนดไวดังนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผู

ที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปน/เคยเปนกรรมการที่มสีวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงนิเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะที่

เปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง บุตร หรือคูสมรสของบุตรของผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบรหิารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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(4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญานอยางอิสระของกรรมการอิสระรวมทั ้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธทางธุรกิจใหเปนไปตามที่

ประกาศสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยูเวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(6) ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ในกรณีที่ผูใหบริการเปนนิติบุคคล 

ใหรวมถึงการเปนผูถ ือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผู จัดการของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการ

แตงตั้ง 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนยัในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

3)  ในกรณีตําแหนงของผูบริหารระดับสูงที่วางลง หรือเปนตําแหนงที่จําเปนตองแตงตั้งเพื่อดูแลกิจการใหมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองคกรที่มีคุณสมบัติ ความรู 

ความสามารถที่เหมาะสมกอนเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานภายในองคกร 

4) ในกรณีที ่เปนการแตงตั้งกรรมการในตําแหนงที ่ว างลงในการประชุมสามัญผู ถือหุน คณะกรรมการมีนโยบายให

ดําเนินการเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาได ซึ่งผูถือ

หุนสวนนอยตองมีคณุสมบัติเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันในจํานวนที่รวมแลวไมนอยกวารอยละ 3 และ

ไมเกินรอยละ 5 ของหุนที่บริษัทออก และจําหนายแลว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุนดังกลาวตอเนื่องไมนอยกวา 

12 เดือน และผูถือหุนทั้งหมดยังคงความเปนผูถือหุนจนถึงวันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ โดยแจงใหผูถือ 
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หุนทราบถึงคุณสมบัติของผูถือหุนสวนนอย หลักเกณฑ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ และรูปแบบ

เอกสารท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยฯ โดยใหระยะเวลาใน

การเสนออยางนอย 1 เดือน  

5)  เม่ือผานการพิจารณาสรรหาแลว กรณกีารเสนอแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ใหประธานกรรมการเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการทีละคน โดย

กรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียง   

 กรณีผู บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อ พรอมเหตุผลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งตอไป 

โดยในการสรรหาไดพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรู ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถ

บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได 

ในการสรรหากรรมการเพ่ือเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ตามขั้นตอน  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาสรรหาได ตามที่ไดกลาวไวในหมวดที่ 2 (ดูรายละเอียดในหัวขอนโยบายและแนว

ปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการในหนา 78) โดยกําหนดใหเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งไมปรากฎวามีการเสนอเขามา

แตอยางใด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรายงานการปฏิบัติหนาที่สําหรับป 2565 ตามเอกสารแนบ 6 

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยไดแก 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง การประเมินแบงออกเปน 3 สวน 

ไดแก 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นพัฒนาจากแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการที่เผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคูมือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทําโดยสํานักงานกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการทุกคนทําการประเมินทุกสิ้นป และ

รวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน กอนรายงานผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับจากการประเมินผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัท 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 97.10 % 100.00 % 97.32 % 96.75 % 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 97.51 % 99.48 % 98.61 % 94.90 % 

การประชมุของกรรมการ 97.38 % 100.00 % 98.95 % 96.81 % 

การทําหนาที่ของกรรมการ 98.17 % 100.00 % - - 

ความสัมพันธกับฝายจัดการ 98.70 % 100.00 % - - 

การพัฒนาตนเองของกรรมการ  

และการพัฒนาผูบริหาร 

98.91 % - - - 

รวม 97.73 % 99.80 % 98.29 % 95.93 % 

(3) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และสงเสรมิใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 

รวมถึงฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน  

การปฐมนิเทศกรรมการใหมในป 2565 ซึ่งมีกรรมการใหม 2 ทาน บริษัทไดจัดทําคูมือกรรมการ และปฐมนิเทศให

กรรมการไดทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม รวมถึงขอมูลของบริษัท และกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคูมือสําหรับ

กรรมการ ประกอบดวย 

- บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตางๆ 

- วิสัยทัศน พันธกิจ และคานยิม 

- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

- จรรยาบรรณสําหรับผูบรหิาร 

- การกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

- หลักเกณฑการรายงานการมีสวนไดเสียของผูบรหิาร 

- ขอกําหนดในการซือ้ขายหลักทรัพยของบริษัท 

- นโยบายการทาํรายการระหวางกัน 

- นโยบายการเปดเผยขอมูล 

- การรายงานของผูบรหิาร 
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ในป 2565 กรรมการของบริษัทไดเขาอบรมในหลักสูตรตอไปน้ี 

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

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย และตลาดหลักทรพัย 

-  สัมมนา "Capital Market Threat Landscape"  

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- ประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน  

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ จัดโดย บริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด 

ดร. อาณัต ิลีมคัเดช - สัมมนา “Data-driven Cyber security and Intelligence Threats Assessment” 

 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย 

นายคณาวฒุ ิวรรทนธีรัช - ฟงการบรรยาย Deep Dive into Climate Related Disclosures โดย สํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

- ฟงการบรรยาย Climate Risk Management and Climate Scenario Analysis โดย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย 

- สัมมนา Driving Sustainability Change for Sustainable Organization จัดโดย 

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

- Focus group เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทตองไมเปน Investment company โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย งานสัมมนาเผยแพรการศึกษาโครงการ Value of 

Audit โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลกัทรัพย 

- หลักสตูร “Digital Asset” กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ดร. วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล - สัมมนา Capital Market Research Forum ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม ไลฟสไตลการ

ลงทนุคนรุนใหม 

- Exclusive Meeting Trinity Asian Private Fund(ex-Japan) Market Update 2022 

หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)  รุนที่ 10 ประจําป พ.ศ. 2564 

- กิจกรรม Hybrid Webinar SME BIZ BOOSTER By ACMA 

- สัมมนา: แนวทางการกํากับดูแลธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั โดยสํานักงาน ก.ล.ต 

- สัมมนา หุนไทยปขาล “เสือคะนอง หรือ เสือลําบาก” (ฐานเศรษฐกิจ) 

- อบรม Changing for Growth 

- คอรส Cryptocurrency Trends 2022 

- Business Model Reinvention for Corporate Sustainability 

- Fundflow&Business Model (FBI 2023) หลักสตูร Refreshment Training 

Program – Financial Report 
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นางณิยะดา จางตระกูล      - HCM Webinar 1/2565 หัวขอ Reinventing HR to thrive in the ‘Never Normal’ 

- HCM Webinar 2/2565 หัวขอ 'Growth Mindset Can Overcome Business 

Disruption' 

- สัมมนาออนไลน หัวขอ “Connecting the Dot - Reimagine HR of the Future” 

- หลักสตูร Thailand HR Day 2022 (Online Conference) 

นางสาวสวุรรณี ลิมปนวงศแสน - เสวนา หวัขอ “Easy listening: เกรด็ความรูดานบัญช ีที ่AC ไมควรพลาด”สัมมนา

พิเศษ หัวขอ “Upgrade บุคลากรการเงนิสูการเปน The Next Normal Financial 

Professional” 

- สัมมนาออนไลนกับ EY ในหัวขอ "Digital assets tax update” TLCA CFO CPD ครั้ง

ที่ 1/2022 หัวขอ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” 

- Online Seminar Adobe Sign กับกฏหมายและการรองรบัในธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

- สัมมนา “ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม

มีสวนไดเสียสาธารณะ” 

- งานเสวนาใหความรูดานการบัญชีตอเนื ่องแกกรรมการตรวจสอบ ในหัวขอ“Easy 

listening: เกร็ดความรูดานบัญชี ที่ AC ไมควรพลาด EP.2” 

- อบรมการจัดการขยะเพื่อลดคารบอนฟุตปริ้นทในองคกร ประจําป 2565 หลักสูตร 

Carbon Footprint   

- TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 3/2022 หัวขอ “PDPA for Accounting and Finance” 

- TLCA CFO CPD คร้ังที่ 4/2022 หัวขอ “ความเขาใจเก่ียวกับสินทรัพยดิจิทลักับบทบาท

ของ CFO” 

- สัมมนาออนไลน ในหัวขอ Initial Coin Offering (ICO) from the Accounting and 

Tax Perspectives 

- สัมมนาออนไลนกับอีวาย (EY) ในหัวขอ  ความทาทายของ CFO กับการรายงานทาง

การเงินในยุคผันผวนของปจจัยดานเศรษฐกิจ 

- สัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference: Empowering and Enhancing 

Sustainability of ASEAN Business และ ASEAN Accountancy Conference on 

Sustainability 

- สัมมนาออนไลนกับอีวาย (EY) ในหัวขอ สรุปหลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดสวนเสียสาธารณะฉบับปรับปรุง 2565  

- หลักสูตร Decentralized Finance and Blockchai 
 

ในขณะเดยีวกัน ฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนาํเสนอกฎระเบียบตางๆที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญให

กรรมการบริษัทหลักทรพัย และกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนประจําทุกคร้ังที่มีการประชุม 
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1.2 การเขารวมประชุม และการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

ก. บริษทั ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ในป 2565 บรษิัทมีการจัดประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละคณะ และประชุมผูถือหุน

สรุปไดดังน้ี 

  จํานวนท่ีเขาประชุม (Online)/จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

 

รายชื่อกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร

หาและกําหนด

คาตอบแทน 

การเขารวม

ประชุมผูถือหุน 

1. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 4(5)/10 3(2)/5 3(2)/5 1/1 

2. นายไพโรจน วโรภาษ 3(6)/10 2(3)/5  1/1 

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม 2(8)/10 1(4)/5 (5)/5 1/1 

      

4. นายนิติพล ชัยสกุลชัย 2(8)/10  1(4)/5 1/1 

5. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 6(3)/10 4/5  1/1 

6. นายสรยุตม พรหมพจน 8(2)/10   1/1 

7. ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 1(8)/10   1/1 

8. นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช* 3(6)/9  2(2)/4 1/1 

9. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย** 1(5)/6    

10. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 10/10   1/1 

11. นายชาญชัย กงทองลักษณ 9(1)/10   1/1 

12. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 10/10   1/1 

 รวมจํานวนครั้งท่ีจัดประชุม 10 5 5 1 

หมายเหตุ: *นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2565 

 **นายอุดมศกัดิ์ โรจนวิบูลยชัย ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  
 

ในปที่ผานมา กรรมการที่ไมใชผูบริหารไดมีการประชุมกันเอง โดยไมมีฝายจัดการ เมือ่มีการพิจารณาวาระการประชุมท่ีเกี่ยวของ

กับผูบริหาร ไดแก การพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร 

ข. บริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จํากัด 

ในป 2565 บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด มีการจัดประชุม และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละ

คณะและประชุมผูถือหุนสรุปไดดังน้ี 
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  จํานวนท่ีเขาประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

 
รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

การเขารวม

ประชุมผูถือหุน 

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 8/8  1/1 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 4(3)/8 3(2)/5 1/1 

3. นายไพโรจน วโรภาษ 3(5)/8 3(2)/5 1/1 

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม 2(6)/8 1(4)/5 1/1 

5. นายชาญชัย กงทองลักษณ 7(1)/8  1/1 

6. ดร.วิศษิฐ องคพิพัฒนกุล 8/8  1/1 

7. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 8/8  1/1 

9. นางณิยะดา จางตระกูล 8/8  1/1 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม 8 5 1 

หมายเหต:ุ *นางสาวสธุางค คนศลิป ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการ 

ก. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทประจําป 2565 ไดกําหนดประเภทการจายคาตอบแทนกรรมการดังนี้ 

1. คาตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับป 2565 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  ในกรณีที่กรรมการเปน 

  คณะกรรมการในชุดยอยอื่นดวยใหไดรับคาตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกวาเพียงชุดเดียว 

2. วงเงนิบําเหน็จกรรมการ สําหรับป 2564 ไมเกิน 10 ลานบาท และใหตัดจายจากบัญชีของปนั้น โดยใหคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปนั้น   

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการ 

ในป 2565 คณะกรรมการของบรษิัท 12 ทานไดรบัคาตอบแทนเปนเบ้ียประชุมจํานวนเงนิ 5,220,000 บาท และไดรับคา

บําเหน็จกรรมการสําหรับป 2564 จํานวนเงิน 9,156,667 บาท  สําหรับคาบําเหน็จกรรมการป 2565 บริษัทไมไดกันเงินสํารอง 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566  ดังน้ัน คาตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จายในป 2565 มีดังน้ี 
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(ก) คาเบี้ยประชุม 

 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

 

ตําแหนง 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหา และ 

กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 

ป 2565 

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

2 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

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 ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 600,000 - 840,000 

5 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 300,000 - 540,000 

6 นายนิตพิล ชัยสกุลชัย กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

240,000 - 240,000 480,000 

7 นายสรยุตม พรหมพจน กรรมการ 240,000   240,000 

8 ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการ 240,000   240,000 

9 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรชั* กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

220,000 - 220,000 440,000 

10 นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย** กรรมการ 160,000 - - 160,000 

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

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

 รวม  3,180,000 1,500,000 460,000 5,220,000 

หมายเหต:ุ  *นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 

             **นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

128  

 
 
 
 

ข) เงินบําเหน็จกรรมการ ป 2564 จายในป 2565 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง  ป 2565 

1 นายภควัต โกวิทวฒันพงศ ประธานกรรมการ 1,230,000 

2 ดร.ปญจะ เสนาดสัิย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

820,000 

3 นายไพโรจน วโรภาษ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 820,000 

4 นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

820,000 

5 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 820,000 

6 นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 820,000 

7 นายนติิพล ชัยสกุลชัย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 820,000 

8 นายสรยุตม พรหมพจน กรรมการ 820,000 

9 ศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการ  546,667 

10 นายชาญชยั กงทองลักษณ กรรมการ 820,000 

11 ดร.วิศิษฐ องคพิพฒันกุล กรรมการ 820,000 

 รวม  9,156,667 

ผูบริหาร 

ไมม ี

(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

กรรมการ 

ในป 2564 และ 2565 บรษิัทไดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ (Directors and Officers Liability 

Insurance) ของบริษัทและบริษัทยอยในวงเงนิ 50 ลานบาท รวมทั้งไดจัดสวัสดิการใหแกกรรมการ ในเร่ืองคารักษาพยาบาลกรณี

เจ็บปวยตองพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  และความคุมครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินตอราย  900,000 

บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดับ 

ข. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการ 

 ไมมี 
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(2) คาตอบแทนอื่นๆ  

กรรมการและผูบริหาร 

ในป 2564 และป 2565 บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ (Directors and Officers 

Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ลานบาท 

1.3 การกํากับดูแลบริษทัยอยและบริษัทรวม 

เนื่องดวยบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปจจุบันถือหุนรอย

ละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด และบรษิัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ไดลงทุนในบริษัท

ยอยคือบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งรับจางบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ  โดยมีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 100 รวมท้ังมีการลงทุนในการรวมคาคือบริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด โดยลงทุนในอัตรารอยละ 30.07 และบริษัท ดิจิทัล 

แอสเซท็ แมเนจเมนท จํากัด โดยลงทุนในอัตรารอยละ 23.56 จึงไดกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมตามนโยบายที่กําหนดใน 

นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมในหนา 82 และบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในหนา 99 
ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทไดสงกรรมการที่เปนตัวแทนเขาไปเปนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเปนคณะกรรมการบรษิัท 

สําหรับบริษัทยอยอื่น และการรวมคา บริษัทไดสงกรรมการที่เปนตัวแทนเปนคณะกรรมการบริษัทเพื ่อรวมกําหนด

นโยบาย และดูแลการบริหารงานในบรษัิทดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการรายไตรมาส 

กรณีท่ีมีการทํารายการระหวางบริษัทยอยหรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เก่ียวโยง เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่

สําคัญ หรือกรณีที่ตองมีการลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ตัวแทนของบริษัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผยขอมูล และจัดเก็บขอมูลรวมถึงการ

บันทกึบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงนิรวมใหทันกําหนดเวลา 

ในปที่ผานมา ไมพบการดําเนินการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการเกี่ยวโยงกันของหนวยงานกํากับดูแล

แตอยางใด 

1.4 การติดตามใหมีการปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวของไวในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริงเพ่ือสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวน

ไดเสียทุกกลุม 

 ในรอบปที่ผานมา บรษิัทไดมีการติดตามเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแล

พนักงานและการไมเลือกปฏิบัติ 2) การตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยใน

องคกร 4) การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบวาบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางของแตละ

ประเด็นไดอยางครบถวน  

 คณะกรรมการใหความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล กิจการและแนว

ทางการดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนประจําทุกป โดยไดมีสื่อสารและเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท และจัดอบรมใหกรรมการ 
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(ผานชองทาง E-Mail) ผูบริหารและพนักงานรับทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการอยางนอยปละคร้ัง เพื่อรายงานตอผูถือหุน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบรษิัทไดกําหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแยงมี

สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของ

ตน และผูเก่ียวของ กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวน

รวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการตามรายละเอียดในหัวขอ

การควบคุมภายในและรายการระหวางกันในหนา 135  

ในระหวางป 2565 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทในกลุมไดมีการรายงานใหคณะกรรมการไดทราบเพื่อ

พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทํากับบุคคลภายนอกได บริษัทจะใชหลักการ

กําหนดราคาเสมือนทํากับบุคคลภายนอก (แบบ Arm’s Length Basis) โดยมีการเปดเผยรายละเอียดของรายการ มูลคาและ

คูสัญญา ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท  รายงานประจําป และในหัวขอรายการระหวางกันในหนา 137 

2) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีการกํากับดูแลโดยใหฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบแนวทางการปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชนและการรักษาความลับของลูกคา ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตามที่

กําหนดในหัวขอนโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชนในหนา 84 

ในป 2565 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีการรายงานการซื้อขายซึ่งไมอยูระหวางชวงเวลาที่กําหนดหามซื้อขาย 

และไมพบวามีการใชขอมูลการซื้อขายของลกูคาเพื่อประโยชนของตนเองแตอยางใด 

 

3) การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

ตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดในหัวขอนโยบายการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ในหนา 89 เรื่องการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

อยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerence Policy) บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริต

คอรรปัชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ

ตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการตออายุใน

แตละคร้ังตองมีการจัดทําแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรฐานการตอตานคอรรัปชัน ซึ่งถือเปนมาตรฐานที่เขมงวด  

ดังนั้นในป 2564 บริษัทไดดําเนินการย่ืนตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต และไดรับการรับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อ

ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 

นอกจากนี้บริษัทไดดําเนนิการตามแนวปฏิบัติที่กําหนด ดังนี ้

(1) มีการสื่อสาร และจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจําอยางนอยปละครั้งพรอมกับการอบรมพนักงานประจําป 

รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือปองกันความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่นทุกครั้งที่ฝายตรวจสอบฯ เขา

ตรวจสอบระบบงานตางๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ เปนไปตามระบบ
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ควบคุมภายในที่บริษัทกําหนดจากผลการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกัน และตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสม และเพียงพอในการปองกัน และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจใหพนักงานมาโดยตลอด พรอมกับการอบรม Compliance ประจําปซึ่ง

เปนการอบรมใหพนักงานทุกฝายงานอยางนอยปละครั้งใหทราบถึงกฎระเบียบสําคัญของหนวยงานทางการที่กํากับ

ดูแล และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับบริษัท เชนกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงการเนนยํ้าแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

นอกเหนือจากการแจงผาน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงกฎระเบียบตางๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางป 

ในป 2565 บริษัทจัดอบรมประจําประหวางวันที่  19 ตุลาคม 2565 โดยมีผูเขารับการอบรมดังนี้  

ฝายงาน 
จํานวนพนกังาน 

ที่เขารับการอบรม 

สัดสวนตอพนักงาน 

ทั้งหมดในฝาย (%) 

ฝายที่ปรึกษาการลงทุน  86 99 

ฝายธนบดีธนกิจ 10 100 

ฝายตราสารหนี้ และบริหารเงิน 5 100 

ฝายวาณิชธนกิจ 16 100 

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 9 100 

สายงานสนับสนุน 57 97 

(2) บริษัทจัดใหมีชองทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝนนโยบาย หรอืพบเห็นการกระทําทุจริตคอรรัปชั่น และ

มีมาตรการคุมครองใหแกผูรายงาน 

4) การแจงเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทไดจัดเตรยีมชองทางในการแจงเบาะแส และรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคาผานชองทางที่บริษัทจัดไวผาน E-mail และ

โทรศัพทไวในเว็บไซต www.trinitythai.com/contact โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายจัดการเปนผู

พิจารณา และมีฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่กลั่นกรองเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาว 

ทั้งน้ีในป 2565 ไมปรากฏวามขีอรองเรียนดานจริยธรรม หรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจากลูกคาหรือพนักงานแตอยางใด 

5) ความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูลลูกคา 

 บริษัทมีการกําหนดแผนการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร โดยครอบคลุมระบบ

เครือขาย อุปกรณฮารดแวร ซอฟทแวร ขอมูล และระบบงาน เชน การตั้งคาระบบงาน การเขาถึงระบบงาน และการจัดการสิทธิ์ 

การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเปนชุดคําสั่งเพื่อแกไขหรือซอมขอบกพรองของระบบงานหรือ

โปรแกรมใหทันสมัยและมีความปลอดภัย คณะกรรมการใหความสําคัญและใหงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือตางๆ ในการดํา

นินการเพ่ือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรมาโดยตลอด รวมทั้งกําหนดใหมีการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอรเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการปองกันไดทันเวลา 
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 เพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอรใหกับพนักงานทุกคน และเพื่อใหทราบถึงแนวทางในการปฎิบัติ และ

รูเทาทันภัยทางไซเบอรที่มาพรอมกับเทคโนโลยีตางๆ บริษัทมีการจัดอบรมใหความรูกับพนักงานและจัดกิจกรรมตางๆ  

 รายละเอียดการดําเนนิการและกิจกรรม แสดงอยุในเอกสารแนบ 7 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

2. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนท่ีเขาประชุม/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 โลหเจรญิวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม 5 

 

ในป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนาม

คณะกรรมการบรษิัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผูบริหารที่เก่ียวของโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมี

การประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เพื่อสอบถามความเห็นกับผูสอบบัญชีในเรื่อง

ตางๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

- การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 

2565 รวมกับฝายบริหารและ/หรือผูสอบบัญช ีเพ่ือใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอยไดจัดทําโดย

ถูกตองตามควร และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล

เพียงพอ และครบถวน นอกจากนี้ไดสอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด  

- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   คณะกรรมการตรวจสอบ

รวมกับคณะกรรมการบริษัท ไดประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแตละดานแสดงในหัวขอการควบคุมภายในและรายการระหวางกัน ในหนา 135 

เรื่องการควบคุมภายในและรายการระหวางกัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสรางและสายการ

บังคับบัญชาของฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบและการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานทางการ ได เพื่อใหความเห็นตอระบบ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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- การบริหารความเสี่ยง    คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝายบริหาร

ความเสี่ยงและขอมูลการจัดการ ทําหนาที่ประเมินปจจัยความเสี่ยงและจัดใหมีระบบการปองกันความเสี่ยงที่เหมาะสม

กับธุรกรรมแตละประเภท รายละเอียดแสดงในหัวขอ 2 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ใหอยูในกรอบที่ไดรบัอนุมัติและรายงานใหฝายบริหารทราบเพ่ือพิจารณาแกไข ตลอดจน

นําเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบรษิัทไดพิจารณาสอบทานเปนประจํา 

- การทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบ

ทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวาสมเหตุสมผล และเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

- การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบรษิัท และบริษัทยอย โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอ

ของทรัพยากร และประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเปนผูสอบบัญชี

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยรวมทั้งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบ

บัญชี  

- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดีรวมทั้งกําหนดใหมี

การสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละคร้ัง 

3.  สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

จํานวนท่ีเขาประชุม/จํานวน

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4/4 

2. นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4/4 

3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการและกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

4/4 

4. นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

4/4 

 รวมจํานวนคร้ังที่จัดประชุม 4 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีสมาชิกที่ประกอบดวยกรรมการอิสระก่ีงหนึ่งของคณะ 

ในปที่ผานมา กรรมการที่ไมใชผูบริหารไดมีการประชุมกันเองโดยไมมีฝายจัดการเมื่อมีการพิจารณาวาระการประชุมที่

เก่ียวของกับผูบริหาร ไดแก การพิจารณาคาตอบแทนผูบรหิาร 
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รายงานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในป 2565 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจึงไดจัด

ประชุม 2 ระบบสําหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมดวยตนเอง และไมสะดวกมาประชุมดวยตนเองโดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เพื่อดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยไดพิจารณาในเรื่องตางๆ และมี

ความเห็นดังนี้ 

- ดําเนินการสรรหา และนําเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัท และบริษัทยอยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่

ครบวาระ และลาออกใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

- พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําป ไดแก งบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป และโบนัสใหแกผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทั้งพิจารณาผลสํารวจ

อัตราผลตอบแทนของบรษิัทหลักทรัพยในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือนํามาพิจารณาปรับฐานเงินเดอืนพนักงานในตําแหนง

งานที่มีการแขงขันสูงใหสามารถแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ   

- พิจารณาเสนอบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2564 และงบประมาณคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

ไดแก คาเบี้ยประชุม เงนิบําเหน็จ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และนําเสนอขอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน 
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การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

1. การควบคุมภายใน 

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบองคประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ครั้งที่ 

2/2566 เม ื ่อวันที ่  23 กุมภาพันธ 2566 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข าร วมประชุมครบองคประชุม 

คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในวามีการควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

ในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริตเสียหาย และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงนิที่ถูกตองนาเชื่อถือ ไมมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญท่ีสงผลกระทบ

ตอรายงานทางการเงิน และไมพบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด ซึ่งรายการ

ระหวางบรษัิทกับบุคคลที่เก่ียวของกันเปนรายการทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดง

ในเอกสารแนบ 6 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยในดานตางๆ มีดังน้ี 

สภาพแวดลอมการควบคุม 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบและกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝายจัดการเปน

ประจําทุกป รวมทั้งจัดใหมีโครงสรางคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมีการควบคุมภายในที่

เหมาะสมและสามารถปองกันการทุจรติไดโดยไดมกีารปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดลอมใน

การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดใหมีขอกําหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสําหรับบริษัท กรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายใน นอกจากนั้นยังไดมีการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามที่กําหนดได และมีกระบวนการในการจัดหา 

พัฒนาและดูแลจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการดําเนนิธุรกิจ 

การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบตอเปาหมายการทาํธุรกิจของบริษัทและไมใหเกิดการทุจริต เพ่ือกําหนดนโยบายพรอม

มาตรการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดการทําหนาที่กําหนดแนวนโยบายและ

เกณฑการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆ ตามที่กลาวในหัวขอคณะกรรมการปฎิบัติการ

อื่นๆ ในหนา 107 รวมทั้งผูบรหิารฝายงาน ทําหนาที่กําหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแตละประเภทและติดตามประเมินความ

เสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กําหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบ

ธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานทางการ นอกจากนั้นบริษัทกําหนดใหฝายบริหาร

ความเสี่ยงและขอมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานใหคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน

ประจําพรอมการรายงานผลการดําเนินงาน และในการสอบทานงบการเงนิของคณะกรรมการบรษิัท จะมีการสอบทานและทบทวน

นโยบายบัญชีวามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม  

 



 รายงานประจําป 2565   I   บรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

136  

 
 
 
 

 

มาตรการควบคุม 

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เปนลายลักษณอักษรทั้งแบบ Manual และ automated  และครอบคลุมกระบวนการตางๆ 

อยางเหมาะสม การกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับอยางชัดเจนและมีการทบทวนเปนระยะ เพื่อใหแนใจวา

มาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอํานาจอนุมัติที่กําหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะปองกันการเกิดทุจริตได บริษัทจะประกาศ

อํานาจอนุมัติภายในใหผูที ่เกี ่ยวของรับทราบโดยทั่วกันผานสื่อขอมูลภายในของบริษัท ฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน

ภายในของบรษิัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการตางๆที่ตรวจสอบ

เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด และเปนไปตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการ

ทํารายการระหวางกัน รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดทุกประการโดย

กําหนดแนวทางการเก็บขอมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเก่ียวโยงกัน และบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหาร 

เพ่ือใหมีการเปดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกําหนดกอนการทําธุรกรรม 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทจัดใหมีขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญเพียงพอตอการตัดสินใจเสนอตอคณะกรรมการ โดยมีการจัดสงใหคณะกรรมการมีเวลา

พิจารณาอยางเพียงพอกอนการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีชองทางในการสื ่อสารเพื่อรองเรียน แจงขอมูลหรือเบาะแสเกี ่ยวกับการทุจริตตาม

รายละเอียดในหัวขอการแจงเบาะแส ในหนา 131 พนักงานทุกคนจะไดรับขาวสารตางๆที่สําคัญทาง E-mail นอกจากนั้นบริษัทมี

การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไวครบถวน รวมถึงขอมูลที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนดใหจัดเก็บในระยะเวลาที่กําหนด   

ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม รวมทั้งใหฝาย

ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําเพื่อทราบและสั่งการแกไข กรณีที่มีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ หรือเกิด

เหตุการณทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที ่เปน

สาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท 

1.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ตั้งแตป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหนายชิตชัย แจมโกมัย ดํารงตําแหนง ผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการ

ปฏิบัติงานภายใน ทําหนาที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและ

มีประสบการณดานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยและการ

ดําเนินงานของบริษัทมาตั้งแตเปดบรษิัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน

ภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหนา 102 โดย

คุณสมบัติของนายชิตชัย แจมโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3 
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2.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เนื่องจากบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจําเปนที่จะเกิด

การทํารายการระหวางกันทั้งระหวางบรษิัทใหญกับบริษัทยอย และระหวางบริษัทยอยดวยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ

รายการระหวางกันดังกลาวขางตน และมคีวามเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตสุมผล เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและ

บริษัทยอย 

2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหวางกัน 

ในปที่ผานมา รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และ

บริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม  

สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทมีนโยบายให

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนผูพิจารณาและใหความเห็น

ตอรายการดังกลาว ซึ่งการรับและจายคาตอบแทนระหวางกันจะเปนไปตามราคาตลาดยุติธรรม 

2.4  นโยบายหรือแนวโนมการทาํรายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและคณะกรรมการจะตอง

ไมอนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

หรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 

ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรพัยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือ

บริษัทยอย 

ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะไดให

คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น 

ทั้งน้ีบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบรษัิทไดอนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ในการทํา

ธุรกรรมระหวางบริษัทและบรษิัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวของ ดังน้ี 

“บริษัทและบรษิัทยอยอาจมีรายการระหวางกัน กับกรรมการ ผูบรหิาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให

บริษัทและบริษัทยอยสามารถทําธุรกรรมดังกลาวได หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึง

กระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ” 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถอืหุนของบริษัท ทรีนตีี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ความเห็นอยางมีเงื่อนไข 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข งบการเงินขางตนนี้แสดง

ฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัทฯตามที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 4,523 ลานบาท ไดรวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 479 ลาน

บาท ที่ผิดนัดชําระจากรายการซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวามีการซื้อขายที่

ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทยอยไดยื่นหนังสือตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีตอลูกหนี้ดังกลาวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือเคย

เกี่ยวของสัมพันธกับลูกหนี้ในขอหารวมกันฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ ซึ่งเปนความผิดมูลฐาน

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตอมาสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ไดมีคาํสั่งใหบริษัทหลักทรัพยที่เกี่ยวของทุกบริษัทดําเนินการอายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดขางตนของทั้งผูซื้อ

และผูขายไวชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของสาํนักงาน ปปง. ไดพิจารณาเห็นชอบใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารอง

ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 อัยการพิเศษ 

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมานั้น ปรากฎหลักฐานที่เชื่อไดวาผูถูกกลาวหากับพวกมี

พฤติการณในการกระทําความผิดหรือเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสมัพันธกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงดังกลาว จึงไดยื่น

คํารองตอศาล ซึ่งในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2566 ศาลแพงไดมีคําสั่งไตสวนคํารองฉุกเฉิน ขอใหยึดและอายัดทรัพยสินเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดไวชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครอง

สิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานพรอมหลักฐานแสดงรายละเอียดแหงความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ไดรับตอ

พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง. เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. และพนักงานอัยการดําเนินการใหไดรับการชดใชความเสียหายตาม

กฎหมายตอไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566 สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษตอ บก.ปอศ. วา

ลูกหนี ้และผูกระทําความผิดรวม 18 รายกระทําการรวมกันทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย

หลักทรัพย ซึ่งเขาขายเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเปนการกระทําอันไมเปน

ธรรมซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงรายงานตอสํานักงาน ปปง. 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางรอผลการดําเนินคดีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาเหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉอโกง มีวัตถุประสงค

เปนการตองหามโดยชัดแจงตามกฎหมาย และขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเปนโมฆะ เสมือนวา

ไมเคยมีธุรกรรมดังกลาวเกิดขึ้น การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาว จะสงผลเสียตอรูปคดีที่บริษัทยอยได

ยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิ จากการกระทําความผิดมูลฐานที่บริษัทยอยไดยื่นตอสํานักงาน ปปง.ไปแลวในวันที่ 16 กุมภาพันธ 

2566 และสงผลเสียตอรปูคดีที่บริษัทยอยไดรองทุกขกลาวโทษไวตอ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิต

ดังกลาว อาจเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งบริษัทยอยยอมรับวา ธุรกรรมที่พิพาทดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ และยอมรับ

ในความเสยีหายที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้บริษัทยอยจึงมิไดบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดสําหรับธุรกรรมดังกลาว 

และผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกลาว จะตกเปนโมฆะเสมือนไมเคยเกิดธุรกรรม

ดังกลาว และความเสียหายดังกลาวจะไดรบัคืนเตม็จํานวนจากทรัพยสินที่ไดมคํีาสั่งอายัดไว ตามคําสั่งศาลซึ่งมีมลูคารวม 4,470.87 

ลานบาท พรอมดอกผลของเงินหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากการประสานความรวมมือของหนวยงานทางการทุกหนวยงาน

ที่ดําเนินการสอบสวน และไดพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนการกระทําความผิดรวมกันของผูกระทําความผิดจํานวนมาก จน

สามารถดําเนนิคดีและนําไปสูการอายัดทรพัยสินตามคาํสั่งศาลไดในที่สุด โดยบริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิตอพนักงาน

เจาหนาที่สํานักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่มีการอายัดไวตามที่กลาว

ขางตน 

เนื่องดวยเหตุการณนี้เปนเหตุการณทีผิ่ดปกต ิ ปจจุบันผูบรหิารของบริษัทฯและบรษิัทยอยไมสามารถหากรณีเทยีบเคยีงในอดตีหรือ

หลักฐานอื่นใดที่สนับสนุนความเชื่อดังกลาวใหกับขาพเจาได ทําใหขาพเจาไมไดมาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอยางเพียงพอที่จะสรปุได

วาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรบัลูกหนี้ดังกลาวควรมีหรือไม หรือควรมีในจํานวนเทาใด ดังน้ัน ขาพเจาจึง

ไมสามารถสรุปไดวาจําเปนตองปรับปรุงมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหรือไม เพียงใด และขาพเจาจึงได

แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอรายการนี้ ซึ่งหากจําเปนตองปรับปรุงรายการดังกลาวจะมีผลกระทบตอสนิทรัพยรวมและกําไร

สะสมที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ (ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธสีวนได

เสีย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะลดลง และ กําไรและกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับป 2565 จะลดลงดวยเชนกัน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของ

ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเปนอิสระ ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในสวนที ่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบ   งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน

จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขของขาพเจา       

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอที่ 18 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งปจจุบันบริษัทฯอยู

ระหวางดําเนินการจัดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว ทั้งนี้ 

ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา  ในการตรวจสอบงบ

การเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจาตองบการเงนิโดยรวม  

นอกจากเรื่องที่ไดกลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื ่อนไข เรื ่องสําคัญในการตรวจสอบพรอมวิธีการตรวจสอบ

สําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี 

การรับรูรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 

รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่งตามที่

กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 29 กลุมบริษัทมีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินให

กูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยสําหรับป 2565 จํานวน 260 ลานบาท และ179 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 32 และรอย

ละ 22 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท โดยบริษัทยอยคิดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเปนอัตรารอยละจากปริมาณการซื้อ

ขายหลักทรัพย ซึ่งเปนอัตราแบบตอรองอยางเสรีที่มีโครงสรางอัตราเปนแบบขั ้นบันได และคิดดอกเบี้ยเงินใหกู ยืมเพื ่อซื ้อ

หลักทรัพยในลักษณะที่มีอัตราคงที่โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเปนระยะตามสภาวะตลาดและการแขงขัน เนื่องจากขนาดและ

ปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจํานวนลูกคามีจํานวนมากและอัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับลูกคาขึ้นอยูกับหลายปจจัยอีกทั้งการ

บันทกึรบัรูรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรพัยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยอาศัยการประมวลผลโดยระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบวารายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและ

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยไดรบัรูดวยมูลคาที่ถูกตองตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมตัวอยางทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับการบันทึกรับรู

รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลกัทรัพยและดอกเบ้ียเงนิใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรพัย ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย และสุมตัวอยางทดสอบอัตราคานายหนาอัตราดอกเบ้ีย การคํานวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ขาพเจาได

วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และสุม

ตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญท่ีบันทึกผานใบสําคัญทั่วไป 

คาความนิยม  

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4.12 และขอ 21 บรษิัทฯประเมินการดอยคาของคาความนิยม ทุกปหรือเมื่อใดก็

ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น ขาพเจาใหความสําคัญในการตรวจสอบการประเมินการ   ดอยคาของคาความนิยมเนื่องจากการ

ประเมินการดอยคาดังกลาวถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สําคัญที่ฝายบริหารตองใชแบบจําลองทางการเงินในการคํานวณมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนและใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่

กิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม  

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงนิสดและแบบจําลองทางการเงิน รวมถึงทําความเขาใจและทดสอบขอ

สมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารเลือกใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากกลุมสินทรัพยดังกลาว รวมถึง

สอบทานอัตราคิดลดท่ีใช โดยการสอบถามผูรับผิดชอบที่เก่ียวของและวิเคราะหเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลตางๆ ของกลุมบริษัท

และของอุตสาหกรรม 
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ขอมูลอื่น  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงนิไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบ

ใดๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรบัจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไมหรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขดัตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสม

ตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบรหิารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง

ที่เกี ่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินการตอเนื่องเวนแต

ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนนิงานหรอืไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ผูมีหนาทีใ่นการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบรษิัท  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป 

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา

รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริง   แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการ

ใชงบการเงนิเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ ขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก    การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
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เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูลการ

แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู บริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสยัอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรอืไม หากขาพเจาไดขอสรุปวา

มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผย

ขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร

ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบรษิัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประเมิน

วางบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื ่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบรษิัท ขาพเจาเปนผูรบัผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ 

และไดสื ่อสารกับผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี ่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื ่นซึ ่งขาพเจาเชื ่อวามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระ และการดําเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการปองกันของขาพเจา 

(ถามี) 

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย

หรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่อง

ดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 

เกิดศิร ิกาญจนประกาศิต 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 6014 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2566 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2565 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2565 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2565 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 153 

 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2565 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯ

ดําเนินธุรกิจหลักในการถือหุนในบรษิัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและสัญญาซื้อขายลวงหนา และการใหกูยืม 

ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนของบรษิัทฯอยูที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 

1.2 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 99.9 บริษัทยอยประกอบกิจการใน

ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย โดยบริษัทยอยไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังน้ี 

1.  นายหนาซื้อขายหลักทรพัย 

2. คาหลักทรัพย 

3. ที่ปรึกษาการลงทุน 

4. จัดจําหนายหลักทรัพย 

5. การยืมและใหยืมหลักทรัพย 

6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

7. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

8.  การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดใหความเห็นชอบแกบริษัทยอยใน

การเปนผูแทนผูถือหุนกู 

ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทยอยตั้งอยูที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยอยมีสาขาจํานวน 5 สาขา (2564: 6 สาขา) 

2.  เกณฑในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบ

กับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพย โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม

ขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงนิรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงนิของบริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“บริษัทฯ”) 

และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บรษิัทยอย”) (รวมเรยีกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 
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งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

ชือ่บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถอืหุน 

   2565 2564 

   (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จาํกัด ธุรกิจหลักทรพัย ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนตีี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ที่ปรกึษาทางการเงนิ ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนตีี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด ที่ปรกึษา ไทย 99.9 99.9 

บริษัท ทรีนตีี้ วัน จํากัด ลงทุน ไทย 99.9 99.9 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด รวมลงทุนในกิจการแปลง

สินทรพัยเปนหลักทรพัย 

ไทย 99.9 99.9 

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือผานบรษิัทอื่นมีดังตอไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรารอยละของการ 

ชือ่บริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถอืหุนโดยทางออม 

   2565 2564 

   (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอยภายใต “บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากดั”    

บริษัท คอนดอูิท แมนเนจ

เมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

รับจางบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ ไทย 100 100 

 

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

จํานวนเงนิผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บรษิัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบรษิัทยอยนั้น   

ง) งบการเงนิของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิัทยอย และการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรบัการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุม

บริษัท  

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน

การอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุม

บริษัท 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ข) คาธรรมเนียมและบรกิาร 

รายไดคาบริการรับรูตลอดชวงเวลาที่ใหบริการโดยพิจารณาขั้นความสําเร็จของงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงนิได 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคลคิดเปนอัตรารอยละของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนที่กลุมบรษิัทจัดการและ

รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการเสร็จสิ้น 

ค) รายไดดอกเบ้ีย 

 รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะนํามูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินมา

คูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดการดอยคาดานเครดิตในภายหลัง ที่จะนํามูลคาตามบัญชี

สุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ง) กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพันธ  

 กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรอืคาใชจาย ณ วันท่ีเกิดรายการ 

เงินปนผล 

เงินปนผลรบัถือเปนรายไดเมื่อกลุมบรษิัทมีสิทธิในการรับเงนิปนผล 
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จ) กําไร (ขาดทุน) จากสินทรัพยดิจิทัล 

 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากสินทรัพยดิจิทัลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายถือเปน

รายไดหรือคาใชจายในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น  

 กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแลวจากสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลถือเปนรายไดหรอืคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 

ฉ) คาใชจาย 

 คาธรรมเนียมและบรกิารจาย และคาใชจายในการดําเนินงานบันทกึตามเกณฑคงคาง 

ช) ตนทุนทางการเงิน 

 คาใชจายดอกเบ้ียจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงและรับรู

ตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงนิสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับ

จากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช รวมถึงตั๋วเงินประเภท เผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน

นับจากวันที่ไดมา และไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน 

4.3 การรับรูสินทรัพยของลูกคา 

 กลุมบริษัทบันทกึเงินที่ลูกคาวางไวกับกลุมบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ และการซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของกลุมบริษัท และ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่

เปนของกลุมบริษัทเทานั้น 

4.4 การยืมและใหยืมหลักทรัพย 

 กลุมบริษัทบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหนี้ธุรกรรมยืมและ

ใหยืมหลักทรพัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทปรับปรุงบัญชีเจาหนี้ธุรกรรม

ยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลาสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุมบริษัท

บันทกึบัญชีหลักทรพัยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงิน

สดที่นําไปวางเปนหลักประกันกับคูสัญญาหรือรับจากคูสัญญาบันทกึในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน” หรือ “เจาหนี้

ทรพัยสินวางประกัน”  

 คาธรรมเนียมการยืมและการใหยืมหลักทรัพยบันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 

4.5 ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย

หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสาํหรับสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนาในการทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
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4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย

โดยใชหลักทรัพยที่ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันอันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้

ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย และลูกหนี ้อื่น เชน ลูกหนี้ซื ้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ท่ีอยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน 

4.7  สินทรัพยดิจิทัล 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล – คริปโทเคอรเรนซี 

สินคาคงเหลือสินทรพัยดิจิทัลถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขายจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปล่ียนแปลงมูลคานั้น 

สินคาคงเหลือสินทรพัยดิจิทัลของกลุมบริษัทมีการซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองและซื้อโดยมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขาย

ในอนาคตอันใกลเพื่อที่จะไดรับกําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขาย ดังนั้น กลุมบริษัทจึง

พิจารณาวาการถือสินทรพัยดิจิทัลควรบันทึกบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เร่ือง สินคาคงเหลือ (“TAS  2”) โดย

พิจารณาวากลุมบริษัทเปนไปตามคํานิยามของนายหนา - ผูคา  

ภายใต TAS 2 นายหนา - ผูคา คือ ผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือที่ถือ

นายหนา - ผูคาโดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลอืที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคตอันใกลเพื่อที่จะไดรับกําไรจาก

การผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา - ผูคา ในกรณีที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายสินคาคงเหลือดังกลาวจะอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะ

ในเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา 

กลุมบริษัทรับรูกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดขึ้นแลวจากสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลเมื่อกลุมบริษัทขายสินทรัพยดิจิทัลดังกลาว

ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

มูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัลคํานวณจากราคาในตลาดที่มีสภาพคลองที่กลุมบริษัทพิจารณาวาเปน

ตลาดหลักสําหรับการซื้อขายสินทรพัยดิจิทลั (ใชขอมูลระดับ 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม) 

 สินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัล 

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลเปนธุรกรรมที่ใหมสําหรับทั่วโลก และยังไมไดมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยตรง บริษัทฯ ไดพิจารณาวาการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน

ระยะยาว จึงไดนําหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาประยุกตใช และจัดประเภทไว

เปนสินทรพัยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ บันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดจิิทัลตามราคาทุน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดสินทรัพยมา 

ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลแสดงมูลคาดวยมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก) หักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ทั้งน้ี บริษัทฯไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลเนื่องจากมีอายุ

การใหประโยชนไมทราบแนนอน บริษัทฯจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลดังกลาวยังคงมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอนหรอืไม 



 รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

158  

 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลโดยจะบันทึกผล

ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลสูงกวามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมูลคายุติธรรมวัดจากราคาปด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากศูนยซื้อขายสินทรัพย

ดิจิทัล ประเทศสิงคโปร 

บริษัทฯตัดรายการสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรพัยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรพัยนั้นออกจากบัญชี 

สินทรพัยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรพัยไมมีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน 

นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 

4.8    เงนิใหกูยืม 

       เงินใหกูยืมรับรูเริ ่มแรกดวยจํานวนเงินที่กลุมบริษัทมอบใหแกผูกู เงินใหกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัด

จําหนายดวยอัตราดอกเบ้ียที่แทจรงิ ผลตอบแทนท่ีไดรบัจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลาที่ใหกูยืม 

4.9 เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคาและบริษัทรวม  

เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคาและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม

วิธีสวนไดเสีย 

4.10 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย   

(ถาม)ี 

 คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใช

งานโดยประมาณดังนี้ 

เคร่ืองตกแตงสาํนักงาน  5 ป 

เคร่ืองใชสํานักงาน  3 - 5 ป 

ยานพาหนะ  5 ป 
  

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคาํนวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรพัยระหวางติดตั้ง 

 กลุมบริษัทตัดรายการสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรพัยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อกลุมบริษัทตัดรายการสินทรพัยนั้นออกจากบัญชี 

4.11 สินทรัพยไมมตีวัตนและคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของ

สินทรพัยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะ
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ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด

จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

 อายุการใหประโยชน 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอตัดบัญชี  5 - 10 ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  3 - 10 ป 

อื่น ๆ  2 - 8  ป 

 ไมมีการคิดคาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 

4.12 คาความนิยม  

กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของ

สินทรพัยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ กลุมบริษัทจะรับรูสวนที่สูง

กวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป

หรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา กลุมบริษัทจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวย

สินทรพัยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการ

รวมกิจการ และกลุมบริษัทจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ

รายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และกลุม

บริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมไดในอนาคต 

4.13 สัญญาเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะ

เปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเมื่อสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสําหรับ

ชวงเวลาหนึ่งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับส่ิงตอบแทน 

กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 

กลุมบรษิัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญาเชาระยะสั้นและ

สัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) กลุมบริษัทบันทึก

สินทรพัยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา 

สินทรัพยสิทธิการใช 

สินทรพัยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัด

มูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชา

จากการรบัรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จายชําระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผลหรือ

กอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ประมาณการตนทุนในการรื้อถอนและการขนยายสินทรัพยอางอิง หรือการบูรณะสินทรัพย

อางอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพยอางอิง และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ 
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คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังน้ี 
 

อาคารและสวนปรบัปรุงอาคาร 2 - 5 ป  

ยานพาหนะ 5 ป  
 

หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวได

รวมถึงการใชสิทธิเลือกซื้อ คาเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย 

หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา จํานวนเงินที่

ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา 

จํานวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรบัประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแนนอนอยาง

สมเหตุสมผลท่ีกลุมบรษิัทจะใชสิทธินั้น และการจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญาเชาแสดง

ใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา กลุมบริษัทบันทึกคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตราเปน

คาใชจายในงวดที่เหตุการณหรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับการจายชําระนั้นไดเกิดขึ้น 

กลุมบริษัทคดิลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหรืออัตรา

ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะ

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชี

ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชําระตาม

สัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลอืกซื้อสินทรพัยอางอิง 

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า 

สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมี

มูลคาตํ่า จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี

อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.15 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่

เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน 
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4.16 การดอยคาของสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยทางการเงิน 

 ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ มบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

สินทรพัยสิทธิการใช หรือสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นของกลุมบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทํา

การประเมนิการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 กลุมบริษัทจะรบัรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรขาดทุน 

4.17 เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 

 เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย

หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

4.18 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบ

หลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินท่ีกลุมบริษัทถือไวเพื่อเปนประกัน

การใหยืมหลักทรัพย เปนตน 

4.19 เงินกูยืมอื่น 

 เงินกูยืมอื่นรับรูเริ ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ ในเวลาตอมาเงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด

จําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม 

4.20 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 กลุมบริษัทรับรูเงนิเดือน คาจาง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่กลุม

บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงินที่กลุม

บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงนิชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงิน

ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  
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 กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ

การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เชี ่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.21 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุม

บริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

4.22 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงนิไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

 กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ

ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา

สินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได

บันทกึโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.23 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

บริษัทยอยจะรับรู ณ วันเร่ิมแรกของสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยมูลคายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาเปนภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนา ตอมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายลวงหนาแสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม โดย

มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) และผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุน 
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สัญญาออปชั่น 

บริษัทยอยจะรับรู ณ วันเร่ิมแรกของสัญญาออปชั่นดวยมูลคายุติธรรม โดยบันทึกคาสิทธิที่จาย (สถานะซื้อ) และคาสิทธิที่

ไดรับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทําการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพยตราสารอนุพันธ และบัญชีหนี้สินตราสาร

อนุพันธ ตามลําดับ ตอมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคาสิทธิแสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมคํานวณ

จากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และผล

กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของกําไรหรอืขาดทุน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

กลุมบรษิัทใชสัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุมบรษิัทรับรูมูลคาเร่ิมแรกของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทําสัญญา และวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยมูลคายุติธรรม โดยรบัรูการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมในภายหลังในสวนของกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุม

บริษัทแสดงสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศเปนสินทรัพยทางการเงินเมื่อมีมูลคายุติธรรมมากกวาศูนย และแสดงเปน

หนี้สินทางการเงนิเมื่อมีมูลคายุติธรรมนอยกวาศูนย 

4.24 เครื่องมือทางการเงิน 

 กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํารายการเฉพาะ

ในกรณีท่ีเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาใน

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก

แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทาง

การเงิน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงนิดวยราคาทุนตดัจําหนาย เม่ือกลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินนั้นเพื่อรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนการรับชําระเพียง

เงนิตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไวเทานั้น 

สินทรพัยทางการเงินเหลานี้รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทาํรายการ (Trade date) และวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี) 

สินทรพัยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงและตองมีการประเมินการดอยคา ทั้งนี้ ผล

กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของ

กําไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)  

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุมบริษัทถือครองสินทรัพย

ทางการเงนินั้นเพ่ือรบักระแสเงนิสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยทางการเงนิ และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทาง

การเงินกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไว

เทานั้น 

ทั้งนี้ รายไดดอกเบ้ีย กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการดอยคาหรือการโอนกลับรายการผล

ขาดทุนนั้นจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนและคํานวณดวยวิธีการเชนเดียวกับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตดัจําหนาย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเขาไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการ

ตัดรายการสินทรพัยทางการเงินนั้น 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วันที่รับรูรายการวันแรก กลุมบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมไดถือไวเพื่อคา เปนตราสาร

ทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไมสามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลัง

ได ท้ังนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเปนรายตราสาร 

ผลกําไรและขาดทุนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยทางการเงินนี้จะไมสามารถโอนไปรับรูในสวนของกําไร

หรือขาดทนุไดในภายหลัง  

เงินปนผลรบัจากเงนิลงทุนดังกลาวถือเปนกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุน เวนแตในกรณีที่เปนการไดรับคืนของตนทุนการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอยางชัดเจน กลุมบริษัทจะรับรู

รายการน้ันในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจากนี้ เงินลงทนุในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมมีขอกําหนดให

ประเมินการดอยคา 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา

ยุติธรรม โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรอืขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรพัยทางการเงินดังกลาว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อคา เงินลงทุนใน

ตราสารทุนซึ่งกลุมบริษัทไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย

ทางการเงินที่มีกระแสเงนิสดท่ีไมไดรับชําระเพียงเงนิตนและดอกเบี้ย 

เงินปนผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเปนกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง

การเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเวนเจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ (ดานขาดทุน) ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน กลุมบรษิัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทํารายการ และจัด

ประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง 

ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหนายตามวิธีดอกเบ้ียที่แทจริงจะรับรู

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลคาราคาทุนตัดจําหนายคํานึงถึงสวนลดหรือสวนเกินมูลคา รวมถึง

คาธรรมเนียมหรือตนทุนท่ีถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงนั้นดวย ทั้งน้ี คาตัดจําหนายตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง

แสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเงนิในสวนของกําไรหรอืขาดทุน  

กลุมบริษัทอาจเลือกวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เพื่อเปนการขจัดหรือลดความไม

สอดคลองของการรับรูรายการอยางมีนัยสําคญั (Accounting mismatch) 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพยทางการเงิน กลุมบริษัทประเมินวากระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินนั้นมี

ความแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ สินทรัพยทางการเงินเดิมจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีและรับรูสินทรัพยทาง

การเงินใหมดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินเดิมที่ถูกตัดออกและสินทรัพย

ทางการเงินใหม รับรูในกําไรหรือขาดทุนเสมือนเปนสวนหนึ่งของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะปรับมูลคาตามบัญชีขั้นตน

ของสินทรัพยทางการเงินใหม และรับรูผลตางที ่ไดจากการปรับปรุงมูลคาทางบัญชีเปนกําไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งแสดงเปนสวนหนึ่งของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หนี้สินทางการเงิน 

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาทําใหกระแสเงินสดของ

หนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ หนี้สินทางการเงินใหมตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

รับรูดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหมรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทปรับปรุงมูลคา

ตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใหสะทอนมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ไดทบทวนใหมและคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม และรับรูจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีในกําไรหรือขาดทุน 

สัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

บริษัทฯ รับรูประมาณการหนี้สินภายใตสัญญาคํ้าประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งเทากับคาธรรมเนียม

การคํ้าประกันท่ีไดรับ หลังจากนั้น ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญาคํ้าประกันทางการเงินแตละสัญญาจะแสดงดวยจํานวน

ที่สูงกวาระหวางมูลคาที่รบัรูเมื่อเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

บริษัทฯ ทยอยรับรูรายไดคาธรรมเนยีมการคํ้าประกันเปนรายไดคาบรกิารการจัดการในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยการ

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมการคํ้าประกันท่ีไดรับ ดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุการคํ้าประกัน  
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การซ้ือหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติ  

การซื้อหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการสงมอบสินทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดขึ้นจาก

หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรบัรู ณ วันซื้อขาย ซึ่งเปนวันที่กิจการมีขอผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย

นั้น  

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรบักระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดสิ้นสุดลง หรือไดมี

การโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรพัยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินที่คงอยูหรือที่โอนยาย 

กลุมบริษัทจะรับรูแยกเปนสินทรัพยหรือหนี้สนิ 

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการยกเลิกภาระผูกพัน

นั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น 

การตัดจําหนายหนี้สูญ 

การตัดจําหนายหนี้เปนสูญ (เพียงบางสวนหรือทั้งหมด) กระทําในงวดที่กลุมบริษัทพิจารณาวาจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไมได 

โดยทั่วไปเมื่อกลุมบริษัทพิจารณาวาคูสัญญาไมมีสินทรัพยหรือแหลงของรายไดที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ

จายชําระหนี้ ทั้งน้ี สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุมบริษัทยังคงดําเนินการบังคับคดี เพื่อใหเปนไปตาม

ขั้นตอนของกลุมบริษัทในการเรียกคืนเงนิที่คางชําระ 

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

 กลุมบรษิัทรับรูผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ อันไดแก รายการ

เทยีบเทาเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 

ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยอื่น เงินใหกูยืม และเงินลงทุนในตรา

สารหนี้ ซึ่งวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีการทั่วไป ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคํานวณจากผลตาง

ของกระแสเงนิสดท่ีจะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับชําระ และคิดลด

ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยประมาณของสินทรพัยทางการเงิน ณ วันที่ไดมา  

ในกรณีท่ีความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัด

มูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะ

ที่หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผล

ขาดทุนดวยจํานวนเงนิที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 จํานวนเงินของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลคาใหมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อให

สะทอนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดานเครดิตจากที่เคยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

 การวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนการคํานวณความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญา รอยละ

ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผดิสัญญา (เชน ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสญัญา) และยอด

หนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคํานวณความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญาและรอยละของความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยูกับขอมูลในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตไดในปจจุบันและบวกกับการ

คาดการณเหตุการณในอนาคตที่สนับสนุนไดและมีความสมเหตุสมผล สําหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของ
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สินทรัพยทางการเงินแสดงโดยมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพย ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทจัดใหมีการสอบทาน

และทบทวนวิธีการขอสมมติฐานและการคาดการณเหตุการณในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

 สําหรับเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย การตั้งสํารองพิจารณาจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีตของ

กลุมบรษิัทปรับปรุงดวย ปจจัยเฉพาะของลูกหนี้ การคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ/เหตุการณในอนาคต โดยในการประเมิน

วามีความเสี่ยงดานเครดิตของเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกนั้น 

กลุมบรษิัทพิจารณาจากสถานะคงคางของลูกหนี้ มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว ลูกหนี้ที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงและ

ผูบริหารใหความระมัดระวังเปนพิเศษ และการฝาฝนขอกําหนดในสัญญา 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางงวดในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

การดอยคาของสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

บริษัทฯ ประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงินจากมูลคาปจจุบันของ

จํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายใหแกผูถือสัญญาคํ้าประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชําระขึ้น ซึ่งคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยที่สะทอนคาความเสี่ยงที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงผลของความนาจะเปนถวงนํ้าหนัก ทั้งนี้ บริษัทฯรับรูคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงินเปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของกัน 

(ถามี) 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยทางการเงินและหนี้สินทางการเงนิจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอเมื่อ

กิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระดวยยอด

สุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชําระหน้ีสินพรอมกัน 

4.25 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดย

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสาม

ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดยีวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวัดมูลคายุตธิรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 
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 5. การใชดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

สัญญาเชา 

การกําหนดอายุสัญญาเชาท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา 

ในการกําหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุ มบริษัทมีความแนนอนอยาง

สมเหตุสมผลหรือไมที ่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงและ

สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีทําใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุมบริษัทในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกนั้น 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่ม 

กลุมบรษิัทไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการกําหนด

อัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดยอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มเปน

อัตราดอกเบ้ียที่กลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืมเงินที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิ

การใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลกัประกันที่คลายคลึง  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจาก

การปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยใชคํ้าประกัน 

อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไม

สามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมลูคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ

ดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่

มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของ

เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคํานวณ อาจมี

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอปุกรณ และคาเสื่อมราคา 

ในการคาํนวณคาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 



รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)  

 

 169 

 

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยน้ัน 

คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที ่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของ

สินทรพัยที่กอใหเกิดเงนิสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดนั้น ๆ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใช

เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว

และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

 ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทยอยได

โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของ

ขอมูลที่ดทีี่สุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัย

ขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธของกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญในระหวางป 2565 และ 2564 

ชื่อกิจการที่เก่ียวของกัน ความสัมพันธ 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด บริษัทยอย 

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิง จํากัด การรวมคา 

บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด อยูภายใตการควบคุมของบริษัทยอย 

บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด บริษัทรวม 
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ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื ่อนไขทางการคาและเกณฑตามที ่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรปุไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการคาระหวางกัน      

 รายไดคานายหนาจากการ      

    ซื้อขายหลักทรพัย      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 1,061 2,608 - - ตามอัตราเดียวกับท่ีบริษัทยอย

คิดกับลูกคาทั่วไปตามอัตรา

แนะนําของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย 

 รายไดคานายหนาจากการ      

    ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 125 203 - - ตามอัตราเดยีวกับท่ีบริษัทยอย

คิดกับลูกคาทั่วไปตามอัตรา

แนะนําของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย 

 รายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุน 

      สวนบุคคล 

     

       - กรรมการของกลุมบริษัท 629 791 - - ราคาตามสัญญา 

 รายไดคาบริการการจัดการ      

       - บริษัทยอย - - 14,400 14,400 ตามที่ตกลงรวมกัน 

       - การรวมคา 10,792 2,772 10,792 2,772 ตามที่ตกลงรวมกัน 

 รายไดคาธรรมเนียมจัดจําหนาย      

    - การรวมคา 6,000 5,250 - - ราคาตามสัญญา 

 เงินปนผลรบั      

       - บริษัทยอย - - 1,500 97,500 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ             

ผูลงทุนทั่วไป 

    - การรวมคา 4,515 3,870 4,515 3,870 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ           

ผูลงทุนทั่วไป 

 ดอกเบี้ยรับ       

       - บริษัทยอย - - 33,349 1,228 ตามอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

       - การรวมคา 5,083 11,337 5,083 11,337 ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกรอย

ละ 3.63 ตอป  
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

 ดอกเบี้ยจาย                       

       - บริษัทยอย - - 148 1,595 ตามอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร  

 ดอกเบ้ียจายหุนกู      

       - กรรมการของกลุมบริษัท 719 671 719 671 ตามอัตราที่ประกาศจายกับ                     

ผูลงทุนทั่วไป 

 คาบริการการจัดการจาย      

       - บริษัทยอย - - 1,665 1,728 ตามที่ตกลงรวมกัน 

    คานายหนาจาย     

       - บริษัทยอย - - - 35,537 ตามอัตราเดียวกับท่ีบริษัทยอย 

คิดกับลูกคาทั่วไปตามอัตรา

แนะนําของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย 

 

ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงคางของรายการบัญชี     

 ลกูหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา     

         กรรมการของกลุมบริษัท 14,174 28,106 - - 

 ลกูหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 13)     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - 37,001 154,370 

      บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด - 1,169 - 1,169 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - 651,000 281,000 

      บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด - - - 300 

 เงินใหกูยืมดอยสิทธิแกบริษัทยอย     

      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - - 500,000 - 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกการรวมคา     

      บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด - 70,000 - 70,000 

 เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา     

         กรรมการของกลุมบริษัท 8,143 10,848 - - 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

 เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 24)     

      บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด - - 72,700 9,293 

 คาธรรมเนียมรับลวงหนา     

      บรษิัท ทรมัีนน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 18,657 12,311 15,437 10,228 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย     

      บรษิัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด - - 3,500 12,600 

      บรษิัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด - - 1,900 - 

      บรษิัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด - - 229 231 

 หุนกูชนิดไมมีประกัน     

      กรรมการของกลุมบรษิัท 28,800 17,700 28,800 17,700 
 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคามีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป อัตราดอกเบี้ย MOR บวกรอยละ 3.63 ตอป โดยมี

หลักประกันคือการเขาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกรองในลูกหนี้เงินกูที ่มีอยูในขณะนี้และในอนาคตของ

บริษัทยอยของการรวมคาดังกลาว โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางปดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2565 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2565 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา     

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิง จํากัด 70,000 129,500 (199,500) - 

 

 เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบรษิัทยอยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางปดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2565 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2565 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย     

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 281,000 9,033,985 (8,663,985) 651,000 

บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 300 300 (600) - 

เงินใหกูยืมดอยสิทธิแกบริษัทยอย     

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด - 500,000 - 500,000 

 281,300 9,534,285 (8,664,585) 1,151,000 
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เงินใหกูดอยสิทธิแกบริษัทยอย คือ เงินใหกูยืมที่หากบริษัทยอยลมละลายหรือมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ บริษัทฯจะ

ไดรับชําระหนี้เงินกูคืนภายหลังเจาหนี้สามัญรายอื่น คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป โดยมีเง่ือนไขเปนเงินให

กูที่ไมมีการประกันดวยทรัพยสินหรอืบุคคล แตมีกําหนดการชําระคืนภายใน 1 ป 

 เงนิกูยืมระยะสั้นจากบรษิัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหวางปดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2565 ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 2565 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย     

บรษิัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด  12,600 - (9,100) 3,500 

บริษัท ทรีนีต้ี อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด - 8,300 (6,400) 1,900 

บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด 231 - (2) 229 

 12,831 8,300 (15,502) 5,629 

 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ

ผูบริหารดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชนระยะสั้น 47,566 107,531 5,220 15,080 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 6,826 7,935 - - 

ผลประโยชนจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  - 20 - 9 

รวม 54,392 115,486 5,220 15,089 

 

บริษัทฯ ไดใหผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติโดยในป 2565 ไดทํา

ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบรหิารของกลุมบรษิัทในวงเงิน 50 ลานบาท (2564: 50 ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาคํ้าประกันทางการเงินใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมขอ 38.3 เพ่ือคํ้าประกันการกูยืมของการรวมคาซึ่งบริษัทฯตกลงวาจะจายเงินใหแกผูใหกูแทน หากการรวมคาผิดนัด

ชําระหนี้เงนิกูดังกลาว  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่คํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันทางการเงินซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นของสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน จําแนกตามประเภทการจัดชั้นไดดังนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

 

จํานวนเงินที่คํ้า

ประกัน 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

จํานวนเงินที่คํ้า

ประกัน 

คาเผ่ือผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเสี่ยงดานเครดิต 

(Performing) 700,000 - 350,000 - 

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-

Performing) - - - - 

มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) - - - - 

รวม 700,000 - 350,000 - 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสด 168 168 - - 

เงินฝากสถาบันการเงิน 589,190 361,179 1,652 1,947 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 589,358 361,347 1,652 1,947 

หัก: เงินฝากในนามบริษัทยอยเพื่อลูกคา (410,581) (249,054) - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 178,777 112,293 1,652 1,947 

 

8. เงินลงทุน 

8.1 มูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

หลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบ (1)     

   หลักทรัพยหุนทุน 7,774 1,775 - 1,775 

รวมหลักทรัพยที่ติดภาระ 7,774 1,775 - 1,775 

 (1) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบใชขอมูลระดบั 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม 
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8.2 มูลคาเงินลงทุนและมูลคายุติธรรม 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินลงทุนช่ัวคราว     

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

 ตราสารทุน - เงินลงทุนเพื่อคา     

  หนวยลงทุน 851 432 851 432 

  หลักทรัพยจดทะเบียน 687,541 360,026 250,242 138,642 

  หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรพัยจดทะเบียน - 109,091 - 109,091 

 รวมตราสารทุน  688,392 469,549 251,093 248,165 

 ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

  หนวยลงทุน 3,430 3,455 - - 

  ตราสารหน้ีตางประเทศ 7,031 9,224 7,031 9,224 

 รวมตราสารหนี ้  10,461 12,679 7,031 9,224 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมลูคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 698,853 482,228 258,124 257,389 

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย     

 เงินฝากประจํา 650,000 450,000 - - 

 ตราสารหนี้     

  ต๋ัวแลกเงิน 25,370 38,178 - - 

  หุนกู 56,984 116,819 - 79,006 

  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 149,178 399,293 - - 

 หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทยอยเพ่ือลูกคา (799,178) (849,293) - - 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 82,354 154,997 - 79,006 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 781,207 637,225 258,124 336,395 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน     

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ 95,000 70,000 95,000 70,000 

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมลูคายุติธรรมผานกําไร 

  หรือขาดทุน 95,000 70,000 95,000 70,000 

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น     

 หลักทรัพยจดทะเบียน 114,481 130,959 51,500 50,500 

 หุนทุนท่ีมิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 10,066 14,903 9,415 14,251 

 รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยวิธีมลูคายุติธรรมผาน 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 124,547 145,862 60,915 64,751 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 219,547 215,862 155,915 134,751 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีปญหาเรื่องการดํารงอยูของกิจการ ซึ่งมี

ราคาทุนจํานวน 80 ลานบาท (เฉพาะบรษิัทฯ: 80 ลานบาท) กลุมบริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวแลว

ทั้งจํานวน 

ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไดแก เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

จดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาวาเปนการลงทุนระยะ

ยาว 

8.3  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุมบรษิัทมีเงนิลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี ้(ไม

รวมสวนที่วัดมูลคาดวยวิธีมลูคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน) ตามอายุคงเหลือของสัญญาดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 เงินฝากประจํา 650,000 - - 650,000 

 ต๋ัวแลกเงิน 25,370 - - 25,370 

 หุนกู 56,984 - - 56,984 

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 149,178 - - 149,178 

 หัก: เงินลงทุนในนามบรษิัทยอยเพื่อลูกคา (799,178) - - (799,178) 

 รวม 82,354 - - 82,354 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนทีว่ัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 เงินฝากประจํา 450,000 - - 450,000 

 ต๋ัวแลกเงิน 38,178 - - 38,178 

 หุนกู 116,819 - - 116,819 

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 399,293 - - 399,293 

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

 รวม 154,997 - - 154,997 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ระยะเวลาครบกําหนด  

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

เงินลงทุนตามมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

 หุนกู 79,006 - - 79,006 

 

8.4 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรูในสวนของผูถือหุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดยกมาตนป (54,617) (62,305) (54,617) (62,305) 
เปลี่ยนแปลงระหวางป (สุทธิจากภาษีเงนิได)     

-  จากการตีราคา 3,803 12,223 931 2,815 
-  จากการขาย 1,427 (4,535) - - 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

   จากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,299 4,873 

ยอดคงเหลือปลายป (49,387) (54,617) (49,387) (54,617) 

 

8.5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมลูคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 2565 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ทรัพยากร 33,825 2,783 (1,427) 

ธุรกิจการเงิน 38,571 1,048 - 

สินคาอุตสาหกรรม 51,500 3,000 - 

อ่ืน ๆ 650 - - 

รวม 124,546 6,831 (1,427) 
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 (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 

 

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

เงินลงทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

กําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีถูก

โอนภายในสวนของเจาของ

ระหวางปจากการขายเงิน

ลงทุน 

อุตสาหกรรม    

ธุรกิจการเงิน 9,415 257 - 

สินคาอุตสาหกรรม 51,500 3,000 - 

รวม 60,915 3,257 - 

(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 - 
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9. ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษทัหลักทรัพย 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 67,041 120,160 

หัก: ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีในนามบริษัทยอยเพื่อลูกคา (48,241) (76,481) 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย 18,800 43,679 

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 292,495 372,703 

เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 3,721,165 3,265,364 

ลูกหน้ีทรัพยสินวางประกัน 8,678 - 

ลูกหน้ีอื่น 556,764 78,121 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 4,579,102 3,716,188 

หัก: คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (61,969) (61,970) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 4,517,133 3,654,218 

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 3,438 2,856 

ลูกหน้ีอื่น 2,822 2,921 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 6,260 5,777 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ 4,523,393 3,659,995 

 ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของบรษิัทหลักทรพัย ทรีนตีี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัทฯตามที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 4,523 ลานบาท ไดรวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

จํานวน 479 ลานบาท ที่ผิดนัดชําระจากรายการซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พบวามีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทยอยไดยื่นหนังสือตอกองบังคับการปราบปรามการ

กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีตอลูกหนี้ดังกลาวและ

บุคคลอื่นท่ีเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสมัพันธกับลูกหนีใ้นขอหารวมกันฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปน

ปกติธุระ ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตอมาสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไดมีคําสั่งใหบริษัทหลักทรัพยที่เกี่ยวของทุกบริษัทดําเนินการอายัดทรัพยสินที่

เก่ียวของกับการกระทําความผิดขางตนของทั้งผูซ้ือและผูขายไวชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของสํานักงาน ปปง. ได 
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 พิจารณาเห็นชอบใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเมื่อวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2566 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 อัยการพิเศษ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นวา

พยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมานั้น ปรากฎหลักฐานที่เชื่อไดวาผูถูกกลาวหากับพวกมีพฤติการณในการกระทําความผิดหรือ

เก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงดังกลาว จึงไดยื่นคํารองตอศาล ซึ่งในวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2566 ศาลแพงไดมีคําสั่งไตสวนคํารองฉุกเฉิน ขอใหยึดและอายัดทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดไว

ชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซึ่งในวันเดียวกัน บริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิจากการ

กระทําความผิดมูลฐานพรอมหลักฐานแสดงรายละเอียดแหงความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ไดรับตอพนักงาน

เจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง. เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. และพนักงานอัยการดําเนินการใหไดรับการชดใชความเสียหายตาม

กฎหมายตอไป 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2566 สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษตอ บก.

ปอศ. วาลูกหนี้และผูกระทําความผิดรวม 18 รายกระทําการรวมกันทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณ

การซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งเขาขายเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเปนการ

กระทําอันไมเปนธรรมซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึง

รายงานตอสํานักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางรอผลการดําเนินคดีจากหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาเหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉอโกง มี

วัตถุประสงคเปนการตองหามโดยชัดแจงตามกฎหมาย และขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตก

เปนโมฆะ เสมือนวาไมเคยมีธุรกรรมดังกลาวเกิดขึ้น การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาว จะสงผล

เสียตอรูปคดีที่บริษัทยอยไดย่ืนคํารองขอคุมครองสทิธิ จากการกระทําความผิดมูลฐานที่บริษัทยอยไดยื่นตอสํานักงาน ปปง.

ไปแลวในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 และสงผลเสียตอรูปคดีที่บริษัทยอยไดรองทุกขกลาวโทษไวตอ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะ

การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตดังกลาว อาจเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งบริษัทยอยยอมรับวา ธุรกรรมที่พิพาท

ดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้บริษัทยอยจึงมิไดบันทึกคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดสําหรับธุรกรรมดังกลาว และผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามีโอกาสสูงที่

รายการที่เกิดขึ้นดังกลาว จะตกเปนโมฆะเสมือนไมเคยเกิดธุรกรรมดังกลาว และความเสียหายดังกลาวจะไดรับคืนเต็ม

จํานวนจากทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งอายัดไว ตามคําสั่งศาลซึ่งมีมูลคารวม 4,470.87 ลานบาท พรอมดอกผลของเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากการประสานความรวมมือของหนวยงานทางการทุกหนวยงานที่ดําเนินการสอบสวน และ

ไดพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนการกระทําความผิดรวมกันของผูกระทําความผิดจํานวนมาก จนสามารถดําเนินคดีและ

นําไปสูการอายัดทรัพยสินตามคําสั่งศาลไดในที่สุด โดยบริษัทยอยไดยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิตอพนักงานเจาหนาที่

สํานักงาน ปปง. ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่มีการอายัดไวตามที่กลาว

ขางตน  
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10.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจําแนกตามการจัดชั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจําแนกลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          

คางรบั 

ยอดที่ใชในการตั้งคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 3,504,377 3,504,377 - 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเสี่ยงดานเครดิต 1,012,758 1,012,758 - 

ลูกหน้ีที่มีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 4,579,104 4,579,104 61,969 

ลูกหน้ีสัญญาซื้อขายลวงหนา    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 1,610 1,610 - 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเสี่ยงดานเครดิต 4,650 4,650 - 

รวม 6,260 6,260 - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 4,585,364 4,585,364 61,969 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ย          

คางรบั 

ยอดที่ใชในการตั้งคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัย    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 3,214,978 3,214,978 1 

ลูกหน้ีที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัของความเสี่ยงดานเครดิต 439,241 439,241 - 

ลูกหน้ีที่มีการดอยคาดานเครดิต 61,969 61,969 61,969 

รวม 3,716,188 3,716,188 61,970 

ลูกหน้ีสัญญาซื้อขายลวงหนา    

ลูกหน้ีที่ไมมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,856 2,856 - 

ลูกหน้ีที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 2,921 2,921 - 

รวม 5,777 5,777 - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,721,965 3,721,965 61,970 
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11. คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

รายละเอียดของผลขาดทนุดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 61,969 61,970 

 

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยทาง
การเงินท่ีไมมี

การเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญของ
ความเส่ียงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ    

ดอยคาดานเครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่วัดมูลคา

คาเผื่อ  ตาม
หลักการอยางงาย รวม 

ยอดตนป 1 - 61,969 - 61,970 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ             

วัดมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนใหม (1) - -  (1) 

ยอดปลายป - - 61,969 - 61,969 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยทาง
การเงินท่ีไมมี

การเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญของ
ความเส่ียงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่มีการ    

ดอยคาดานเครดิต 

สินทรัพยทาง
การเงินที่วัดมูลคา

คาเผื่อ  ตาม
หลักการอยางงาย รวม 

ยอดตนป 1 25 61,969 - 61,995 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ             

วัดมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนใหม - (25) -  (25) 

ยอดปลายป 1 - 61,969 - 61,970 
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12. สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนพุนัธ 

12.1 สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อคา 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  2565 2564 

สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

 มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

ตราสารทุน         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,336 3,503 - - 98,403 238,384 - - 

อัตราแลกเปลี่ยน         

สัญญาซื้อขายเงินตรา  

   ตางประเทศลวงหนา(1) 1,427 238,370 1,696 284,225 35,515 485,335 40,359 531,190 

รวม 3,763 241,873 1,696 284,225 133,918 723,719 40,359 531,190 

      (1)  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาของบริษัทยอยท้ังจํานวน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2565 2564 

สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

 มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

มูลคา

ยุติธรรม 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

ตราสารทุน         

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

อัตราแลกเปลี่ยน         

สัญญาซือ้ขายเงินตรา  

   ตางประเทศลวงหนา(1) - - 269 45,855 - - 4,843 45,855 

รวม - - 269 45,855 94,862 232,534 4,843 45,855 

      (1)  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบรษิัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ 

12.2 สัดสวนการทําธุรกรรมอนพุนัธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพจิารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา 

  (หนวย: รอยละ) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา 

ประเภทของคูสัญญา สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

สํานักหักบัญชี 1 - 33 - 

สถาบันการเงิน 99 100 67 100 

รวม 100 100 100 100 
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  (หนวย: รอยละ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

 สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา สัดสวนจํานวนเงินตามสัญญา 

ประเภทของคูสัญญา สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

สํานักหักบัญชี - - 100 - 

สถาบันการเงิน - 100 - 100 

รวม - 100 100 100 

13. ลูกหนี้อื่น 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดคางรับและเงินปนผลคางรับ 48,895 47,464 28,745 18,443 

ลูกหน้ีเงินวางประกันเพื่อการซ้ือขายสินคาคงเหลือ     

- สินทรัพยดิจิทัล 1,478 15,382 1,478 15,382 

ลูกหน้ีเงินวางประกันเพ่ือการซื้อขายเงินลงทุน 11,270 13,216 11,270 13,216 

ลูกหน้ีอื่น - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - 36,015 58,370 

เงินปนผลคางรับ - บริษัทยอย (หมายเหต ุ6) - - - 96,000 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการรวมคา (หมายเหตุ 6) - 1,169 - 1,169 

รวมลูกหน้ีอื่น 61,643 77,231 77,508 202,580 

14. เงินใหกูยืมอืน่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมแกบริษัทและบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง 

MOR บวกรอยละ 3.50 ตอป (2564: อัตรา MOR ถึง MOR บวกรอยละ 3.50 ตอป) และคํ้าประกันโดยการจํานําตราสาร

ทนุที่เปนหลักทรพัยจดทะเบียนและมิไดจดทะเบียนของผูกู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 กําหนดชําระคืนภายใน งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น ธันวาคม 2566 ธันวาคม 2565 1,125,557 1,134,236 

15. สินคาคงเหลือสนิทรัพยดิจิทัล 

 ในระหวางป 2565 และ 2564 บริษัทฯไดลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

คริปโทเคอรเรนซี   

ราคาทุน 10,383 999 

หัก: ขาดทนุที่ยังไมเกิดขึ้นจรงิ (3,063) (183) 

รวม 7,320 816 
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16. เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

16.1  รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนเรยีกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี                        

ตามวิธีสวนไดเสีย 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 1,200,000 1,200,000 99.9 99.9 1,176,101 1,176,101 1,688,969 1,560,946 

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 2,500 10,000 99.9 99.9 2,557 10,057 3,761 11,663 

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากดั 3,000 3,000 99.9 99.9 3,043 3,043 5,784 4,918 

บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 250 250 99.9 99.9 250 250 225 227 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด 10,000 10,000 99.9 99.9 6,132 6,132 5,219 4,499 

รวม     1,188,083 1,195,583 1,703,958 1,582,253 

 

 ในระหวางป 2564 บริษัทฯรับรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมื่อไดรับบริการจากพนักงานของบริษัทยอย โดยบันทึก

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 0.04 ลานบาท 

 ในเดือนกันยายน 2565 บรษิัทฯไดรบัเงินคืนทุนจํานวน 7.5 ลานบาท จากบริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอย ตามที่ไดรับอนุมัติในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย 

16.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปน

ผลรับจากบริษัทยอยดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย สวนแบงกําไรขาดทนุ 

สวนแบงกําไรขาดทุน               

เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 125,151 150,173 2,872 (11,468) - 96,000 

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 98 (172) - - 500 - 

บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 866 2,819 - (97) - - 

บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด (2) (1) - - - - 

บริษัท แอสเซท แบค โฮลด้ิงส จํากัด 1,720 1,622 - - 1,000 1,500 

รวม 127,833 154,441 2,872 (11,565) 1,500 97,500 
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 รายละเอียดของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงนิลงทุนในบริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565 2564 

สวนแบงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัยจากบริษัทยอย - (20,973) 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,299 4,873 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอย (1,427) 4,535 

รวม 2,872 (11,565) 

 

17. เงินลงทุนในการรวมคา 

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการรวมคา 

 เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งเปนเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมรวมกันมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การรวมคา ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญช ี

ตามวิธีสวนไดเสีย 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 

  (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท ทรีมันนี่  
  โฮลดิ้ง  จํากัด 

ลงทุนในบริษัทที่
ใหบริการสนิเชื่อ
รายยอยระดับ
จังหวัดภายใต การ
กํากับ 

30.07 30.07 21,500 21,500 49,125 38,850 

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาผูถือหุนของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด กับบุคคลธรรมดาราย

หนึ่ง เพ่ือลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกลาวจํานวน 215,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคา 

21.5 ลานบาท สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯคิดเปนรอยละ 30.07 ของหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาวภายหลัง

การเพิ่มทุน โดยบริษัทฯพิจารณาวาภายใตเงื่อนไขในสัญญาผูถือหุนขางตน บริษัทดังกลาวเปนกิจการที่บริษัทฯและบุคคล

ธรรมดาขางตนควบคุมรวมกัน บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในการรวมคา การรวมคาดังกลาว

ดําเนินธุรกิจหลักในการถือหุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ลงทุนการรวมคามีบริษัทยอยจํานวน 18 แหง ที่ดําเนินธุรกิจการให

สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) ในพื้นที่ 6 จังหวัด (2564: มีบริษัทยอย 18 แหง ใน

พื้นที่ 6 จังหวัด) และบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงที่ดําเนินธุรกิจใหบริการที่เกี่ยวของการประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอย

ระดับจังหวัดภายใตการกํากับตองไดรบัหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจและอยูภายใตการกํากับดูแลจากกระทรวงการคลัง 

และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลังที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  
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17.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บรษิัทฯ รับรูสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทนุในการรวมคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการและเงินปนผลรับจากการรวมคาดังน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การรวมคา สวนแบงกําไร สวนแบงกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เงินปนผลที่บริษัทฯ รับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัท ทรีมันนี่              

โฮลด้ิง จํากัด 14,824 15,445 (35) - 4,515 3,870 

17.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของการรวมคาท่ีมีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท ทรีมันน่ี โฮลด้ิงส จํากัด 

 2565 2564 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 211 22 

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 627 511 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6 6 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 84 42 

เงินกูยืมระยะสั้น (680) (410) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (52) (31) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (16) (6) 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (12) (5) 

สินทรัพย - สุทธิ 168 129 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 30.07 30.07 

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการในสินทรัพย - สุทธิ 51 39 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในการรวมคา 51 39 

สรุปรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท ทรีมันน่ี โฮลด้ิงส จํากัด 

 2565 2564 

รายไดดอกเบ้ีย 224 107 

รายไดคาบรกิาร 173 80 

คาใชจายบริหาร (95) (56) 

คาใชจายดอกเบี้ย (58) (26) 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (176) (39) 

คาใชจายภาษีเงินได (15) (13) 

กําไร  53 53 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 53 53 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท ทรีมันน่ี โฮลด้ิงส จํากัด 

 2565 2564 

หัก: สวนที่ไมมีอํานาจควบคมุ (11) (4) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 42 49 

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิ 7 2 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง 49 51 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรวมคา และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับสวนไดเสีย

ของกิจการในการรวมคา ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ 38.3 

18. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

18.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

    (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
 

ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญช ี

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2565 2565 2565 

   (รอยละ)   
บริษัท ดิจิทัล แอส

เซ็ท แมเนจเมนท 
จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหบริการ 
แพลตฟอรมสําหรับ 
Wealth and 
Human Resources 
Management แบบ
ครบวงจร 

ไทย 23.56 12,500 12,346 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บรษิัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด มูลคา 5 ลานบาท 

สัดสวนในการถือหุนคิดเปนรอยละ 18.03 ของหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาว ตอมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 

บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกลาว รวมเปนเงนิลงทุนทั้งสิ้นมูลคา 12.5 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอย

ละ 23.56 ของหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนใน

บริษัทรวม บริษัทรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการแพลตฟอรมสําหรับ Wealth and 

Human Resources Management แบบครบวงจร 
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 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด ณ วันที่ลงทุนมี

รายละเอียดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,522 

ลูกหน้ีการคา 1,271 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 160 

อุปกรณ 104 

สินทรัพยไมมีตัวตน 8,880 

เงินมัดจํา 107 

เจาหน้ีการคา (617) 

เงินกูยืมจากกรรมการ (1,729) 

คาใชจายคางจาย (84) 

รายไดรับลวงหนา (303) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (81) 

สินทรัพยสุทธิของบรษิัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด                    15,230 

สัดสวนการลงทุน (รอยละ) 23.56 

สินทรัพยสุทธิในสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ 3,588 

บวก: ผลตางระหวางเงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมลูคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 8,912 

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม 12,500 

 

 ในปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการเพื่อจัดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วัน

ลงทุนในบรษิัทรวม เพ่ือปนสวนตนทุนการซื้อธุรกิจใหแกรายการดังกลาว ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 12 

เดือนนับจากวันลงทุนในบริษัทรวม โดยในระหวางชวงเวลาในการวัดมูลคานี้ หากบริษัทฯไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับ

ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันลงทนุในการรวมคาบริษัทฯจะทําการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรูไว ณ 

วันลงทุนเพื่อสะทอนขอมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับขอเท็จจรงิและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันลงทุน  

18.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรบัรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาว ดังน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทรวม 

สวนแบงขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

ในระหวางป 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท จํากัด 155 - - - - - 
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19. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  เครื่องตกแตง   เครื่องใช    

  สํานักงาน   สํานักงาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

1 มกราคม 2564 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 

ซื้อเพิ่ม 332 3,107 - 3,439 

รับเขาสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - - 612 612 

จําหนาย (66) (680) (2,235) (2,981) 

ตัดจําหนาย (555) (469) - (1,024) 

31 ธันวาคม 2565 40,028 95,006 16,867 151,901 

คาเสื่อมราคาสะสม     

1 มกราคม 2564 45,127 93,515 11,333 149,975 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 220 5,708 3,149 9,077 

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

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

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป 168 5,240 2,233 7,641 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย (44) (482) (1,131) (1,657) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย (90) (469) - (559) 

31 ธันวาคม 2565 39,817 86,439 12,919 13,175 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

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

31 ธันวาคม 2565 211 8,567 3,948 12,726 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  

2564    9,077 

2565    7,641 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เครื่องตกแตง    

  สํานักงาน   ยานพาหนะ   รวม  

ราคาทุน 

     1 มกราคม 2564 3 1,249 1,252 

     31 ธันวาคม 2564 3 1,249 1,252 

     31 ธันวาคม 2565 3 1,249 1,252 

คาเสื่อมราคาสะสม 

     1 มกราคม 2564 3 951 954 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป - 250 250 

     31 ธันวาคม 2564 3 1,201 1,204 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป - 48 48 

     31 ธันวาคม 2565 3 1,249 1,249 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

     31 ธันวาคม 2564 - 48 48 

     31 ธันวาคม 2565 - - - 

คาเสื่อมราคาสําหรับป    

     2564   250 

     2565   48 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุมบริษัทมีสวนปรบัปรุงอาคารเชาและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง

ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 117 ลานบาท (2564: 

109 ลานบาท) 
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20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คาธรรมเนียม

ใบอนุญาต          

รอตัดบัญชี 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร อ่ืน ๆ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร

ระหวางติดตั้ง 

 

 

โทเคนดิจิทัล รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2564 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 

ซื้อเพิ่ม 500 354 375 - 3,051 4,280 

ตัดจําหนาย (250) - (1,086) - - (1,336) 

31 ธันวาคม 2565 500 38,261 1,475 4,225 3,051 47,512 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2564 306 30,822 1,994 - - 33,122 

คาตัดจําหนายสําหรับป 67 1,122 586 - - 1,775 

คาตัดจําหนายสําหรับสวนที่

ตัดจําหนาย (150) (117) (1,421) - 

 

- (1,688) 

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

คาตัดจําหนายสําหรับป 65 1,186 470 - - 1,721 

คาตัดจําหนายสําหรับสวนท่ี

ตัดจําหนาย (250) - (1,086) - 

 

- (1,336) 

31 ธันวาคม 2565 38 33,013 543 - - 33,594 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

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

31 ธันวาคม 2565 462 5,248 932 4,225 3,051 13,918 

คาตัดจําหนายสําหรับป      

2564   1,775 

2565   1,721 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยอยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคา

ตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 26 ลานบาท (2564: 26 ลานบาท) 

 ในระหวางป 2565 บริษัทฯไดซื้อสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัล ประเภท ยูทิลิตี้ พรอมใช ในราคาทุนจํานวน 3.05 ลาน

บาท โดยจะสามารถขายและเคลื่อนยายไดรอยละ 25 เมื่อครบกําหนด 1 ปแรก และหลังจากนั้นจะสามารถขายและ

เคลื่อนยายไดทกุวันโดยเฉลี่ยใน 3 ปถัดไป ซึ่งในปแรกจะครบกําหนดในเดอืนกันยายน 2566 และสวนท่ีเหลือจะทยอยครบ

กําหนดภายในเดือนกันยายน 2569 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยดิจิทัล - โทเคนดิจิทัลดังกลาว มูลคาบัญชีตามวิธีราคาทุน

สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสมรวมสุทธิเปนจํานวน 3.05 ลานบาท (2564: ไมมี) 
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21. คาความนิยม 

 (หนวย: พันบาท) 

 2565 2564 

คาความนิยม - บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 50,865 50,865 

บริษัทฯ ปนสวนคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับกลุมหนวยงานทางธุรกิจ

ที่กอใหเกิดเงินสดอันไดแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เพื่อทดสอบการดอยคาประจําป 

 บริษัทฯ พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดร ับคืนของหนวยสินทรัพยที ่กอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งไดรับอนุมัติจาก

ฝายบรหิาร และมีขอสมมติที่สําคัญเก่ียวกับอัตราการเติบโตของรายไดและอัตราคิดลด 

22. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น หุนกูระยะสั้นชนดิไมมีประกัน และเงินกูยืมระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 อตัราดอกเบ้ียตอป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป)     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       

ตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 2,105,000 1,510,000 - - 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น       

ตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 59,416 567,635 59,416 308,282 

หุนกูระยะส้ันชนิดไมมีประกัน       

หุนกู 2.50-3.30 3.20 843,500 455,600 843,500 455,600 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น และหุนกูระยะสั้นชนิดไมมีประกันไมดอยสิทธิและมีผูแทนผูถือ

หุนกูขางตนเปนเงนิกูยืมที่ไมมีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ท่ีจะครบกําหนดนอยกวา 1 ป 

 บรษิัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวอื่นเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท อายุ วันท่ีครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย 2565 2564 

   (รอยละตอป)   

เงินกูยืมระยะยาวอื่น    

ตั๋วแลกเงิน 2 ป 11 วัน 19 เมษายน 2566 3.70 128,676 124,202 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (128,676) - 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - 124,202 
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23. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2565 2564 

เจาหนีธุ้รกิจหลักทรัพย   

เจาหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 204,558 277,823 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 204,558 277,823 

 

เจาหนีธุ้รกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,331 3,197 

รวมเจาหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 1,331 3,197 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 205,889 281,020 

 

24. เจาหนี้อื่น 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

คาใชจายคางจาย  121,298 171,961 21,000 21,802 

เจาหนี้กูยืมหลักทรัพย - 2,663 - 2,663 

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทยอย (หมายเหตุ 6) - - 72,700 9,293 

รวมเจาหน้ีอ่ืน 121,298 174,624 93,700 33,758 

 

25. สัญญาเชา  

 บริษัทยอยทําสญัญาเชาสินทรัพยเพ่ือใชในการดําเนินงานของบริษัทยอย โดยมอีายุสญัญาระหวาง 3 - 4 ป 

ก)  สินทรัพยสิทธิการใช  

รายการเปลีย่นแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 84,735 3,144 87,879 

เพิ่มขึ้น 2,594 2,950 5,544 

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

31 ธันวาคม 2564 55,865 4,469 60,334 

โอนออกจากสินทรัพยสิทธิการใช - (612) (612) 

ตัดจําหนาย (807) - (807) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (31,322) (1,445) (32,767) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 23,736 2,412 26,148 
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ข) หนี้สินตามสัญญาเชา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา 25,423 59,226 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (332) (1,949) 

รวม 25,091 57,277 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (23,719) (31,643) 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,372 25,634 

 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตนป 57,277 81,758 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (815) 5,544 

ดอกเบีย้ที่รับรู 1,044 1,788 

จายคาเชา (32,415) (31,813) 

ยอดคงเหลือปลายป 25,091 57,277 

การวิเคราะหการครบกําหนดของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมขอ 40.2 ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ค) คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

  (หนวย: พันบาท) 

 2565 2564 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 32,767 33,089 

ดอกเบี้ยจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 1,055 2,005 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาระยะสั้นและสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา 613 283 

   

ง)  อื่น ๆ   

กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 33 ลานบาท 

(2564: 32 ลานบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายของสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า 
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26.  หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน 

 บรษิัทฯมีหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

    

วันท่ี 

งบการเงินรวม /                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันที่ออก จํานวนหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ ครบกําหนด 2565 2564 

 (หนวย) (รอยละตอป)     
16 กรกฎาคม 2563 200,000 3.50 1 ป 5 เดือน 29 วัน 14 มกราคม 2565 - 200,000 
9 กันยายน 2563 108,500 3.50 1 ป 6 เดือน 9 มีนาคม 2565 - 108,500 
17 ธันวาคม 2563 156,800 3.55 1 ป 7 เดือน 2 วัน 19 กรกฎาคม 2565 - 156,800 
26 มกราคม 2564 84,000 3.80 2 ป 26 มกราคม 2566 84,000 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 100,500 100,500 
16 สิงหาคม 2564 134,900 3.80 2 ป 16 สิงหาคม 2566 134,900 134,900 
9 กันยายน 2564 72,500 3.80 1 ป 11 เดือน 30 

วัน 
9 สิงหาคม 2566 72,500 72,500 

12 ธันวาคม 2564 100,000 3.60 1 ป 6 เดือน 4 วัน 6 มิถุนายน 2566 100,000 100,000 
14 มกราคม 2565 202,000 3.80 2 ป 1 วัน 15 มกราคม 2567 202,000 - 
9 มีนาคม 2565 64,000 3.80 1 ป 11 เดือน 28 

วัน 
8 มีนาคม 2567 64,000 - 

10 พฤษภาคม 
2565 

200,000 3.60 1 ป 3 เดือน 29 วัน 8 กันยายน 2566 200,000 - 

19 กรกฎาคม 2565 85,000 3.20 1 ป 28 วัน 16 สิงหาคม 2566 85,000 - 
19 กรกฎาคม 2565 139,100 3.80 2 ป 19 กรกฎาคม 2567 139,100 - 
16 สิงหาคม 2565 125,200 3.90 1 ป 11 เดือน 3 วัน 19 กรกฎาคม 2567 125,200 - 
9 กันยายน 2565 67,100 3.90 2 ป 1 วัน 9 กันยายน 2567 67,100 - 
3 ตุลาคม 2565 130,600 3.30 1 ป 1 เดือน 3 พฤศจิกายน 

2566 
130,600 - 

3 ตุลาคม 2565 139,100 3.60 1 ป 5 เดือน 5 วัน 8 มีนาคม 2567 139,100 - 

รวม     1,644,000 1,157,200 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (907,500) (665,300) 

หุนกูระยะยาวชนิดไมมีประกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  736,500 491,900 
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27. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 

จํานวนเงนิสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงนิชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

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

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบริการในปจจุบัน 4,827 5,372 420 414 

ตนทุนดอกเบ้ีย 757 816 41 33 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย     

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

ประชากรศาสตร - 9,923 - - 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน - 4,451 - 68 

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - 12,058 - 148 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (4,984) (578) - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 88,779 88,179 3,168 2,707 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุมบริษัทจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวน

ประมาณ 4 ลานบาท (2564: 5 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุมบริษัท

ประมาณ 9 - 11 ป (เฉพาะของบรษิัทฯ: 11 ป) (2564: 9 - 11 ป (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ป)) 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย สรปุไดดังน้ี 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

อัตราคิดลด 1.17 - 1.49 1.17 - 1.49 1.49 1.49 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  3.00 - 4.00 3.00 - 4.00 3.00 3.00 

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

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

198  

 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรปุไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 2565 

 

เคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอสาํรอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (2,068) 0.5 2,204 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 5,786 1.0 (5,182) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (5,904) 20.0 6,864 

 

 งบการเงินรวม 2564 

 

เคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอสาํรอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (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 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

 

เคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอสาํรอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 

อัตราคิดลด 0.5 (124) 0.5 131 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 362 1.0 (325) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 20.0 (487) 20.0 586 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 

เคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบตอสํารอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบตอสาํรอง

ผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (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 
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28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรประจําป

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้

จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

 ในระหวางป 2565 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสําหรับปจํานวน 9 ลานบาท ไปเปนสํารองตามกฎหมาย (2564: 12.5 ลานบาท) 

29. รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2565 2564 

คานายหนาจากการซื้อและขายหลักทรัพย 260,058 342,873 

คาธรรมเนียมและบริการ 100,084 118,069 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรพัย 179,297 129,433 

รายไดดอกเบ้ียอ่ืน 14,768 6,947 

รวม 554,207 597,322 

30. รายไดดอกเบ้ีย 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 53 43 13 - 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม 106,854 111,630 107,369 111,357 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินลงทนุ 996 6,099 33,633 7,324 

อ่ืน ๆ 1,183 992 - - 

รวม 109,086 118,764 141,015 118,681 

31. กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

                                                                                                                                 (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กําไรจากเงินลงทุน 50,420 172,984 15,375 94,283 

กําไร (ขาดทุน) จากอนุพันธเพ่ือคา (3,907) (24,048) (724) 90 

เงินปนผลรับ 21,075 29,442 12,148 16,506 

รวม 67,588 178,378 26,799 110,879 
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32. ตนทุนทางการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

คาใชจายดอกเบี้ยของเงินกูยืม 112,479 81,234 86,392 58,920 

คาใชจายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชา 1,264 1,977 - - 

คาใชจายดอกเบี้ยของบัญชีเจาหน้ีธุรกิจหลกัทรพัย 3,334 3,031 - - 

รวม 117,077 86,242 86,392 58,920 

33. ภาษีเงินได  

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงนิไดปจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 41,157 53,795 5,815 14,793 

ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ

รายการผลแตกตางชั่วคราว (1,422) 2,024 2,334 2,608 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 39,735 55,819 8,149 17,401 

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 และ 2564 สรุปไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - 5,286 - 43 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,308) (1,922) (233) (704) 
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงนิไดมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 218,132 305,963 186,546 267,545 

     

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

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 40,684 60,933 37,309 53,509 

รับโอนสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจาก               

บริษัทที่เก่ียวของกัน - (274) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรบั:     

   รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (996) - (1,854) (22,217) 

   คาใชจายตองหาม 306 437 2 17 

   คาใชจายที่มีสทิธิหักไดเพ่ิมข้ึน - (89) - - 

   อื่น ๆ (259) (5,188) (27,308) (13,908) 

รวม (949) (4,840) (29,160) (36,108) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน 39,735 55,819 8,149 17,401 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน                                                  10,265 10,219 - - 

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

ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 13,367 17,429 7,738 10,730 

สัญญาเชา - 146 - - 

ประมาณการรื้อถอน 1,931 1,046 - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 16,843 17,533 634 542 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,012 - - - 

รวม 61,477 62,432 24,337 27,237 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา - 437 - - 

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 8,427 9,307 6,052 6,386 

สัญญาเชา 247 - - - 

รวม 8,674 9,744 6,052 6,386 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 52,803 52,688 18,285 20,851 
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34.    กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย

ผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่

บริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ 

ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคาํนวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับป                 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

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

กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 178,397 250,144 214,405 211,195 0.83 1.18 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-W1  -  2,920   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP  -  21   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อ      

หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  250,144  214,136  1.17 

35. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดไดรับและสอบทาน

อยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ทั้งน้ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ 

โดยมีสวนงานที่รายงานท้ังสิ้น 2 สวนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

และวาณิชธนกิจ 

 กลุมบริษัทไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน 

 ผูอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนนิงานและสินทรัพยรวมซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือ

ขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน โดยไมมีการปนสวนคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจาย

ภาษีเงนิไดใหแตละสวนงานดําเนินงาน 

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก 
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 ขอมูลรายไดและกําไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 2565 

 สวนงานธุรกิจ

หลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

สวนงานธุรกิจที่

ปรึกษาทางการเงิน 

และวาณิชธนกิจ 

 

รวมสวนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรงุ

และตัดรายการ

ระหวางกัน 

 

 

รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 471 49 520 - 520 

รายได (คาใชจาย) ระหวางสวนงาน 8 1 9 (8) 1 

ดอกเบี้ยรับ 330 - 330 (33) 297 

ดอกเบี้ยจาย (151) - (151) 33 (118) 

กําไรของสวนงาน 603 43 646 (8) 638 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:      

 รายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน      

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน    (329) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย    (42) 

คาใชจายอ่ืน     (64) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม    15 

 คาใชจายภาษีเงินได     (40) 

กําไรสําหรับป     178 

(หนวย: ลานบาท) 

 2564 

 สวนงานธุรกิจ

หลักทรัพยและสัญญา

ซื้อขายลวงหนา 

สวนงานธุรกิจที่

ปรึกษาทางการเงิน

และวาณิชธนกิจ 

 

รวมสวนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรงุ

และตัดรายการ

ระหวางกัน 

 

 

รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 678 66 744 - 744 

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

ดอกเบี้ยรับ 251 - 251 (3) 248 

ดอกเบี้ยจาย (89) - 89 3 92 

กําไรของสวนงาน 878 66 944 (102) 842 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:      

 รายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน      

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน    (458) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย    (44) 

คาใชจายอ่ืน     (49) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา    15 

 คาใชจายภาษีเงินได     (56) 

กําไรสําหรับป     250 
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สินทรัพยของสวนงานของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังตอไปนี ้ 

(หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยของสวนงาน 

ธุรกิจหลักทรพัย

และสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

ธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ รวมสวนงาน 

สินทรัพยที่ไมได

ปนสวน รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 5,486 13 5,499 1,739 7,238 

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

 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร 

 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูใน    งบการเงินจึงถือ

เปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

 ในป 2565 และ 2564 กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ

กิจการ 

36. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจาก

งานตามระเบียบวาดวยกองทนุของกลุมบริษัท  

 ในระหวางป 2565 กลุมบริษัทรบัรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 20 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลานบาท) 

(2564: 21 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลานบาท)) 

37. เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจาย อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 

เงินปนผลประจําป 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

107 0.50 

เงินปนผลระหวางกาล                

สําหรับป 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อ

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

54 

 

0.25 

รวมเงินปนผลประจําป 2564  161 0.75 

    

เงินปนผลประจําป 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                           

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

161 0.75 

เงินปนผลระหวางกาล                

สําหรับป 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือ

วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

37 0.175 

รวมเงินปนผลประจําป 2565  198 0.925 
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่

สินทรพัยอางอิงมีมูลคาตํ่าที่เก่ียวของกับการเชาพื้นที่นอกเหนือจากสวนท่ีบันทึกเปนหนี้สินตามสัญญาเชาในงบแสดงฐานะ

การเงิน ดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 

 2565 2564 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 0.4 0.5 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 0.3 

38.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรสและออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 40.4 

38.3 การคํ้าประกัน 

 บริษัทฯคํ้าประกันหนี้สินของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนการรวมคาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯคํ้าประกันหุนกูแบบมีประกันจํานวนรวม 50 ลานบาท มีระยะเวลาการคํ้าประกัน

หนึ่งป โดยสิ้นสุดระยะเวลาการคํ้าประกันในวันที่ 27 เมษายน 2565 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯคํ้าประกันหุนกูแบบมีประกันจํานวนรวม 300 ลานบาท มีระยะเวลา

การคํ้าประกันสองป โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการคํ้าประกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯคํ้าประกันหุนกูแบบมีประกันจํานวนรวม 400 ลานบาท มีระยะเวลาการคํ้าประกัน

สองป โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการคํ้าประกันในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

39. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับ

ชั้นของมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 688 - - 688 

หนวยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหน้ี - 7 - 7 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 95 95 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ตราสารทุน 115 - 10 125 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 - - 2 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 1 - 1 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 7 - - 7 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนพัุนธ     

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 2 - 2 

(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบริษัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาทั้งจํานวน 

(2)  
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 360 - 109 469 

หนวยลงทุน 3 - - 3 

ตราสารหน้ี - 9 - 9 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ตราสารทุน 131 - 15 146 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 98 - - 98 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 36 - 36 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 1 - - 1 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนพัุนธ     

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 40 - 40 

(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบริษัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกคาทั้งจํานวน 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 250 - - 250 

ตราสารหน้ี - 9 - 9 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 95 95 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น    
ตราสารทุน 52 - 9 61 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 7 - - 7 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนพัุนธ - 0.3 - 0.3 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1)     
(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบริษัทยอยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ 
(2)  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน      

ตราสารทุน 139 - 109 248 

ตราสารหน้ี - 9 - 9 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - - 70 70 

เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ตราสารทุน 51 - 14 65 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 95 - - 95 

สินคาคงเหลือสินทรัพยดิจิทัล 1 - - 1 

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

หน้ีสินตราสารอนพัุนธ     

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(1) - 5 - 5 
(1) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในนามบริษัทยอย 
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40. เคร่ืองมือทางการเงิน 

40.1 ตราสารอนุพันธ 

ตราสารอนุพันธที่ไมไดกําหนดใหเปนเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยง 

 รายละเอียดของสินทรัพยตราสารอนุพันธและหนี้สินตราสารอนุพันธที่ไมไดกําหนดใหเปนเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง

ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ 12 

 กลุมบริษัทใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมบางสวน โดยเขาทําสัญญา

ดังกลาวในชวงเวลาที่สอดคลองกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการอางอิงซึ่งมีอายุสัญญา

โดยทั่วไป 12 เดือน โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมขอ 40.2 

40.2 วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกลุมบริษัท ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เจาหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชา กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับเครื่องมือ

ทางการเงนิดังกลาว และมีนโยบายการบรหิารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานเครดิต 

กลุมบรษิัทมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เก่ียวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สํานักหักบัญชี

และบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืม โดยจํานวนเงินสูงสุดที่

กลุมบรษิัทอาจตองสญูเสียจากการใหสินเชื่อคอืมูลคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนตราสารอนุพันธ

ซึ่งไดเปดเผยจํานวนเงินสูงสุดที่กลุมบรษิัทอาจตองสูญเสียไวในหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ฝายบรหิารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ไดแก อํานาจอนุมัติ

วงเงนิตั้งแตระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกําหนดเกณฑการกระจุกตัวใน

การใหสินเชื่อ การกําหนดหลักทรัพยที่สามารถใหสินเชื่อได การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ทั้งของลูกคาและคู

คา รวมถึงการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทฯมีการกําหนดเกณฑการลงทุนในตรา

สารหนี้ที่ออกโดยองคกรที่มีฐานะการเงินที่มั ่นคง และมีอันดับความนาเชื่อถือที่บริษัทฯยอมรับได ซึ่งถูกจัดอันดับโดย

สถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได นอกจากนี้การใหสินเช่ือของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของ

ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการ

ใหสินเชื่อดังกลาว 
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 ความเสี่ยงดานตลาด 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานตลาด 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดตก

ลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บรษิัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2565 2564 2565 2564 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอ 1 หนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรยีญสหรัฐอเมริกา 1.4 2.1 32.048 31.417 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุมบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

งบการเงินรวม 2565 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรยีญสหรัฐอเมริกา 7 - 33.79 - 35.45 - 1 มิถุนายน 2566 

 

งบการเงินรวม 2564 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรยีญสหรัฐอเมริกา 15.5 - 31.27 - 31.32 - 1 มิถุนายน 2565 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงในสวนท่ีเปนเงนิลงทุนของบริษัทฯ และลูกคา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯทําสัญญาซ้ือเงนิตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากเงินลงทนุที่เปนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ ในนามบริษัทยอย 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรยีญสหรัฐอเมริกา 1.4 - 33.79 - 35.45 - 1 มิถุนายน 2566 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรยีญสหรัฐอเมริกา 2.1 - 31.30 - 1 มิถุนายน 2565 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย เงินใหกูยืม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย หุนกูชนิดไมมีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเชา  อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง

กับอัตราตลาดในปจจุบัน  

กลุมบรษิัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

จากสถาบันการเงนิและการออกตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ โดยไมเกินวงเงินที่กลุมบริษัท กําหนด และใหสอดคลองกับการ

ใหกูยืม เงินลงทุน และการบริหารสภาพคลองของกลุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยทางการเงนิและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรพัยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มี

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                                          

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 166 - - - - 13 179 อัตราดอกเบ้ียออมทรัพย - 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- - - - - 19 19 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

3,721 - - - - 802 4,523 5.00 - 15.00 - 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 4 4 - - 

ลกูหนี้อ่ืน - - - - - 62 62 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 818 818 - - 

- ตราสารหน้ี - - 82 95 - 7 184 - 1.80 - 7.00 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - - 1,126 - - - 1,126 - MOR ถึง MOR บวก  

รอยละ 3.50 
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                                          

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 1,205 900 - - - 2,105 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- - - - - 195 195 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- - - - - 206 206 - - 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 2 2 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 120 120 - - 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 843 737 - - 1,580 - 2.50 - 3.90 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - - 59 - - - 59 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

หนี้สินตามสัญญาเชา - - 24 1 - - 25 - 2.31 - 4.00 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - 129 - - - 129 - 3.70 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                                          

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 103 - - - - 9 112 อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย - 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- - - - - 44 44 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

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

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 134 134 - - 

ลูกหนี้อ่ืน - - - - - 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 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR บวก  

รอยละ 3.50 

 

 

(หนวย: ลานบาท) 



 รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

212  

 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                      

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบ้ีย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 710 800 - - - 1,510 - อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพย 

- - - - - 107 107 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา 

- - - - - 281 281 - - 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 40 40 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 175 175 - - 

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

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - - 568 - - - 568 - อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

หนี้สินตามสัญญาเชา - - 32 25 - - 57 - 2.31 - 4.00 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - - 124 - - 124 - 3.70 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                      

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 615 615 - - 

- ตราสารหน้ี - - - 95 - 7 102 - 1.80 - 7.00 

ลูกหนี้อ่ืน - - - - - 78 78 - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบรษิัทยอย - 651 500 - - - 1,151 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - - 1,126 - - - 1,126 - MOR ถึง MOR บวก  

รอยละ 3.50 

หนี้สินทางการเงิน           

หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 2 2 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 120 120 - - 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 843 737 - - 1,216 - 2.50 - 3.90 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - - 59 - - - 59 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทยอย - - 6 - - - 6 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - 129 - - - 129 - 3.70 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  อัตราดอกเบ้ียคงที่    

 

อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม                      

หรือวันครบกําหนด 

  อัตราดอกเบ้ียตอป  

(รอยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  มากกวา ไมมี    

 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทุน          

- ตราสารทุน - - - - - 313 313 - - 

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

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 95 95 - - 

ลูกหนี้อ่ืน - - - - - 202 202 - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบรษิัทยอย - 281 - - - - 281 - อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

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

รอยละ 3.63 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น - - 1,134 - - - 1,134 - MOR ถึง MOR บวก  

รอยละ 3.50 

หนี้สินทางการเงิน           

หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 5 5 - - 

เจาหนี้อ่ืน - - - - - 34 34 - - 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - - 1,121 492 - - 1,613 - 3.20 - 3.80 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น - - 308 - - - 308 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย - - 13 - - - 13 - อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม

ระหวางธนาคาร 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น - - - 124 - - 124 - 3.70 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขายลวงหนา  

ฝายบรหิารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกําหนดนโยบายและขอกําหนดในการลงทุน 

เกณฑการจํากัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยใหฝายบริหารความเสี่ยงและขอมูลการจัดการติดตามและ

รายงานใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนประจําทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อใหแนใจวาความเส่ียงจากการลงทุนอยู

ในระดับที่กลุมบริษัทยอมรับได 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่กลุมบริษัทอาจไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุมบริษัทไมสามารถ

เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่กลุมบริษัท

จะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด 
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กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เกี ่ยวเนื่องกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงดานสภาพคลองของกลุมบริษัทจึงอยูใน

ระดับตํ่าฝายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิเปนประจําทุกวัน และกําหนดใหฝาย

งานตางๆ ท่ีอาจมีธุรกรรมใหมที่อาจกระทบตอสภาพคลองของกลุมบริษัท ตองทําการตรวจสอบกับฝายบัญชีและการเงิน 

เพื่อทดสอบใหแนใจวาการทําธุรกรรมนั้นไมทําใหอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบรษิัทยอยตํ่ากวาเกณฑที่บริษัท

ยอยกําหนด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝาย

บริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมตาง ๆ อยางใกลชิด 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 วันที่ท่ีครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

ดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179 - - - - 179 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 818 818 

   -  ตราสารหน้ี - 82 95 - 7 184 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย - - - - 19 19 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - 799 1 2 3,721 4,523 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 4 - - - 4 

ลูกหน้ีอ่ืน - 62 - - - 62 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 1,126 - - - 1,126 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,205 900 - - - 2,105 

เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย - 195 - - - 195 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสญัญาซื้อขายลวงหนา - 206 - - - 206 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 2 - - - 2 

เจาหน้ีอ่ืน - 120 - - - 120 

เงินกูยืมระยะสั้น - 59 - - - 59 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 843 737 - - 1,580 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - 24 1 - - 25 

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - 129 - - - 129 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 112 - - - - 112 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 615 615 

   -  ตราสารหน้ี - 155 70 - 13 238 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย - 33 - - 11 44 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - 465 - - 3,195 3,660 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 36 - - 98 134 

ลูกหน้ีอ่ืน - 77 - - - 77 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา - 70 - - - 70 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 1,134 - - - 1,134 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 710 800 - - - 1,510 

เจาหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย - 107 - - - 107 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสญัญาซื้อขายลวงหนา - 281 - - - 281 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 40 - - - 40 

เจาหน้ีอ่ืน - 175 - - - 175 

เงินกูยืมระยะสั้น - 568 - - - 568 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 1,121 492 - - 1,613 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - 32 25 - - 57 

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - - 124 - - 124 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 - - - - 2 

เงินลงทุน       

   -  ตราสารทุน - - - - 313 313 
   -  ตราสารหน้ี - - 95 - 7 102 

ลูกหน้ีอ่ืน - 78 - - - 78 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 651 500 - - - 1,151 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 1,126 - - - 1,126 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

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

หนี้สินทางการเงิน       

เจาหน้ีอ่ืน - 94 - - - 94 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 843 737 - - 1,580 

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 59 - - - 59 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 6 - - - - 6 

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - 129 - - - 129 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 

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

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 - - - - 2 

เงินลงทุน       

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

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - 95 95 

ลูกหน้ีอ่ืน - 203 - - - 203 

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

เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 1,134 - - - 1,134 

หนี้สนิทางการเงนิ       

หน้ีสินตราสารอนุพันธ - 5 - - - 5 

เจาหน้ีอ่ืน - 34 - - - 34 

หุนกูชนิดไมมีประกัน - 1,121 492 - - 1,613 

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน - 308 - - - 308 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 13 - - - - 13 

เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน - - 124 - - 124 
 

40.3 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด กลุมบรษิัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงนิ 

กลุมบรษิัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิตามหลักเกณฑดังน้ี 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้

สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น 

เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ข)  เงนิลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น 

ค)  เงนิลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาด ใบสําคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธแสดงมูลคายุติธรรม

ตามราคาตลาด เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด คํานวณมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑการ

ประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 

ง) ตราสารอนุพันธอื่นแสดงมูลคายุติธรรม โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการ

ประเมินมูลคาสวนใหญเปนขอมูลที ่สามารถสังเกตไดในตลาดที ่เกี่ยวของกัน เชน อัตราแลกเปลี ่ยนทันที อัตรา

แลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ เปนตน กลุมบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตของ

คูสัญญาในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

จ) หุนกูแสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย

โดยประมาณในตลาดปจจุบันสําหรับเงินกูยืมท่ีเงื่อนไขใกลเคียงกัน ซึ่งมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดไมแตกตางอยางเปน

สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ฉ) เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น เงินกูยืมระยะยาวอื่น และหนี้สินตามสัญญาเชาที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

40.4 ภาระจากการซ้ือขายตราสารอนุพันธ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มียอดคงเหลือของ

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธที่เปนภาระผูกพันของบริษัทยอยดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 2565 

 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟวเจอรส      

 สถานะขาย 343 83 - - 426 

(หนวย: ลานบาท) 

 2564 

 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา 

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

สัญญาฟวเจอรส       

 สถานะขาย 113 101 6 - 220 

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินใชขอมูลระดับ 1 ในการวัดมูลคายุติธรรม 
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40.5  การกระทบยอดรายการสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคายุติธรรมเปนประจําและมีลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมเปน  

ระดับ 3 แสดงไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม 

 หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิ

แปลงสภาพ  

 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 100,000 9,700 - 109,700 

ซื้อระหวางป - 5,000 70,000 75,000 

กําไรสุทธิที่รบัรูในกําไรหรือขาดทุน 9,091 - - 9,091 

กําไรสุทธิที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 203 - 203 

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

ซื้อระหวางป - - 25,000 25,000 

ขายระหวางป (73,636) - - (73,636) 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - (5,000) - (5,000) 

ขาดทุนสุทธิที่รบัรูในกําไรหรือขาดทุน (35,455) - - (35,455) 

กําไรสุทธิที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 163 - 163 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 10,066 95,000 105,066 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุนทุนที่มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เงินใหกูยืมที่มีสิทธิ 

แปลงสภาพ  

 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 100,000 9,032 - 109,032 

ซื้อระหวางป - 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 

ซื้อระหวางป - - 25,000 25,000 

ขายระหวางป (73,636) - - (73,636) 

โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - (5,000) - (5,000) 

ขาดทุนสุทธิที่รบัรูในกําไรหรือขาดทุน (35,455) - - (35,455) 

กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 164 - 164 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

- 9,415 95,000 104,415 
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41. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม การดํารง

ไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และการดํารงเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

42. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯไดลงนามสัญญาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท ไทยเท็คซ ซีบีดี สมารท ฟารม จํากัด 

มูลคา 10 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 20 ของหุนทั้งหมดของบริษัท ไทยเท็คซ ซีบีดี สมารท ฟารม จํากัด โดยอยู

ระหวางการดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2566 บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/

หรือสกัด และจําหนายชอดอก ใบ เปลือก ลําตน กิ่งกาน ราก เมล็ด และ/หรือผลิตภัณฑที่ผลิตกัญชง และ/หรือกัญชา 

43. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงนินี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2566 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผูบริหาร 

ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจควบคุม และเลขานุการบรษิัทของบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

 

 

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  7,311,250 หุน 3.41% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI               

รุน Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนที่ 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

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

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  วัน จํากดั 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท พี.ซ.ีเอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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2562 – ปจจุบัน 

2560 – ปจจุบัน 

2542 – ปจจุบัน 

2559 – 2561 

2554 – 2561 

คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดสุิตธาน ีจํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธาน ีจํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยรบัเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2562 – ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอด ีกรุป จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรสิเรทติ้ง จํากัด 

2557 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท การแพทย สขุุมวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ทีป่รึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตรการเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก ขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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ดร.ปญจะ เสนาดิสยั 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ  74 ป 

% การถือหุนในบริษัท  84,375 หุน 0.039% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนที่ 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.) รุนที่ 8  

 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 2                                     

โดย สถาบันพฒันากรรมการและผูบรหิารระดับสูงภาครฐั 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)  

 รุนท่ี 4 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุน 12/2018 โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

2543 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

2526 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
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 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด / องคกรอื่นๆ 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขมุวิท 62 จํากัด 
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นายไพโรจน วโรภาษ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  71 ป 

% การถือหุนในบริษัท  14,062 หุน 0.007% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปรญิญาโท การตลาดการเงนิ Northwestern University, U.S.A. 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- 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 ยุคใหมกาวไกลสูความย่ังยืน  

 โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

- R-ACF-Audit Committee Forum 2017                                              

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากดั 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร โฮลด้ิง จํากัด 

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรรีาชากรีนพอยท กรุป จาํกัด 
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นายอภิชาติ อาภาภิรม 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  76 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑติ สํานักอบรมกฎหมายเนตบิัณฑิตยสภา 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)              

รุน 15/2016  โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2559                         กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน                        

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2543 - ปจจุบัน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย  
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ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

กรรมการ 

อายุ  54 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาปริมาณวิเคราะห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงนิ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (DBA) สาขาการเงิน                        

โครงการรวมผลิตดุษฎีบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

ประวัติอบรม - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 27 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2564 – ปจจุบัน                      กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

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 

ธ.ค.2565 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ที.แมน. ฟารมาซูติคอล จํากดั 

2541 - ปจจุบัน ศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตร และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ ศูนยทรัพยสินทางปญญา และบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา 
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นายคณาวุฒ ิวรรทนธีรัช 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ  63 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพนัธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  - ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจบัณฑติ (การบัญชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุนที่ 150/2561                                                     

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

ม.ค. 2565 - ปจจุบนั กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

2564 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน/               

กรรมการกํากับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร/                        

ประธานกรรมการการลงทุน บรษิัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน          กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2563 - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ บริษัท อินโน ฮบั จํากดั 

2563 - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 

2564 - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จาํกัด ประเทศกัมพูชา  

(ปจจุบันอยูระหวางชําระบัญชีเลิกประกอบกิจการ) 
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นายนิติพล ชัยสกุลชัย 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  59 ป 

% การถือหุนในบริษัท  14,177,125  หุน 6.61% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร DCP รุน 218/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2558 – ปจจุบัน                      กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนิสรา จํากดั 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จํากัด 

2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล คลีนิก จํากัด 

2557 - ปจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 

2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอรเนชั่นแนล ดสิทริบิวชั่น จํากัด 

2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เนเจอรัล ดสิทริบิวชั่น จํากัด 

2557 - 2562  กรรมการ บริษัท นิติพลอินเตอรเนชั่นแนล  โฮลดิ้ง จํากัด 

2555 - 2562  กรรมการ บริษัท นิติพล แชนเนล จํากัด 

2547 - 2562    กรรมการ บริษัท วีนัส คลีนิค จํากัด 

2546 - 2562     กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จํากัด 
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นายสรยุตม พรหมพจน 

กรรมการอิสระ 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  681,300 หุน 0.32% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University 

- ปรญิญาโท สาขา Asia Studies, University of Michigan 

- ปรญิญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศกัด์ิ สาขามนุษยศาสตร Pangasinan State University 

ประวัติอบรม - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุนที่ 4 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 4  

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2557 - 2564 กรรมการ บริษัท จีที เด็นทรา จํากัด 

2555 - 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ พ ี 2555 จํากัด 

2557 - 2564 กรรมการ  บริษัท กอด กัน กลม จํากัด 
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นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  72 ป 

% การถือหุนในบริษัท  610,056 หุน 0.28% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

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

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี1) โดย สถาบันวทิยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 17/2545  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ป 2545  

 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

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

2561 – ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2554 - 2561 กรรมการผูทรงคณุวุฒิ กองทุนการออมแหงชาติ (กอช) 
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นายอุดมศักดิ ์โรจนวบิูลยชัย 

กรรมการ 

อายุ  67 ป 

% การถือหุนในบริษัท  40,000 หุน 0.01% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต ม.หอการคาไทย 

- ปริญญาโท ปริญญาโท พาณชิยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - นักบริหารการคลัง รุนที่ 1 ป 2553                                                                    

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงักระทรวงการคลัง  

- TLCA Executive Development Program (EDP8) ป 2554                                   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทย                                             

และสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง   

รุนท่ี 12 ป 2556-2557 สถาบันพระปกเกลา  

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)                             

Thai Institute of Directors (IOD) ป 2558 รุนที่ 6 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 21 (วตท.21)                           

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ  

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.รุนที่ 3) ป 2559  

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) ป 2559 

Thai Institute of Directors (IOD)  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน 131/2016) ป 2559                  

Thai Institute of Directors (IOD)  

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248) ป 2560                                  

Thai Institute of Directors (IOD)  

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสงู (วปส 9) ป 2562                                          

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

เม.ย.2565 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 – ปจจุบัน                       กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2561 - ปจจุบัน ประธานบรษิัท  บมจ.เทอรราไบท พลสั 

เม.ย. 2565- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด 
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นายชาญชัย กงทองลกัษณ 

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  62 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1,020,000 หุน 0.48% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีแผนกบัญช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI                     

รุน Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย                     

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จาํกัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

2563 – ปจจุบัน        กรรมการ บรษิัท คอนดอูทิ แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2562 – ปจจุบัน        กรรมการ บรษิัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2562 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซือ้ขายลวงหนา 

ก.พ. 2565 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2556 - 2564 กรรมการ บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา   

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บรษัิท ตลาดสัญญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  8,000,000 หุน 3.73% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ    135,000 หุน 0.06% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปรญิญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปรญิญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

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 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด 

2561 – ปจจุบัน                      กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2558 – ปจจุบัน                       ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2561 – ปจจุบัน 

 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันน่ี จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนสามญันิติบคุคล เอ็งจิ้นแซเชียง 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

เลขานุการบริษัท ผูบริหารที่รับผิดชอบสูงสดุสายงานบญัชีและการเงิน 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนที่ 8 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 

  Chulalongkorn Business School 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบรษิัท บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี ้จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2548 – ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

-ไมมี- 
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นางสาวยุพิน อุปถัมภากลุ 

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 

อายุ  56 ป 

% การถือหุนในบริษัท  27,421  หุน 0.01% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี บัญช ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

การอบรมการพัฒนาความรู

ตอเนื่องดานบัญชีป 2565 

 

- การจัดทําบัญชใีนยุคดจิิทัล 

- การตั้งสํารองการดอยคาของเครื่องมอืทางการเงิน (TFRS9) 

- TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 1/2022 หัวขอ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน  

  ของบริษัทจดทะเบียนไทย” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 4/2022 หัวขอ “ความเขาใจเก่ียวกับสินทรพัยดิจิทัลกับ

บทบาทของ CFO”  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 
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หนาท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ

ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

ทั้งน้ี หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้

1.  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบรษัิท 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสยีตาม 

มาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับ

 รายงานนั้น 

3.  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

นอกจากนี้เลขานุการบรษิัทยังมีหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังน้ี 

- ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ และขอพึ่งปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมขอ

คณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 

- ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล และ

สาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

- ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ มติคณะกรรมการ และ

มติที่ประชุมผูถือหุน 

- จัดใหมีการปฐมนิเทศใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งใหม 
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รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

 

 

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ปรญิญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI              

รุน Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปรญิญาบตัรวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนท่ี 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

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

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  วัน จํากดั 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 

2562 – ปจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดสุิตธานี จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

2542 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเทค็ซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธาน ีจํากัด (มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2562 – ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอด ีกรุป จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรสิเรทติ้ง จํากัด 

2557 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท การแพทย สขุุมวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตรการเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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ดร.ปญจะ เสนาดิสยั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  74 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก สหรัฐอเมริกา 

- ปรญิญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนที่ 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 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบรหิารระดับสูงภาครัฐ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT)  

 รุนท่ี 4 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุน 12/2018 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรพัย ทรนีีตี้ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

2543 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

2526 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย สุขมุวิท 62 จํากัด 
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นายไพโรจน วโรภาษ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  71 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปรญิญาโท การตลาดการเงนิ Northwestern University, U.S.A. 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- 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 ยุคใหมกาวไกลสูความย่ังยืน  

 โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

- R-ACF-Audit Committee Forum 2017                                                            

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2545 - 4547 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ  

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากดั 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 

2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูรพา พาวเวอร โฮลด้ิง จํากัด 

2559 - 2563 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรรีาชากรีนพอยท กรุป จาํกัด 
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นายอภิชาติ อาภาภิรม 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  76 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บตุรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมมี - 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบณัฑติ สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)              

รุน 15/2016  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2559                         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน                        

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั/องคกรอื่นๆ 

2543 - ปจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย  
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นายชาญชัย กงทองลกัษณ 

กรรมการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  62 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีแผนกบัญช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI                      

รุน Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จาํกัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2563 – ปจจุบัน         กรรมการ บริษัท คอนดอูทิ แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2562 – ปจจุบัน         กรรมการ บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2562 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท หลักทรพัยเพือ่ธุรกิจหลักทรพัย จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ก.พ. 2565 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2556 - 2564 กรรมการ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนา   

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปรญิญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปรญิญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

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 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จาํกัด 

2561 – ปจจุบัน                      กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2558 – ปจจุบัน                       ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2561 – ปจจุบัน 

 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรหิารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันนี่ จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนสามญันิติบคุคล เอ็งจิ้นแซเชียง 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

กรรมการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี บัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 

  Chulalongkorn Business School 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบรษิัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2548 – ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

-ไมมี- 
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นางณิยะดา จางตระกูล 

กรรมการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  62 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ West Virginia University, U.S.A 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนที่ 190/2557  

 โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI                

รุนที ่11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน 25 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง       

รุนท่ี 8 ป 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 

- หลักสูตรสถาบันวิทยาการผูนําไทย-จีน รุนท่ี 4 ป 2565 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2553 - ปจจุบัน  กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จาํกัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากัด 

2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2562 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรเีมียร วินโดว จํากัด 
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รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

 

 

นายภควตั โกวิทวฒันพงศ 

ประธานกรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  73 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ปรญิญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI              

รุน Exclusive ป 2557 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 58/2548  

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปรญิญาบตัรวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุนท่ี 344) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ป 2561 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

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

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

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนตีี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้  วัน จํากดั 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 

2562 – ปจจุบัน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดสิุตธาน ีจํากัด (มหาชน) 

2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

2542 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธาน ีจํากัด (มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2562 – ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมารท ไอด ีกรุป จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

2557 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท การแพทย สขุมุวิท 62 จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรกึษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

2551 - ปจจุบัน ที่ปรกึษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตรการเงนิ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2543 - ปจจุบัน 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึก ขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2552 - 2562 ที่ปรกึษา สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
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นายชาญชัย กงทองลกัษณ 

กรรมการ และกรรมการอํานวยการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  62 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีแผนกบัญช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries-CGI               

รุน Exclusive ป 2557 โดยสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

- ประกาศนียบัตร (DCP) ป2545  โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนท่ี 2) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด 

2544 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จาํกัด 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2563 – ปจจุบัน         กรรมการ บริษัท คอนดอูทิ แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2562 – ปจจุบัน         กรรมการ บริษัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอ่ืนๆ 

2562 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท แอสโกสงเสริมธุรกิจ จํากัด 

2563 – ปจจุบัน        กรรมการ บริษัท หลักทรพัยเพือ่ธุรกิจหลักทรพัย จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย 

2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีคูณ 2021 จํากัด 

2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ก.พ. 2565 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2556 - 2564 กรรมการ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2563 - 2564 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนา   

2562 - 2563 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซือ้ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล 

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 90,000 หุน 0.05% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

- ปรญิญาโท  Master of Arts in Business Administration Major in Finance 

and Marketing University of Florida 

- ปรญิญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

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 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร TEPCOT รุน 13 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จาํกัด 

2561 – ปจจุบัน                      กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

2558 – ปจจุบัน                       ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2561 – ปจจุบัน 

 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรหิารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2562 - ปจจุบัน 

 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร มันนี่ จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ หางหุนสวนสามญันิติบคุคล เอ็งจิ้นแซเชียง 
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน 

กรรมการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  57 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี บัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

- ผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DAP) โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)  

 รุนที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 

  Chulalongkorn Business School 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2551 - ปจจุบัน เลขานุการบรษิัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีมันน่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2548 – ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท สาลี่คลัเลอร จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

-ไมมี- 
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นางณิยะดา จางตระกูล 

กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ (มีอาํนาจลงนาม) 

อายุ  62 ป 

% การถือหุนในบริษัท  1 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ West Virginia University, U.S.A 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) รุนที่ 190/2557  

 โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI                

รุนที ่11/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุน 25 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 

ป 2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2553 - ปจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

2562 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส จํากดั 

2562 – ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2562 – ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท พรีเมียร วินโดว จํากัด 
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นางสาวสุธางค คนศิลป 

กรรมการผูจดัการ 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท สาขาการเงนิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร (DCP) ป 2545 โดย สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

 รุน 15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2556 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2556 - 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

2556 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บรษิัท ทรีนีตี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากดั 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากดั / องคกรอื่นๆ 

2560 - 2564 กรรมการ บริษัท ปปป ฮับ จํากัด 
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นายวรวิทย สนิอยู 

รองกรรมการผูจดัการ 

อายุ  58 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

   

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสดุ  - ปรญิญาตรี สาขาการเงินมหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

ประวัติอบรม - 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2547 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี ้จํากัด 
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นางกนกทิพย สายชุมอินทร 

รองกรรมการผูจดัการ 

อายุ  52 ป 

% การถือหุนในบริษัท  0 หุน 0% 

คูสมรส /บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ 0 หุน 0% 

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ และผูบริหาร 

-ไมม ี- 

 

  

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสดุ  - ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงนิและการตลาด 

สถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาดระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2564 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี ้จํากัด 

2562 - 2564 Executive Director บริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 

2546 - 2562 ประธานเจาหนาท่ีลูกคาบุคคลและบริการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
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คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมอีํานาจควบคุมของบริษัทที่มีตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

กรรมการ 

บริษัท/บริษัทยอย บริษัท / บริษทัรวม 

บริษัท 

ทรีนีต้ี วัฒนา 

จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท

หลักทรัพย 

ทรีนีต้ี 

จํากัด 

บริษัท ทรีนีต้ี 

แอดไวซอรี่ 

2001 จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีต้ี 

อินเทล      

ลิเจนส 

พลัส จํากัด 

บริษัท 

ทรีนีต้ี 

วัน 

จํากัด 

บริษัท 

แอสเซท

แบค โฮล

ด้ิงส 

จํากัด 

บริษัท 

ทรีมันนี่  

โฮลดิ้ง 

จํากัด 

บริษัท ดิจิทัล 

แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท 

จํากัด 

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

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย / XX  / XX       

นายไพโรจน วโรภาษ / XX / XX       

นายอภิชาติ อาภาภิรม // XX / XX       

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช / XX        

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช /        

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัย /        

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 รายช่ือกรรมการ 

บริษัทยอย 

บริษัท

หลักทรัพย 

ทรีนีต้ี 

จํากัด 

บริษัท ทรีนีต้ี 

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.วิศษิฐ องคพิพัฒนกุล //   //   

4 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย / XX      

5 นายไพโรจน วโรภาษ / XX      

6 นายอภิชาติ อาภาภิรม / XX      

7 นางณิยะดา จางตระกูล //  //  // // 

8 นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน //  //  // // 

9 นางสาวสุธางค คนศิลป  // //    

หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ /  = กรรมการ  //   = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  XX  = กรรมการตรวจสอบ  XXX  = กรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

ชื่อ – นามสกลุ นายชิตชัย แจมโกมัย 

ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

การศกึษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณการทํางาน  

2550 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 

2544 - 2550 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

บริษัท ทรีนตีี้ อินฟอรเมชั่น จํากัด 

การฝกอบรม -  อบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2022 หลักสูตร “Creative 

Problem Solving & Applying Professional Practices 2022” โดย          

ชมรมปฏิบตักิารหลักทรพัย 

- อบรม ASCO Compliance Training Program (Head of Compliance)         

โดยชมรมผูดูแลการปฏิบัตงิานดานหลักทรพัย 

- อบรมหลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล สาํหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รุน 12 โดยสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดูแลรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ ภายในบริษัทใหเปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

รวบรวม ศึกษาขอมูล และใหคําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ในเร่ืองกฎระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เก่ียวของ จัดอบรมความรู เขา

รวมในการพัฒนาระบบงานตางๆ รวมถึงการตดิตอประสานงานกับองคกรกํากับดูแล โดยแบงหนาที่หลักๆ ไดดังน้ี 

1.  งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance) 

- จัดทําแผนงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนงานที่กําหนดใหเปนไปตาม 

กฎระเบียบของทางการและบริษัท 

- ใหคําปรึกษาที่เก่ียวกับกฎระเบียบของทางการ และบริษัทฯใหแกพนักงาน 

- เปนตวัแทนเพื่อการประสานงานระหวางบริษัทกับหนวยงานภายนอก และทางการ 

- สรุปกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง และประเด็นสําคัญเพื ่อนําสงใหฝายที่เกี ่ยวของ และคณะกรรมการ

รับทราบรวมถึงการจัดทําและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) 

- รับแจงขอรองเรียนของลกูคาและนํามาเพ่ือพิจารณาสรุปผล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกับฝายตนสังกัด 

เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

- จัดอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ังใหแกพนักงานทุกคนในบริษัทเก่ียวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ พรอมทั้งแนะนํา

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทที่ออกใหม รวมถึงหลักจรรยาบรรณตางๆ ในการดําเนินงานดาน

ธุรกิจหลักทรัพย  
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- จัดทํารายงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําป 

- แจงการกระทําผิดที่มีนัยสําคัญตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยทราบโดยไม

ชักชา 

2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

- จัดทําแผนงานตรวจสอบภายในประจําป เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ตามแผนงานที่กําหนดวา เปนไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัทกําหนด 

- สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตางๆ และประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งเสนอ

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

- ไมมีเอกสารแนบ - 
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เอกสารแนบ 5 : นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บริษัทมีการเปดเผยขอมูล นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยดัง

รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซตบริษัท (www.trinitythai.com) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ/รูจักทรีนีตี้/การกํากับดูแล

กิจการ” 

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา  

- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

- นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและตอตานการทุจริตคอรรปัชั่น  
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 4 ทาน ไดแก นาย

อภิชาต ิอาภาภิรม นายปญจะ เสนาดิสัย นายไพโรจน วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 

ในป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งที่เขารวมประชุมของกรรมการแตละ

ทานไดรายงานในหัวขอ “รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ” ในแบบแสดงขอมูลประจําป/รายงาน

ประจําป (56-1 One Report) ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลกิจการในนามคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขต

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตร ในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหารฝาย

ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผูบริหารที่เก่ียวของ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดย

ไมมีฝายจัดการเขารวมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 เพ่ือสอบถามความเห็นกับผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

 การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินทั ้งรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําป 2565 รวมกับฝายบริหารและ/หรือผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอยไดจัดทําโดยถูกตองตามควร และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล 

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอและครบถวน นอกจากนี้ ไดสอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัท 

บริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งรายการที ่เกี ่ยวโยงกันเพื่อใหมั่นใจวา ไดดําเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและ

หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  

 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที ่เกี ่ยวของ   คณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการบริษัท ไดประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการ

ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม รวมทั ้งจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ

ดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการประเมินแตละดานแสดงในหัวขอ 9 เรื่องการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโครงสรางและสายการบังคับ

บัญชาของฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน แผนการตรวจสอบ รวมทั ้งพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบและการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานทางการ ได เพื่อใหความเห็นตอ

ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 การบริหารความเสี่ยง    คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝาย

บริหารความเสี่ยงและขอมูลการจัดการ ทําหนาที่ประเมินปจจัยความเสี่ยงและจัดใหมีระบบการปองกันความเสี่ยงท่ี

เหมาะสมกับธุรกรรมแตละประเภท รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ใหอยูในกรอบที่ไดรับ

อนุมัติและรายงานใหฝายบริหารทราบเพื่อพิจารณาแกไข ตลอดจนนําเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงใหคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาสอบทานเปนประจํา 
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 การทํารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวาสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายให

ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี  

 การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหลักปฎิบัติที่ดี รวมทั้ง

กําหนดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไดจัดทําโดยถูกตองตามควร 

และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและครบถวน 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยไดมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไมมี

ขอบกพรองที ่เปนสาระสําคัญที ่ส งผลกระทบตอรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี ่ยงเปนไปตามมาตรการอยางมี

ประสิทธิภาพ และไมพบรายการท่ีเก่ียวโยงกันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแตอยางใด ซึ่งรายการระหวางบริษัท

กับบุคคลที่เก่ียวของกันเปนรายการทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป 

สําหรับป 2566 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน แตงตั้ง   

1) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014  และ/หรือ  

2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรอื  

3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 และ/หรอื  

4)  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรอื  

5) นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรอื  

6) นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ  

แหง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี โดยพิจารณาเห็นวาในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชี

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดตามมาตรฐานและมีความเปนอิสระ มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางดี และ

ใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดานคอมพิวเตอร รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแกบริษัท ซึ่งคา

สอบบัญชีที่เสนอตอบริษัทและบริษัทยอยมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับได 

 

                   นายอภิชาติ อาภาภิรม 

                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการจัดทํารายงานทางการเงิน ประจําป 2565 

    คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาที ่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินประจําป 2565 ของบริษัท ที่จัดทําขึ้นมีขอมูลทางบัญชีที่

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ โปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทํางบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป 

2565 

  ดังนั ้น เพื่อใหผูมีสวนไดเส ียเกิดความเชื ่อมั ่นตอรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของทางการ และของบริษัท 4 ทาน 

ซึ่งมีผูมีความรูดานบัญชีการเงินเปนสมาชิกถึง 3 ทาน เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการ

ดําเนินงานอยางถูกตอง มีการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนวาเปนรายการที่มี

ความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งใหมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวางบการเงินรวมของบริษัทและบรษัิทยอย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

ประจําป 2565 สิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2565 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญช ีไดแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถกูตองครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผย

ขอมลูอยางเพียงพอและครบถวน และปฏิบัตถิูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 นายภควตั โกวิทวฒันพงศ                  นายชาญชัย กงทองลกัษณ 

      ประธานกรรมการ      ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายปญจะ เสนาดิสัย นายอภิชาติ 

อาภาภิรม  นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช 

   ดวยสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ในป 2565 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดจัดประชุม 2 

ระบบสําหรับกรรมการที่สะดวกมาประชุมดวยตนเอง และไมสะดวกมาประชุมดวยตนเอง โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  เพื่อดูแล

กิจการในนามคณะกรรมการบรษัิทตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยไดพิจารณาในเรื่องตางๆ และมีความเห็น

ดังนี ้

 ดําเนินการสรรหาและนําเสนอรายชื่อกรรมการของบรษิัท และบรษัิทยอยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการ

ที่ครบวาระ  และลาออก ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุน

พิจารณาอนุมัติตอไป 

 พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําป ไดแกงบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป และโบนัสใหแกผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผล

สํารวจอัตราผลตอบแทน ของบริษัทหลักทรัพย ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนํามาพิจารณาปรับฐานเงินเดือน

พนักงานในตําแหนงงานที่มกีารแขงขันสูง ใหสามารถแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได  และนําเสนอให

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ   

 พิจารณาเสนอบําเหน็จคณะกรรมการบรษัิท ประจําป 2564 และงบประมาณคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 

ไดแก คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และนําเสนอขอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุน 

 

      

       ดร. ปญจะ เสนาดิสัย 

       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

 





 รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

268  

 

 
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตอเนื่องมาตั้งแตป 2563 ทําใหป 2565 ยังคงเปนปที่ทาทาย

ของการดําเนินธุรกิจของบริษัท แมสถานการณดังกลาวเริ่มเบาบางลงในชวงกลางป แตตองยอมรับวาการดําเนินธุรกิจในยุค

ปจจุบันตองคํานงึถึงความผันผวน และความเสี่ยงใหมๆ รวมถึงสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ ทําใหบริษัท

ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับการดําเนิน

ธุรกิจ และพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG - Environment, 

Social, Governance) 

นอกจากนี ้ ในป 2565 ยังเปนป

แหงการเรียนรูดานการพัฒนาความยั่งยืน

ของบริษัท  โดยมีคณะกรรมการ ESG เปน

ผูทําหนาที่ในการทําใหพนักงานเขาใจ และ

ตระหนักถึงความสําคัญของ ESG  เพื่อ

นําไปสูสิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในกระบวนการ

ทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน และใหบรรลุ

เปาหมายของบริษัทในการเจริญเติบโตอยาง

ย่ังยืนในระยะยาว รวมถึงยังตองคํานึงถึงผูมี

สวนไดเสีย และผลกระทบตอหวงโซธุรกิจ

เพื่อนําพาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง และ

ย่ังยืน 

ในดานสิ่งแวดลอม บรษิัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกในการใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคา และเกิดประโยชนสูงสุด และไดมีการเผยแพรนโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทเพื่อใหพนักงานไดรับ

ทราบ และนํามาเปนกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมรวมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังเขารวมในโครงการ 

Care The Bear ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีรวมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีจิตสํานึกเรื่องการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของบริษัท 

ในดานสังคม บริษัทยังคงมุงเนนในการใหความรูดานการลงทุน และเผยแพรความรูทางการเงินแกลูกคา และประชาชน

ทั่วไปอยางตอเน่ือง แมในปที่ผานมาไมสามารถจัดกิจกรรมการสัมมนา หรือการอบรมไดเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19  แตยังคงมีการจัดกิจกรรมในรปูแบบดิจิทัลผานชองทางออนไลนตามสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทอยางตอเนื่อง รวมถึงการใช

ความเชี่ยวชาญดานการเงนิในการใหคําปรึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดตอลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวมแบบไมจํากัดคาย

เพื่อความสะดวกในการเขาถึงผลิตภัณฑของบริษัทตางๆ ในรูปแบบ One Stop Service และการปรับปรุงเว็บไซตของบริษัทให

สามารถเปดบัญชีซื้อขายออนไลนไดอยางเต็มรูปแบบเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคามากยิ่งขึ้น 

ในดานพนักงาน บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน และครอบครัว โดยเฉพาะในชวงที่มีการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด - 19  มีมาตรการการดูแล และปองกันตางๆ อยางเครงครัด มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อใหกับพนักงานที่เขามา

ปฎิบัติหนาที่ในสํานักงานใหญ และสาขา รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหมีความเหมาะสมกับสถานการณการแพร

ระบาดอยางใกลชิด ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหพนักงานไดปรับปรุงกระบวนการในการทํางานใหมๆ โดยนําเทคโนโลยี RPA 

(Robotic Process Automation) มาปรับใชในงานเพื่อพัฒนาใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ในดานธรรมาภิบาล บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที ่ดี โปรงใส มี

จรรยาบรรณ และใหบริการลูกคาดวยความเปนธรรมมาโดยตลอด ทําใหบริษัทไดรับผลประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG 

Scoring) และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาทางการตลาด ไมนอยกวา 1,000 ลานบาท ในโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจําป 

2565 ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังไดรับการประเมิน “ดีเยี่ยมและสมควรเปน

ตัวอยาง” จากการจัดการประชุมผูถือหุน ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย 

ในป 2566 คาดวา การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และท่ัวโลก นาจะคลี่คลายลงตามลําดับ อยางไรก็

ตาม บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณอยางใกลชิด และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีอาจตามมา เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดอยางมั่นคง และยั่งยืนตอไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกทาน ที่ไดใหความไววางใจ ความ

เชื่อมั่น และสนับสนุนบรษิัทดวยดีเสมอมา บริษัทจะยังคงมุงมั่นสรางความเติบโตอยางตอเนื่องใหกับธุรกิจ และสรางผลตอบแทนที่

ดีตอผูถือหุน นําเสนอนวัตกรรมใหมๆในการลงทุนใหแกนักลงทุน และใสใจดูแลพนักงานใหทํางานอยางมีความสุข อันจะสงผลตอ

การใหบริการลูกคานักลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ  ในทายนี้ ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทาน

เคารพนับถือ  จงอํานวยพรและปกปกษรักษาทานและครอบครัว ใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และ

กิจการงานการเจรญิรุดหนาดวยดีนะครับ 

                                                                        

       นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

            ประธานกรรมการ 
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แนวทางการจดัทํารายงาน 

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเปนประจําทุกป เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนโดยรายงานการ

พัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของกลุมบริษัทฉบับนี้จะเผยแพรในเดือนมีนาคม 2566 

รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนประจําป 2565 มีขอบเขตในการเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และ

บริษัทในเครือโดยครอบคลุมขอมูลดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีแนวทางการรายงานที่สอดคลองกับ

แนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) มีการระบุเนื้อหาขอมูลองคกร แนวทางการจัดการ หัวขอความ

ยั่งยืน และตัวบงชี้การดําเนินงานที่มีนัยสําคัญในชวงป 2565 เชื่อมโยงการดําเนินงานของบริษัทกับเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนป 2573 (SDG 2030) 

ขอบเขตระยะเวลาของการเปดเผยขอมูลในรายงาน 

ขอมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดําเนินงานรอบรายป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 

2565 โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคลองกับแนวทางของ GRI Standards และมีระดับการเปดเผยขอมูลที่เปนไปตามเกณฑ

หลัก โดยครอบคลุมขอมูลของบริษัท และบริษัทในเครอืดังน้ี 

1. ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย 

ทรนีีตี้ จํากัด ในสวนของสาํนักงานใหญ และสาขาบางสาขา 

2. ขอมูลดานสังคม ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

จํากัด ทั้งสวนของสํานักงานใหญ และสาขา บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด และบริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด 

3. ขอมูลดานธรรมาภิบาล ครอบคลุมผลการดําเนินงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก 

ทรพัย ทรีนีตี้ จํากัด และบริษัทในเครือทั้งหมด 

ขอมูลท้ัง 3 ขอที่กลาวขางตนจะครอบคลุมเฉพาะพนักงาน ไมรวมลูกจางชั่วคราว และลูกจาง Outsource  

การใหความเชื่อมั่นตอรายงาน 

ขอมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้นําขอมูลมาจากงบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจําป2565 ของบริษัท 

ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับเนื้อหา และขอมูลอื่นนอกเหนือจากขอมูลทาง

การเงินที่แสดงในรายงานยังไมไดมีการรับรองจากหนวยงานภายนอก (Third Party) 

ชองทางในการติดตอ กรณีตองการสอบถามขอมูล 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซติี้ ทาวเวอร ชั้น 25, 26-29  

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0 2343 9500 โทรสาร: 0 2343 9690 
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ ดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการอยางมีธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และ

ไดมีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร หรือ Trinity DNA เพื่อปลูกฝงใหพนักงานในองคกรมีทัศนคติในการทํางานอยางเปนมืออาชีพ 

เพ่ือสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเขมแข็ง สอดคลองกับ วิสัยทัศน และพันธกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน 

บริษัทหลักทรัพยที่มุงมั่นสงมอบผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของตลาดใหแกผูมีสวนไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

และการจัดการอยางย่ังยืน 

พันธกิจ 

เปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ และการลงทุนโดยมุงสรางผลกําไรใหแกลูกคา 

บริหารงานในแนวทางท่ีสรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุน 

พัฒนาศักยภาพ และจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตกรอบจรรยาบรรณ 

รับผิดชอบ และมีสวนรวมในการสนับสนนุกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และดูแลสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมองคกร (Trinity DNA) 

 

 

Beyond Expectation  มุ งมั ่นที่จะสงมอบผลตอบแทนการลงทุน และ/หรือการบริการที่ดีกว าคาเฉลี ่ยของ

    ตลาด หรือคามาตรฐานเกินความคาดหมายของลูกคาเพื่อสรางความประทับใจใหแก

    ลูกคา และพึงพอใจในการเปนลูกคาของทรีนีตี้ 

Consistency Services มุงมัน่ที่จะใหบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และใหบริการตอลูกคาทุกรายอยางทั่วถึง 

Walk the Talk  ยึดมั่นในคําพูด คาํมั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา เพ่ือนรวมงาน รวมถึงผูบริหาร และ 

    มุงม่ันที่จะใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือทําตามคําพูด/คําสัญญานั้น 

Pride in Career  มีความภูมิใจในอาชีพที ่ทําในงานที่รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง

    ของครอบครัวทรีนีตี ้ตั ้งใจที ่จะทํางานเต็มกําลังความสามารถเพื ่อลูกคาเพื ่อตนเอง

    และเพ่ือบริษัท 
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Ever Learning  พัฒนาตนเอง ใฝรู  หาคําตอบในสิ่งที ่ไมรู อยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่งที ่จะเรียนรู  พรอม

    แบงปนความรูแกเพื่อนรวมงาน เพื่อประโยชนตอตนเอง ลูกคา และผูมีสวนไดเสียของ

    องคกร 

Integrity  ใหบริการลูกคาทุกกลุ มดวยความซื่อสัตย และจริงใจ แสดงออกถึงความเปนมิตรตอ

    ลูกคา ดูแลสินทรพัยลูกคาเหมือนสินทรัพนยตนเองไมใชเปนเพียงแคผูใหบรกิาร 

    ผูรบับริการ และผลประโยชนของลูกคาตองมากอนเสมอ 

Compliance Culture ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

    ทั้งของบริษัท และของหนวยงานที ่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่โปรงใส ตั ้งแตตนจนจบ

    กระบวนการ 

ประวัติบริษัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2544 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดในป2545 

โดยดําเนินธุรกิจหลักดานการลงทุนในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เปนบริษัทแกนหลัก มี

สัดสวนมูลคาการลงทุนรอยละ 99.40 ปจจุบันบริษัทมทุีนเรียกชําระแลว 1,072,024,230 บาท 

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

บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอร่ี 2001 จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด บริษัท ทรีนีตี้ วัน 

จํากัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด และบริษัทรวม 1 บริษัท ไดแก บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัดและ

การรวมคา 1 บริษัท ไดแก บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบรษัิท 
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ธุรกิจของกลุมบริษัท 

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

ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย การยืม และ

ใหยืมหลักทรัพย ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนสนับสนุนการขาย

และรับซื้อคนืหนวยลงทุน และผูแทนผูถือหุนกู 

(2)  บริษัท ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส พลัส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 3 ลานบาท ดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาวาง

ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายในใหแกบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ และบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

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

(4) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000 บาท และไดลงทุนในบริษัท คอนดูอิท 

แมนเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 500,000 บาท ในอัตรารอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ

การบริหารจัดการดานการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรพัยใหแกบริษัทอื่น (Securitization) 

(5) บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 71.5 ลานบาท เปนการรวมคา มีวัตถุประสงคการจัดตั้ง

หลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทที ่ประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) และธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ 

(6) บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว 7,116,700 บาท เปนบริษัทรวม มี

วัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อดําเนินธุรกิจในบริการ Wealth Management ครบวงจรผานเว็บไซต และแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  

 รางวัลแหงความสําเร็จ 

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

Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 1,000 ลานบาท จากการประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนไทยประจําป 2565 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพย  
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ มุงเนนในการพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑบริการทางการเงินรูปแบบใหมที่หลากหลาย เพื่อสราง

การเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับลูกคา และผูถือหุนของบรษิัท โดยคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเนื่องจากบริษัทเปน Holding Company ดังนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุม

บริษัทจึงมีความยืดหยุน และมีความคลองตัว สามารถขยายธุรกิจ และการลงทุนในดานตางๆ เพื่อสรางความหลากหลายใหกับ

โครงสรางรายไดของบริษัท โดยไมตองพ่ึงพารายไดหลักจากธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอยางเดียว 

ในปที่ผานๆมากลุมบรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ไดนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหสอดคลองกับ 4 กลยุทธหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของบริษัท ดังนี ้

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายฐานรายไดไมพ่ึงพิงธุรกิจหลักทรัพยเพยีงอยางเดียว ไดแก ลงทุนในธุรกิจให

สินเชื่อรายยอย (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) กับบรษิัท ทรมีันนี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งมีแผนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยในอนาคต และรวมลงทุนกับบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด ในการนําเสนอบริการ "ออมทอง" ผานแพลตฟอรม 

“Savvy” เพื่อชวยใหผูลงทุนรายยอย สามารถเขาถึงการลงทุนทองไดงายขึน้ และปลอดภัยดวยเทคโนโลยี Blockchain และลงทุน

ในธุรกิจแปรรูปสมุนไพรไทย และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยสนับสนุนในรูปแบบการใหสินเชื่อใหกับบริษัท ไทย ฟรีซ ดราย จํากัด 

หรือ TFD  

2. เพิ่มรายไดคาธรรมเนียมผานธุรกรรมของธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล (ฝายธนบดีธนกิจ) และธุรกิจวาณิชธนกิจ 

มีเปาหมายเพ่ิมขนาดสินทรัพยภายใตการจัดการเปน 5,000 ลานบาท จากปจจุบัน 4,000 ลานบาท ในธุรกิจจัดการกองทุนสวน

บุคคล สวนธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนท่ีปรึกษาการเงนินําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก บริษัท ไทยอีสเทิรน กรุป 

โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) หรือ TEGH บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุป จํากัด หรือ BLESS บริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ 

แคปปตอล จํากัด (มหาชน) หรือ KCC และรวมเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Co-Underwriters) หุนสามัญเพิ่ม

ทุนแกประชาชน (IPO) ไดแก บริษัท ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ จํากัด (มหาชน) หรือ BIS บริษัท ทาฉาง กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(มหาชน) หรือ TGE บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ITC บริษัท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ 

PCC บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) หรือ BTG  

3. ขยายโอกาสการลงทุนใหมๆ ไปยังตางประเทศเพื่อเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคา ผานกองทุนสวน

บุคคล Trinity Asian Private Fund (ex-Japan) ลงทุนในหุนของประเทศในเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน) และผานกองทุน

เวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเปนบริษัทหลักทรพัยจัดการชั้นนําของประเทศเวียดนามลงทุนหุนเวียดนามเสมือนเปนคนเวียดนาม (ไมมีคา 

Premium ทําใหตนทุนการลงทุนถูกลง) 
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บริษัท ทรีนตีี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดกําหนดนโยบายดําเนินงานเพื่อความย่ังยืนใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนขององคการสหประชาชาติ การดําเนินงานดังกลาว มี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางบรหิารจัดการภายในบริษัท และกลุมบริษัทในเครือเพื่อนําไปปฎิบัติในการดําเนินธุรกิจอยางเปน

รูปธรรม และอยางยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสยีหลักของบรษิัท 
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การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท 

บริษัทมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมที่กําหนดไว และดําเนินกลยุทธ

ตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประเมนิผลสัมฤทธ์ิเปนระยะๆ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาแผนกลยุทธตางๆ จะตอบสนองตอ

เปาหมายขององคกรภายใตสภาพการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบันไดดี เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 

บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  และมีการกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน ดังนี้  

 
คณะกรรมการบริษัท 

- กําหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

- กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

คณะกรรมการ ESG  

- กําหนดนโยบาย แผนงาน  ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

- กํากับดูแลใหคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบความยั่งยืนให

เปนไปตามแผนกลยุทธขององคกร 

อนุกรรมการ  

- วางแผนกิจกรรม ESG  ภายใตกรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ  ESG กําหนด 

- สรางการรบัรู ความเขาใจ ใหแกพนักงานทั้งองคกร เก่ียวกับ ESG และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

- ดําเนินกิจกรรม ESG  ตามแผนงานที่กําหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

บริษัท และบริษัทในเครือ 

- รับผิดชอบการบริหารจัดการตามแผนงาน 

- ติดตามผลการปฎิบัติงาน 
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บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ ESG  โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธานกรรมการ และมีตัวแทนจากผูบริหารในฝายงานตางๆ รวม

เปนคณะกรรมการ มีการแตงตั ้งคณะอนุกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากหลากหลายฝายงาน เชน ฝายที่ปรึกษาการลงทุน ฝาย

วิเคราะหหลักทรพัย ฝายปฏิบัติการ ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ ฝายสื่อสารองคกร ฝายทรัพยากรบุคคล และสวนธุรการ โดยมี

ฝายงานสื่อสารองคกร ทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ESG มีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนงานดาน ESG ภายใตกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกํากับดูแลให

คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธขององคกร   

คณะอนุกรรมการ ESG มีหนาที่วางแผนกิจกรรม ESG และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงานที่คณะกรรมการกําหนด รวมถึง

ติดตามประเมินผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังตองสรางการรับรู สรางความเขาใจ ใหแกพนักงาน

ภายในองคกร นําเสนอนโยบาย และกลยุทธมากําหนดเปนกรอบการดําเนินการ (Sustainable Development Framework) 

นําเสนอตอคณะผูบริหารของบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

กรอบการดําเนินการเรื่อง ESG เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของบริษัท จะถูกกําหนดเปนแผน

ดําเนินงาน (Roadmap) ที่สอดคลองกับกลยุทธความยั่งยืน (Sustainable Strategy) ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการชี้วัด

ความสําเร็จใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน และรวบรวมขอมูลเพื ่อรายงาน และเปดเผยสู สาธารณชนตอไป 

กระบวนการดังกลาวจะเนนการสานสัมพันธ และการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อนําไปสูการพัฒนา และปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกิจกรรมดานความยั่งยืนใหมีความสอดคลองกับหลักปฎิบัติท่ีดีของอุตสาหกรรมโดยรวม 
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กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ มีการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญของกลยุทธเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนได

เสียในทุกภาคสวน ครอบคลุมทุกกระบวนการในหวงโซคณุคาทางธุรกิจ โดยไดมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือสรางรากฐานที่

มั่นคงซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพของคูธุรกิจ และลูกคาใหเติบโตควบคูกันไปอยางยั่งยืน โดยการบริหารหวงโซคุณคาทางธุรกิจของ

กลุมบริษัท ไดแก 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบดวย 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องตามบริบทของการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทในภาพรวม ไดแก 

1. การบริหารปจจัยการผลิต  

1. เงินทุน เงินทนุสวนใหญของบริษัทเปนเงนิทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการทําธุรกิจดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยมี

แหลงท่ีมาของเงนิทุน จากการระดมทุน ไดแก การระดมทุนสวนของผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การออกหุนกู 

ระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 2. การกูยืม เงนิกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงนิเพื่อขยายการใหบรกิาร 

 3. ทรพัยากรบุคคล ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมตางๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญตอการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก บริษัทไดใชนโยบายการบริหารพนักงานแบบ Happy Workplace มาอยางตอเนื่องเพื่อให

พนักงานทุกคนในบริษัทมีความสุข สามารถใชความรู ความสามารถของตนเองในการใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม 

2. การปฎิบัติการ ไดแก  

1. การคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงนิ  

- พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน ที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

- วิเคราะหขอมูลของหลักทรัพย ขอมูลทางการเงนิของบริษัทที่ตองการระดมทุน และตองการที่ปรึกษาทางการ

เงินตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี 

- ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรกึษาทางการเงิน และการลงทุน แกลูกคาดวยความเปนมืออาชีพภายใต 

   กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของหนวยงานทางการที่เก่ียวของ 

2. การพัฒนาระบบการซื้อขาย  

- พัฒนาระบบการเปดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสาร เปนระบบการเปดบัญชีทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-Opening) ที่มีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงระบบการซื้อขายใหทันสมัย และตอบสนองตอเทคโนโลยีอยูเสมอ 
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3. การกระจายผลิตภัณฑทางการเงิน และการบริการ  

- พัฒนาชองทางการเขาถึงการบริการ และระบบสื ่อสารกับลูกคาในหลากหลายชองทาง เพื่อความสะดวก

 ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีสํานักงาน และสาขาทั้งใน

 กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดที่อํานวยความสะดวกแกลูกคาอีกดวย 

- มีระบบการจัดการใหบริการ และการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน

 ผานเทคโนโลยีสมัยใหมได 

4. การตลาด และการขาย  

- การทํากิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ือใหเกิดกิจกรรมปฎิสัมพันธกันระหวางลูกคา และบริษัท เชน การ อบรม 

 จัดสัมมนาใหความรูแกลูกคา สือ่มวลชน และนักลงทุนเปนประจําสมํ่าเสมอ 

- การโฆษณา เพื่อสรางการรับรู ถึงแบรนด และผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัท โดยโฆษณาทั้งในแบบ 

 Online ไดแก Social Media ของบริษัท, Website บริษัท และ Offline ไดแก สื่อสิ่งพิมพตางๆ  

- การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ใหกับลูกคา และนักลงทุนผานสื่อมวลชน และ

 ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ของบริษัทตลอดเวลา   

5. การบริการหลังการขาย  

- มีหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียน รับฟงความคิดเห็นของลูกคา นักลงทุน และนําไปพิจารณาดําเนินการใน

 สวนที่เกี่ยวของตอไป 

- มีการรับฟงความคิดเห็น และสํารวจความตองการของลูกคาเปนระยะเพื ่อนํามาพิจารณาแกไข พัฒนา

 ปรับปรุง กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
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กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

 1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Infrastructure) บริษัทไดมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานสําคัญๆ ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถใหบรกิารลูกคาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ ไดแก 

ระบบซื้อขายหลักทรัพย ระบบปฏิบัติการหลักทรัพย ระบบคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ ระบบขอมูลในการบริหาร ระบบบริหารความ

เสี่ยง ระบบขอมูลการลงทุนของลูกคา ระบบบัญชี และการเงิน ระบบขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้ง

ภายใน และภายนอกบรษิัท เปนตน 

 

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินคา และบริการ (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อตอบสนองตอความตองการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งศึกษา คนควา และ/

หรือหาคูคาเพ่ือรวมพัฒนา นําเสนอผลิตภัณฑการเงนิทางเลือกใหมๆ และ/หรือ รูปแบบใหมแกลูกคา นักลงทุน อยูตลอดเวลา เพ่ือ

เพ่ิมทางเลือก และโอกาสในการสรางผลตอบแทนใหแกลูกคา นักลงทุน 

3. การจัดซื้อ จัดจาง (Procurement) จัดหาอุปกรณเครื่องมือในการทํางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดวยความ

โปรงใส ใหความเปนธรรมแกบริษัทคูคาโดยไมเลือกปฎิบัติ และมีแนวทางในการคัดเลอืกคูคา ไดแก การคัดเลือกคูคาที่มีศักยภาพ

ในการรวมกันดําเนนิธุรกิจอยางยั่งยืน มีการสงมอบสินคา หรือการบรกิารที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่กําหนด ไมไดมีขอมูลบงชัดวา

เปนบริษัทที่มีการกระทาํความผิดดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเปนคูคาที่ใหการสนับสนุนการตอตานทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปน

แนวทางที่บรษิัทยึดมั่นตลอดมา  
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บริษัทใหความสําคัญกับการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย และเชื่อวาการเขาไปมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนพ้ืน ฐาน

สําคัญที่ทําใหเกิดความเขาใจในความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท และยังเปนรากฐานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจใน

ปจจุบันซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาในอนาคต   บรษิัทไดผนวกกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียนี้ เขาเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูมีสวนไดเสีย และวิธีการมีสวนรวมนั้น ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญ และผลกระทบที่มีตอกัน ทั้งนี้ 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการพบปะพูดคุยแบบไมเปนทางการ การประชุม สัมมนา ตลอดจน

การจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผล หรือจัดทําแบบสอบถาม เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการใหเปนไปตามความตองการหรือ

ความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสยีอยางครบถวน 

การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยใหบริษัทเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียได

เปนอยางดี  และทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอง การของผู

มีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยางใกลเคยีง    บริษัทตระหนักดีวาการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียมีความสําคัญ ตอการสาน

สัมพันธอันดีระหวางกัน จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอไวอยางชัดเจน พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานการใหบริการที่สรางความ

เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสยี เพ่ือปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจตามหลัก

จรรยาบรรณ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท  

บริษัทใหความสําคัญกับความคาดหวัง ความสนใจ และขอกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ และเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียหลักไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดประชุม และวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง และความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ของแตละกลุม โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลของผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม ดังนี้ 

 1. สํารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) บรษิัทไดจัดใหมีการสํารวจความผูกพัน

ของพนักงานเปนประจําทุกป   ดวยตระหนักถึงความสําคญัของพนักงาน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสยีหลักของบรษิัท ในป 2565 มี

พนักงานรวมทําแบบสํารวจ (E-Survey) จํานวน 187 คนคิดเปนรอยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และผลสํารวจคะแนนความ

ผูกพันรวมไดรับคะแนนรอยละ 87 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอตุสาหกรรมโดยรวม  
2. สํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey) ในป 2565 บริษัทไมไดมีการทําสํารวจในเรื่องนี้โดยตรงกับ

ลูกคา ดวยลูกคาสะดวกที่จะใหขอมูลผานเจาหนาที่ทีดู่แลบัญชี หรือผานเจาหนาที่การตลาดมากกวา  

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียของบริษัท  

บริษัทแบงผูมีสวนไดเสียหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก   

1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน 

2. ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา นักลงทุน คูคาและเจาหนี้ คูแขง หนวยงานกํากับดูแล สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดระบุรายละเอียดของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 กลุม ไวในตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีของบริษัท โดยมีการ

แสดงรายละเอียดของความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และการตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม ดังน้ี 
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ป 2565 บริษัทไดมีการรวบรวมประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน 

และภายนอก  โดยใหความสําคัญในประเด็นที่เก่ียวของกับกลุมอุตสาหกรรมดานหลักทรพัยเปนหลัก และเทียบเคียงกับมาตรฐาน

ดานความยั่งยืนระดับโลก ผนวกกับมีการประเมินความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน และความเสี่ยงที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่อาจจะสงผล

กระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และนําประเด็นเหลานี้มาจัดลําดับความสําคัญ และวางแนวทางในการดําเนินงานให

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมไดอยางเหมาะสม 

กระบวนการคัดเลือกประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ  เปนการดําเนินการเพ่ือพิจารณาหัวขอความย่ังยืน ซึ่งมีผลตอการ ทิศทาง

กลยุทธดานความยั ่งยืน ตลอดจนขอบเขตการเปดเผยขอมูลในรายงานความยั่งยืนที ่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. การระบุประเด็นสาระสําคัญ  

- ทบทวนประเด็นในรายงานความย่ังยืนที่เขียนลงในรายงานประจําป 2564 วาหัวขอเรื่องความยั่งยืนที่มีความสําคัญในป

กอน ยังคงมีความสําคัญตอเน่ืองมาถึงป 2565 หรอืไม 

- ศึกษาแนวโนมความย่ังยืนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ โดยเทียบเคียงกับหัวขออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให

ความสําคัญในหัวขอท่ีนานาชาติใหความสําคัญในบรบิทความย่ังยืน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- รวบรวมประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอกบริษัท ไดแก การสํารวจ

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ดําเนินการสํารวจโดยฝายทรัพยากรบุคคลและจาก

การสํารวจความตองการของลูกคา (Customer Survey ) ผานผูดูแลบัญชี และ/หรือเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของ

ลูกคา  

- นําประเด็นดานความยั่งยืนท้ังหมด มากลั่นกรอง และนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารสายงาน และผูมีสวน

ไดเสียของบรษิัท พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญ  

ในป 2565 หัวขอความย่ังยืนที่สําคัญยังคงเปนหัวขอเดิมเชนเดียวกับรายงานฉบับป 2564 โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตาม

แผนการดําเนินการดานความยั่งยืน ควบคูกับการพัฒนา และปรับปรุงแผนการดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับการ

จัดลําดับความสําคัญท่ีมีตอบรษิัท และกลุมผูมีสวนไดเสยี ทั้งนี้ การกําหนดหัวขอความยั่งยืนสอดคลองตามแนวทาง GRI ทั้งหมด 

จํานวน 10 หัวขอตามภาพ 
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โดยมีการปรับหัวขอใหมีความกระชับมากขึ้น เพื่อใหตรงและใกลเคียงกับสิ่งที่บริษัทไดใหความสําคัญ และดําเนินการจริง โดย

หัวขอความย่ังยืนที่สําคัญยังคงเปนหัวขอเดิมเชนเดียวกับรายงานฉบับป 2564 และจัดลําดับความสําคัญโดย 

- วิเคราะห และพิจารณาทบทวนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจผูมีสวนไดเสียของบริษัท  

- จัดลําดับความสําคัญของหัวขอเรื่องความย่ังยืน ตามผลการสํารวจที่ไดรับจากตัวแทนของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมโดย

แบงระดับความสําคัญออกเปน 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง และแบงมุมมองการพิจารณาใหความสําคัญออกเปน 

2 แกน กลาวคือ 

 แกนนอน  : หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญตอบริษัท  

 แกนตั้ง  :  หัวขอความย่ังยืนที่สําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

3. การตรวจสอบ 

- เปนการดําเนินการเพื่อยืนยันวาหัวขอความยั่งยืนที่ไดจัดลําดับความสําคัญไวในขั้นตอนกอนเปนหัวขอความยั่งยืนที่

สําคัญตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นดานความยั่งยืนใหกับทุกสายงานของ

บริษัท เพื่อรับทราบขอคดิเห็นของผูมีสวนไดเสีย และนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดเสียตอไป 

- ตรวจสอบความครบถวนของหัวขอเรื่องความยั่งยืน และรายงานประเด็นสาระสําคัญดานความยั่งยืนตอคณะผูบริหาร 

และคณะกรรมการ ESG พิจารณาใหความเห็นชอบ และเปดเผยในรายงานการความยั่งยืน และในเว็บไซตของบริษัท

ตอไป 

4. การพิจารณาทบทวน 

- บริษัทเตรยีมกระบวนการในการพิจารณาทบทวนขอมูลหลังจากการเผยแพรรายงานฉบับนี้ไปยังผูมีสวนไดเสียเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรงุและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับตอไป 

หัวขอความยั่งยืนที่สําคัญ 

ในป 2565 บริษัทคัดกรองประเด็นที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน (Meterial Topic) ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม โดยไดมีการจัดอันดับความสําคัญในแตละประเด็นจากการสํารวจความติดเห็นของคณะกรรมการ ESG และ

จากผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน และภายนอกองคกร โดยมีการประเมินความสําคัญในระดับสูง กลาง ตํ่า จาก 2 ประเด็นคอืประเด็นที่

มีความสําคัญตอกลุมบริษัท และประเด็นที่มีความสําคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสีย   
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บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ ดวยเล็งเห็นวาการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการลงทุน

การสรางความเชื่อมั่น และความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนการชวยสงเสริมภาพลักษณ ผลประกอบการ และชวยให

บริษัทสามารถเติบโตอยางย่ังยืนในระยะยาว บริษัทจึงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ บริษัท

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการสงเสริม และใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อใหบริษัทดําเนินงานอยางโปรงใส มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความเจริญเติบโตของกิจการเพิ่มคุณคา และ

มูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวตอไป 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการพิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และมีการปฎิบัติตามขอบังคับของบริษัท  โดยไดกําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" ซึ่งไดมีการประกาศใหพนักงานไดรับ

ทราบและถือปฏิบัติ โดยนโยบายนี้จะมีการพิจารณาทบทวนเปนระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับภาวการณในแตละ

ขณะ 

เนื่องจาก บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอย 4 

บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท บริษัทจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอย หากบริษัทยอย มีการดําเนิน

ธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัท

ยอยในกลุมนําไปปฏิบัติ จะตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สําหรับบรษิัทรวม บริษัทจะมีการมอบหมายผูบริหารของบรษิัทเขาเปนกรรมการของบรษัิทรวม เพื่อรวมกําหนดนโยบาย และดูแล

การบริหารงานในบริษัทรวม กรณีที่มีการทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท ตัวแทนของบรษิัทตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมีการเปดเผยขอมูลและจัดเก็บ

ขอมูลรวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑการจัดทํางบการเงนิรวมใหทันกําหนดเวลา 

ในสวนการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอยจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดในคูมือการปฎิบัติงาน (Compliance Manual) อยางเครงครัด ซึ่งมีการกําหนดระเบียบปฎิบัติ

ตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน โดยบริษัทได

กําหนดแยวทาง "การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน" เพื่อเปนแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผล ประโยชนของบริษัท และการ

รักษาความลับของลูกคาไว 
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หลักจริยธรรม และความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยไดกําหนดเปนหลักเกณฑพื้นฐานของบริษัทใน

คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย

บริษัทไดมีการนําหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจผสมผสานเขาเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะตอง

ยึดถือปฎิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทไดมีการสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับ

พนักงานทั่วทั้งองคกรผานการปฐมนิเทศพนักงานใหม การอบรม ใหความรู การสงขาวสารผานตามสื่อตางๆ ขององคกร และยํ้า

เตือนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระมัดระวังและปองกันไมใหกระทําใดๆ ที่เปนการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่อาจนํา

ความเสื่อมเสยีมาสูบรษัิท 

จรรยาบรรณพนักงาน 

1. ความซื่อสัตยในวิชาชีพ : ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติในวิชาชีพโดยยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการ 

2. ทักษะความเอาใจใสและความรอบคอบ : มีมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยมีความรอบรู ความสามารถ และเอาใจใสใน

การปฏิบัติหนาที่ 

3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย และ/หรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเครงครัด 

4. ขอมูลเก่ียวกับลูกคา : มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการพิจารณาสถานะ และวัตถุประสงค 

ในการลงทุนของลูกคาและในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนแกลูกคา โดยใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนเพียงพอตอ 

การตัดสินใจของลูกคาและตองบริการขอมูลนั้นแกลูกคาทุกๆ ราย 

5. ความขัดกันในผลประโยชน : หลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุม หาก

เกิดการขัดกันในผลประโยชนขึ้นใหสมาชิกปฏิบัติตอลูกคาดวยความเปนธรรมและเสมอภาคซึ่งอาจทําไดโดยการเปดเผย

ขอมูลหรือโดยกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะใหบริการหรือโดย

วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสมาชิกตองละเวนจากการหาผลประโยชนจากลูกคา 

6. การรักษาทรัพยสินของลูกคา : เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท และมีการปองกันรักษา

อยางเหมาะสม โดยสามารถระบุไดวาเปนทรัพยสินของลูกคารายใด 

7. ความมั่นคงทางการเงิน :  ตองมั่นใจวาบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดําเนิน

ธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

8. การจัดองคกร และการควบคุมภายใน :  จัดใหมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกร เพ่ือใหการบริหารงานประสิทธิภาพ 

มีระบบการควบคุมภายในที่รดักุมและการบันทกึขอมูลอยางเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมี 

ความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ โดยสมาชิกจะตองกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานใหสอด 

คลองกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชบังคบั 

9. ผลประโยชนสวนรวมของธุรกิจ : ใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมและตองรักษาไวซึ่ง 

ผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 

10. สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ : ละเวนจากการกระทาํอันเปนการกลาวรายตอสมาชิกดวยกัน หรือการกระทําอันกอใหเกิด

ความแตกแยกในหมูคณะ 

11. สัมพันธภาพตอองคกรท่ีกํากับดูแล : ใหความรวมมือกับองคกรที่กํากับดูแลอยางเปดเผย และตองแจงใหองคกรที่กํากับ

ดูแลทราบทันที หากมีขอมูลใดๆ ที่องคการกํากับดูแลควรทราบ 
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บริษัทจะมีทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเปนประจําทุกป และมีการปรับเปลี่ยนประเด็น

ของจรรยาบรรณใหทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูบริหารทกุระดับจะตองมีสวนรับผิดชอบในประเด็นดาน

การจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผูบริหารที่เกี่ยวของ

จะตองมีสวนรับผิดชอบดวย 

การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนการบอนทําลาย และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคมโดยรวม จึงไดกําหนดนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเพื่อเปน

การสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทไดรับทราบวาการดําเนินงานของ

ธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส  

นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทไดประกาศกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตั้งแตเดือนมกราคม 2558 และ

ไดรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการคอรรัปชั่นเมื่อเดือนเมษายน 

2558 และรบัรองการตออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งไดรับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒนในโครงการ

ประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 

ซึ่งไดรับการรับรองแลวจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให

เห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด โดยไดมีการสื่อสาร และจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเปนประจํา และในป 2565 

บริษัทมีการจัดอบรมเรื่องการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมอยูในในการอบรมพนักงานประจําปของฝายตรวจสอบ และดูแลการ

ปฎิบัติงานภายใน โดยมีพนักงานทุกคนเขารวมในการอบรม และมีการทดสอบวัดผล ซึ่งผูอบรมจะตองทําคะแนนในแบบทดสอบไม

ตํ่ากวารอยละ 80 รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝายตรวจสอบฯ เขา

ตรวจสอบระบบงานตางๆ ตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานของฝายงานตางๆ เปนไปตามระบบควบคุมภายใน

ที่บรษิัทกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบสอบทานการประเมินระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกัน

และตอตานการทจุริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไววามีความเหมาะสม และเพียงพอในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในป 

2565 บริษัทไดตรวจสอบระบบงานตางๆ ตามแผนงานประจําป และไมพบวามีกรณีการทําผิดเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใดๆ 

ทั้งน้ี บริษัทตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต อีกครั้งในป 2564 และไดรับการ

รับรองจาก CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในไตรมาส 4 ของป 2564 

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1)  บริษัทไมยอมรบัการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

2)  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมยอมรับการคอรรัปชั่นไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบ 

 ครัว เพื ่อน หรือคนรู จักในทุกรูปแบบ ทั ้งทางตรง หรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

 คอรรัปชั่นอยางเครงครัด 

3)  บริษัทกําหนดใหมีการสื ่อสารทําความเขาใจใหบุคลากรของบริษัทตั้งแตเริ ่มเขาทํางาน และมีการอบรมเปน

 ประจําสมํ่าเสมอ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมีการ

 ปฏิบัติที่เปนไปตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ

 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคบั และขอกําหนดของกฎหมาย 
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4) บริษัทจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ

 ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

5)  บริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย

 ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย 

6) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเขาไปมีบทบาท หรือใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไมถูกครรลอง 

7) บริษัทไมมีนโยบายสนับสนนุใหพนักงานจายคาอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รัฐ 

8)   บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานรับของขวัญใดๆ จากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานรัฐ หรือเจาหนาที่ของ

 หนวยงานเอกชน ลูกคา คูคา คูสัญญา และผู รวมธุรกิจกับบริษัทซึ่งรวมถึงผูขายสินคา/บริการ คูสัญญาทาง

 ธุรกิจ หรือจากบุคคลใดๆ ในทกุเทศกาล 

นโยบายการแจงเบาะแส  

บริษัทไดจัดเตรียมชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา รวมทั้งสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจง

เบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม

ภายในท่ีบกพรอง หรือการทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทไดกําหนดขั้นตอนปฏิบัตท่ีิชัดเจนเพื่อใหแนใจวาเรื่องรองเรียนทุกเรื่องไดรับ

การพิจารณาอยางเท่ียงธรรม รวดเรว็ และเหมาะสม รวมทั้งบริษัทไดเขารวมกระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ที่จะคุมครองสิทธิของผูลงทุน และเปนทางเลือกที่ลูกคา

สามารถเรียกรองความเสียหายไดโดยประหยัดคาใชจาย และลดเวลาในการดําเนินการ โดยสามารถแจงผานฝายตรวจสอบและ

ดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจงตอกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไมไดเปนผูบริหารโดยตรงได เพื่อใหมีการสั่งการ

ใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสใหผูบริหารทราบ ในป 

2565 บริษัทไมไดรับการรองเรยีนใดๆ จากลูกคาจากประเด็นที่กลาวมาขางตน  

ชองทางการแจงเบาะแส  

- ทาง E-mail โดยสงมาที่ compliance@trinitythai.com หรือ auditcommittee@trinitythai.com 

- ทางไปรษณีย นําสงท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ 

ทาวเวอร ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

การบริหารจัดการความเสี่ยงองคกร  

บริษัทใหความสําคัญอยางย่ิงกับการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมอยางตอเนื่อง โดยไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารความ

เสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการและผูบริหาร อีกทั้งไดนําเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหธุรกิจเติบโตและสรางผลตอบแทน

อยางมั่นคงในระยะยาวใหกับผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงานและความมั่นคงของ

บริษัท โดยบริษัทไดกําหนดยุทธศาสตรการบรหิารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับแนวทางและหลักปฎิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุมธุรกิจ

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุม ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดาน

การตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน ภายใตโครงสรางการบริหารความเสี่ยงซึ่งกําหนดหนาที่

และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนรวมทั้งมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงที่เปนอิสระ โดยหนวยธุรกิจจะถูกวัดผลตามการ

ประเมินผลงานที่ปรับดวยความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความสามารถใน

การบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรและการรักษามาตรฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) 

โดยนํามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและดําเนินธุรกิจขององคกร อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีสวนรวมในการสนับสนุนให

เกิดกระบวนการสรางคานิยมอันมีคุณคาตอสังคม ตัวอยางเชน บริษัทหลักทรพัย ทรีนตีี้ จํากัด  มีการนําเรื่องการตอตานการทุจริต

เขามาใชในการดําเนินงานโดยใชการรับรองการเปนสมาชิก (Certified) และ/หรือการประกาศเจตนารมณการเปนสมาชิก 

(Declared) แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) มารวมเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนอีก

ดวย 

ทั้งน้ี การจัดสรรทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงท่ียอมรับไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดไดสง ผล

ตอความสําเร็จ และความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบ แทน

สูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนในระยะยาว 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 

และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมและ

มาตรฐานสากล และดําเนินการติดตามสถานการณความเส่ียงในภาพรวมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการ

บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง เปนการบงชี้ความเสี่ยงทั้งในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เปนปจจัย

ภายนอก และภายใน ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณถึงความเยงที่บริษัทกําลังประสบอยู หรือความเสี่ยงใหมที่

มีอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ประเมินความเสี่ยง เปนการนําเครื่องมือและวิธีการตางๆ มาใชเพื่อประเมินความเสี่ยงซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตอง

ไดรับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฎิบัติท่ีเก่ียวของ

กับความเสี่ยงและขอบเขตของความเสี่ยง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

4. การรายงานความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ อยางครอบคลุม ทันเวลา และเพียงพอในหลายมุมมอง 

เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ในการดูแลความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในของบรษิัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเพ่ือทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภทความเสี่ยง ทั้งน้ี ผูบริหารระดับสูงในแตละธุรกิจของ

บริษัทจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแลการบรหิารความเสี่ยงดานกลยุทธของทุกองคกรและของแตละสายงาน  

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ที่มีความชํานาญในดานความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจหลักทรัพย ทําหนาที่พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางครอบคลุมรอบดาน 

ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดตางๆทาํหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงฯ

ขององคกรเปนหนวยงานสนับสนุน เชน คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณาการใหวงเงินลูกคาใหไดลูกคาที่อยูในเกณฑคุณภาพ 

คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร และการระบาดจากเชื้อไวรัส  

โควิด-19  
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บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และการปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร โดยมีผูบริหาร

ฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนนิการ และกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับกลยุทธลักษณะ

การดําเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซอนของเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

ความเสี่ยงในภาพรวมตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองการใหบริษัทหลักทรัพยมีธรรมาภิบาล ดานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ดวยแผนการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท ทําใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพกับองคกรโดยรวม และสามารถนําไปเปนแผนกลยุทธ

ของบริษัท และนําไปปฎิบัติโดยคํานึงถึงแนวทางปองกัน และควบคุมความเสี่ยง 3 ระดับ ซึ่งเปนโครงสรางหลักของการบริหาร

ความเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยูเสมอเพื่อใหเกิดความย่ังยืนทางการเงิน  

การสรางจิตสํานึกในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกใหผูบรหิาร และพนักงานในระดับตางๆ ผานการจัดอบรม สัมมนาใหความรูในหลัก สูตร

ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เชน กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน การ

ปองกันการทุจริต โดยจัดเปนหลักสูตรการอบรมพิเศษใหกับพนักงานเขาใหมในทุกป โดยในป 2565 มีพนักงานเขาอบรมจํานวน 

13 คน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมีแผนงานที่จะนําเร่ืองการบริหารความเสี่ยงเขาไปเปนสวนหนึ่งของคานิยมในองคกรอีกดวย 

ความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูลลูกคา 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจของบริษัทตองใชชองทางดิจิทัลในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการ

ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป บรษิัทใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลลูกคา ในชวงปที่ผานมาบริษัทมี

การขยายการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

บริษัทมีการปรับตัว และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการขอมูล ทั้งในเรื่องของการ

รองรบัปริมาณขอมูลที่จํานวนมากขึ้น (Volume) ความหลากหลายของรูปแบบขอมูล (Variety) ความรวดเร็ว และความสดใหม
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ของขอมูล (Velocity) และความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล (Veracity) มากขึ้น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังอาจจะมีผลกระทบ

กับการรกัษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา  

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ที่นับวันจะยิ่ง

มีความรุนแรง และซับซอนรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลลูกคาจึงมีความสําคัญอยางย่ิง 

บริษัทใหความสําคัญตอการนําขอมูลของลูกคามาใชในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจ และความไววางใจในการใช

บริการ บรษิัทจึงมีการการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลลกูคาโดยมีการทบทวนแนวทางการปฎิบัติงาน 

และปรับปรุงขั้นตอนการเก็บรักษาความปลอดภัยใหสอดคลองกับพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) โดยมีผลบังคับใชในป 

2565 เปนตนไป  

การปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 

บริษัทใหความสําคัญตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (Information Security) มีการกําหนดนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท  เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบในทุก

ขั้นตอนอยางรัดกุม เพ่ือการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

รวมถึงวางมาตรการปองกันทางไซเบอรที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และปรับปลี่ยนใหสอดรับกับยุทธศาสตร และการดําเนิน

ธุรกิจ เพื่อปองกันไมใหขอมูลสวนตัวของลูกคาร่ัวไหล หรือถูกนําไปใชโดยผูที่ไมมีสวนเก่ียวของ 

นโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญ 

1. IT Infrastructure & Security  ยกระดับโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความ

มั่นคงปลอดภัยรองรับการให บรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห     

2. Data Management & Data Privacy ยกระดับการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนําไปสูการบูรณาการขอมูลอยางครบวงจรทั้ง

ภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและผูใชภายใน โดยตองใหสอดคลองกับกฏหมาย  

3. Application Management & Application Security ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเกิดการ

เชื่อมโยงของระบบในองคในทุกมิติพรอมทั้งสอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)  

4. IT Governance ยกระดับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสรางศักยภาพและคุณคาเพิ่มใหกับองคกร และมี

ความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนและมั่นคง 

5. IT Capability ยกระดับและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหสามารถพัฒนา และใชงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถแขงขันในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

บริษัทใหความสําคัญตอการนําขอมูลของลูกคามาใชในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือสรางความเช่ือมั่น และความไววางใจใหกับลูกคา

ที่ใชบริการทางการเงิน บริษัทจึงกําหนด และพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย และคุมครองขอมูลของลูกคาอยาง

ตอเนื่อง โดยไดจัดทําเปนแผนความมั่นคงดานดิจิทัล หรือ IT Security Framework ภายใตกรอบการดําเนินงาน และมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน NIST framework COBIT5  CIS  

OWASP ฯลฯ และภายใตกฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี ่ยวของกับ IT Security หลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร ประกาศของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต)  ระเบียบการคุมครองขอมูลทั่วไป (GDPR)  

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ฯลฯ โดยบริษัทไดมีการทบทวนแนวทางการทํางานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

นอกจากนี้ เพื่อการบริหารจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง บริษัทยัง

ดําเนินนโยบายเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล การถายโอน และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอยางรัดกุมซึ่งเปน

มาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท (ระบุนโยบายดังกลาวไวแลวในหัวขอการปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร) 
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การใหความรูกับพนักงานเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงทางไซเบอร 

บริษัทมีการจัดอบรมใหความรูกับพนักงาน เพ่ือใหพนักงานไดตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอรใหกับพนักงานทุกคน และเพื่อให

ทราบถึงแนวทางในการปฎิบัติ และรูเทาทันภัยทางไซเบอรที่มาพรอมกับเทคโนโลยีตางๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ จัดอบรมพนักงานทุกคนในหัวขอเก่ียวกับความปลอดภัยทางไซเบอรเปนประจําทุกป 

2. มีการสรางสถานการณการถูกโจมตีทางไซเบอรไปยังผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานไดรูเทาทันการ

โจมตีในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เพ่ือทดสอบ และสรางความตระหนัก และเปนการสรางการรูเทาทันความเสี่ยงทาง

ไซเบอรที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น 

3. ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ มีการจัดทํา Newsletter ตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเร่ืองความปลอดภัยทางไซเบอร

อยางสมํ่าเสมอ 

4. สง Email หรอืขาวสารแจงเตือนไปยังพนักงานกรณีเกิดสถานการณดานความปลอดภัยทางไซเบอรในรูปแบบตางๆ เชน 

ตัวอยางอีเมลปลอม การสังเกต Phishing Mail ใหพนักงานไดรับทราบ และดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา 

5. สงตัวแทนพนักงานเขารวมอบรม Cyber Exercise 2022 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย (สํานักงานก.ล.ต.) เพื่อใหพนักงานไดความตระหนัก และเปนการสรางการรูเทาทันความเสี่ยงทางไซเบอรที่มี

โอกาสจะเกิดขึ้น รวมถึงรับทราบหนาที่ และแนวทางในการปฎิบัติงานของแตละฝายงานในกรณีเกิดสถานการณการภัย

คุกคามทางไซเบอร 

การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง   

ดวยในป 2565 สถานการณการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการ

ประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเกือบตลอดทั้งป ทําใหสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตลอดจนลูกคาไมสามารถทําธุรกรรมทาง 

การเงินแบบปกติกับบริษัทได ในชวงปที่ผานมาบริษัทจึงไดมีการปรับปรุงการใหบริการไปเปนลักษณะออนไลน และปรับปรุงการ

สื่อสารตางๆ ใหเปนรูปแบบ New Normal เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสูงสุดใหกับลูกคามากขึ้น 

บริษัทยังคงดําเนินการอยางรอบคอบ ระมัดระวังปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ และผลิตภัณฑทางการเงินอยางเหมาะสมตาม

ความตองการของลูกคาแตละกลุมที่มีหลากหลาย และสงมอบผลิตภัณฑและชองทางการลงทุนใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการหา

ผลตอบแทนที่ดกีวาตลาดใหกับนักลงทุนที่เปนลูกคาของบริษัท 

ในสวนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินดวยความรับผิดชอบนั้น บริษัทใหความสําคัญตอการศึกษาความ

ตองการที่แทจริงของลูกคาผานการสานสัมพันธ การวิเคราะหสถานการณ และใชประสบการณทางการเงินที่มีอยางยาว นานใน

การคิดคน และนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสรางทางเลือกใหกับลูกคา โดยมีการนําเสนอขอมูล

ผลิตภัณฑ และบริการอยางชัดเจน รวมถึงเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินที่ครบถวนเพียงพอตอการตัดสิน ใจของ

ลูกคาตามขอกําหนดของกฎหมายใหเปนไปตามแนวทางในการดูแลการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม ภายใตการปก ปองรักษา

ขอมูลสวนตัวของลูกคาอยางเครงครัด 

การสื่อสารการตลาด 

การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย 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 การวางแผนทางการเงนิ  
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บริษัทมีทีมงานฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายสื่อสารองคกร ผานพัฒนาธุรกิจ และฝายลูกคาอเิล็กทรอนิกส เปนผูดูแลในการอัพเดท

ขาวสารสถานการณ และขอมูลในเชิงไลฟสไสลตอบโจทยการใชชีวิตของลูกคาในแตละกลุม พรอมแนะนําผลิตภัณฑ และการ

บริการใหมๆ รวมถึงการตอบคําถาม และแจงขอมูลใหลูกคาโดยสื่อสารกันในลักษณะ Two Way Communication ทําให

สามารถตอบคําถามลูกคาไดดวยความรวดเร็ว  

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา  

บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงินใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยไดมีการนํา

พฤติกรรมการเขาใชบริการของลูกคามาทําการประเมินผล รวมถึงไดมีการวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางใชบริการเพื่อ

นําไปสูแนวทางการแกไขที่ดีที่สุด สรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา รวมไปถึงทําใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนา

คุณภาพของการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานลูกคาสัมพันธ 

(Call Center) (หรือฝายลูกคาอิเลก็ทรอนิกส) ที่ใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ หรือขอมูลการใชบริการตางๆ รวมถึงแกไขปญหาดาน

การใชบรกิาร รบัฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของลูกคา เพ่ือนาํมาปรับปรุงคณุภาพของการใหบริการ  

บริษัทมีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรยีนเพื่อนําสงเรื่องรองเรียนตางๆ จากลูกคาไปยังผูที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบโดย ตรงใน

บริษัทไดอยางรวดเร็ว อันจะนําไปสูแนวทางการแกปญหา การยุติขอรองเรียน และชี้แจงใหลูกคารับทราบผลการพิจารณาขอ

รองเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ทั้งนี้ บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Call Center) อยาง

สมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใหดีย่ิงขึ้น และยังไดมกีารจัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูในเรื่องผลิตภัณฑตางๆ ของ

บริษัทอยางละเอียด มีการจัดทําการจําลองบทสนทนารูปแบบตางๆ เพื่อรองรับลูกคาที่มีความตองการในการใชบริการที่แตกตาง

กัน และมีการทําแบบคําถามคําตอบเพ่ือจําลองการตอบคําถามลูกคาใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 

ชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน 

ชองทางท่ี 1  การรับขอรองเรียนจากลูกคาโดยตรง โดยลูกคาสามารถรองเรียนดวยตนเองที ่สํานักงานใหญ และสาขา

  ของบริษัทโดยแจงผานพนักงาน หรือกรอกแบบฟอรมแลวสงใหพนักงาน  

ชองทางท่ี 2  เขียนจดหมาย หรือหนังสือรองเรียนสงมาที ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้

  จํากัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร 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 
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บริษัทใหความสําคัญในการใหลูกคาไดเขาถึงผลิตภัณฑ และการบริการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมีความมุงหวังจะให

ลูกคาไดมีทักษะความรู และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงิน

ตางๆ ของบรษิัทได ซึ่งจะสงผลใหลูกคามีสถานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนในอนาคต และยังเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เปนอยูของคนในสังคมใหดีขึ้นตามไปดวย 

ดวยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา บริษัทจึงไดพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย โดยในป 2565 

บริษัทมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. การใหความรูดานทางการเงิน และการลงทุนกับลูกคา 

เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย  และธุรกิจการเงิน ลักษณะทาง

ธุรกิจของบริษัทจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอชุมชน และสังคมรอบขาง

เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท ที่ผานมาบริษัทจึงไมมี

ขอรองเรียนใดๆจากชุมชนในประเด็นเร่ืองสังคม และสิ่งแวดลอมเลย   

อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นที่ตองการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชน

ชุมชน สังคม และดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดพยายาม

สรางโอกาสในการเข าไปมีส วนรวมในช ุมชน และสังคม ตามความรู

ความสามารถ และตามทรัพยากรที่บริษัทมีอยู ไดแก องคความรูดานการเงิน 

การลงทุน และการใหความรูในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ โดยมีเปาหมายเพื่อ

ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับของคนในชุมชน และสังคม ใหมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น อันจะเปนผลดีตอสภาพสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจ ใน

ประเทศ 
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ในป 2565 แมในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทยังคงเดินหนาในการใหความรูทางการเงินอยางตอเนื่องแก

ประชาชนทั่วไปในรปูแบบตางๆ ไดแก 

1.1 ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคาํแนะนําทั้งดานการลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผลิตบทวิเคราะหหลักทรัพย และนําเสนอคําแนะนําดานการลงทุน และการเงินแกลูกคา 

และนักลงทุนอยางมีหลักการ  มีความเปนมืออาชีพ   ใหความสําคัญของขอมูลนําเสนอที่มีคุณภาพ  มีความถูกตอง แมนยํา และมี

ความฉับไว  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิ ภาพ  

บทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทําบทวิเคราะห โดยมีการเปดเผยผลการประเมินบริษัทจด

ทะเบียน (CG Score) และขอมูลบริษัทที่เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Thai CAC) 

เอาไวในรายงานการวิเคราะหหลักทรัพย  นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผูแนะนําการลงทุนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อใหมีศักยภาพ 

ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการลงทุนของลูกคา โดยใหยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฏเกณฑ

ที่กําหนด รกัษาผลประโยชนของลูกคา และบรษิัทไดออกแบบมาตรการที่เขมงวดเพ่ือที่สอดสองดูแลไมใหมีการนําขอมูลภายในไป

ใชเปนประโยชนในทางมิชอบ 

1.2 สัมมนาใหความรูทางการเงินกับลูกคาผานชองทางออนไลน 

บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาใหกับลูกคา และนักลงทุน อยางตอเนื่องมาตลอด แตเนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหมีการปรับชองทางการอบรมมาเปนรูปแบบออนไลนในทุกกิจกรรม โดยในป 2565 มีการจัด

อบรมทางเทคนิคเก่ียวกับการใชโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย Trading View โดยฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 7 ครั้ง  และมีการจัด

สัมมนาขอมูลทั้งดานปจจัยทางเทคนิค ขอมูลปจจัยพื้นฐาน และกลยุทธการลงทุนประจําเดือนผาน Facebook และ Youtube 

ใหแกลูกคา จํานวน 24 ครั้ง การสัมมนาใหความรูกับลูกคาทางการเงินผานชองทางออนไลน (Zoom) โดย ดร.วิศิษฐ องค     

พิพัฒนกุล กรรมการผูจัดการ 3 ครั้ง และมีการเปดโอกาสใหบริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด(มหาชน) และบริษัท มาสเตอรคูล 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมานําเสนอขอมูลของบริษัทผาน

ชองทางออนไลน (Zoom)  บริษัทละ 1 ครั้ง  
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1.3 การใหความรูทางการเงินกับนักลงทุน และประชาชนท่ัวไป ในเรื่องการออมการลงทุน  

บริษัทไดนาํความรู ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่

มีอยู ไดแก องคความรูในผลิตภัณฑทางการเงิน มาถายทอดความรู และ

ประสบการณในการลงทุน และความสามารถในการถายทอด ความ

มุงมั่น เต็มใจของบุคลากรที่ตองการจะเปนประโยชนตอสังคม  โดยทีม

วิทยากรของบริษัทไดจัดเตรียมเนื้อหาที่เขาใจงาย และนําไปเสนอใหแกผู

มีสวนไดเสียของบริษัท (Stakeholders) ไดแก พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน 

ชุมชนที่อยูใกลเคยีง คูคา และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทํางานของผูมีสวนได

เสีย  โดยเร่ือง และหัวขอท่ีนําเสนอนั้นไมไดมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจ แตมุงหวังที่จะสรางความรู ความเขาใจใหแกนักลงทุน 

ทั้งน้ีวิทยากรไดใหคําแนะนําถึงแหลงขอมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและนําไปเปนประโยชนในการตัดสิน ใจลงทุน 

เปดโอกาสใหนักลงทุนไดซักถามอยางเต็มที่  ซึ่งโครงการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  และสามารถสรางชื่อเสียงของทรีนีตี้ ให

เปนท่ีรูจักในวงกวางขวางขึ้น  

ในป 2565 บริษัทยังคงดาํเนินการใหความรูในการออม การลงทนุ ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace อยู แต

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแหงใหพนักงานทํางานที่บาน (Work from home) หรือไมสะดวกให

บุคคลภายนอก เขาไปในบริษัท ซึ ่งอาจจะมีความสุมเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการใหความรูกับ

สถานศึกษาจํานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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2. การคิดคนผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิตอล 

ตั้งแตมีการแพรระบาดของโควิด-19 ในป 2563 เปนตนมา ทําใหลูกคาไมสะดวกที่จะเดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ของบริษัท

บริษัทจึงไดมีการคิดคนผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิตอลเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว เพื่อเพิ่มชองทางการ

เขาถึงบริการทางการเงนิ เพ่ือใหสะดวกยิ่งขึ้น โดยในป 2565 บริษัทมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

2.1 พัฒนาชองทางนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยผานชองทาง Social Media และ Line@ 

บริษัทไดพัฒนาชองทางการนําเสนอบทวิเคราะหหลักทรัพยใหนาสนใจ ทันตอเหตุการณ และเขาถึงไดงาย โดยมีการนําเสนอผาน

ชองทาง Social Media ไดแก Youtube Facebook และ Line@ ในชื่อ Trinity Securities Group โดยมีการนําเสนอขอมูลทาง

การเงิน และการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงขาวสารที่เกี่ยวของกับการลงทุน โดยแบงรูปแบบของ

ขอมูลออกเปนเนื้อหาขอมูลบทวิเคราะหตางๆ รูปภาพ อินโฟกราฟฟก และคลิปวีดีโอ รวมถึง

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทเล็งเห็นวาลูกคาและนักลงทุนไม

สะดวกเดินทางมารวมงานสัมมนาดวยตัวเองได จึงไดมีการจัดทําคลิปวิดิโอในรูปแบบของงาน

สัมมนาออนไลนทางเทคนิคทุกเดือน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากลูกคา และนักลงทุนจํานวน

มาก 

2.2 แอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile  

บริษัทไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผานโทรศัพทมือถือ หรือ

แท็บเล็ต ใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกคาสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนชองทางเขาถึงระบบ

การซื้อ-ขายหลักทรัพย และทําธุรกรรมแจงฝากถอนหลักประกัน โอนหุน แกไขเปลี่ยนแปลง

ขอมูลสวนตัว เขาดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุนและอนุพันธ รวมถึง

ขาวสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการลงทุน และบทวิเคราะหที่สําคัญตางๆ และในปนี้บริษัทไดมีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อใหลูกคา

สามารถสื่อสารกับเจาหนาที่การตลาดท่ีดูแลบัญชีไดอยางรวดเร็ว สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว เชน ขอขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน

ขอมูลการซื้อขายรายวัน กําหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ฯลฯ 

2.3 การพัฒนาเว็บไซตของบริษัทในช่ือ www.trinitythai.com  

บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัยในรูปแบบออนไลนในชื่อ Trinity E-Opening เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับลูกคาใหสามารถเปดบัญชซีื้อขายหลักทรัพยไดดวยตนเองผานทาง www.trinitythai.com โดยไมตองเสียเวลาสงเอกสารเปด

บัญชี รวมถึงยังมีความปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีลํ้าสมัยในการพิสูจน และยืนยันตัวตนผานแพลตฟอรม National Digital ID 

(NDID) ตามแนวทางปฏิบัติดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกรรมดิจิตอลระหวางลูกคากับบริษัท ตามนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีธนาคารที ่ลงทะเบียนรับบริการ NDID จํานวน 8 

ธนาคาร ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน-ภัทร 
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ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน และไดเพิ่มผูใหบริการ NDID รายไดใหม คือ บริษัท แอด

วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) AIS โดยเปดบริการอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เปนตนไป 

2.4 บริการการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth  

บริษัทไดนําเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อวา Trinity Smart Wealth ตั้งแตป 2561 โดยมีพอรต

การลงทุนใหนักลงทุนเลือกตามความตองการ 2 แบบ คือ พอรตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใชข อมูลวิเคราะหดาน

ปจจัยพื้นฐาน และพอรตวองไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใชขอมูลวิเคราะหดานเทคนิค   

ในป 2565 เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 สงผลตอราคาของหลักทรัพยเปนอยางมาก ทําใหทีม

นักวิเคราะหหลักทรัพยของบรษิัทซึ่งเปนผูดูแลพอรตมั่นคง และวองไวตองปรับกลยุทธเพื่อรับมือวิกฤติดังกลาว แตดวยภาวะตลาด

หุนไทยมีความผันผวน และขอจํากัดของผลิตภณัฑบางประการ ทําใหไมสามารถสรางผลตอบแทนในการลงทุนใหกับลูกคาไดตามท่ี

มุงหวังไว บริษัทจึงจําเปนตองยกเลิกการใหบริการ  Trinity  Smart Wealth ทั้งพอรตมั่นคง และพอรตวองไว ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2566  เปนตนไป 

3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทแกผูถือหุน นักลงทุน   

3.1 จัดกิจกรรม Opportunity Day  

ในป 2565 บริษัทไดนําเสนอขอมูลของบริษัทใหแกผูถือหุน นักลงทุน นกัวิเคราะห และประชาชนทั่วไปในงาน Opportunity Day 

ที่จัดโดยตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงไดจัดการนําเสนอขอมูลผานทาง

ระบบออนไลน โดยมีกรรมการผูจัดการของบริษัทเปนผูนําเสนอขอมูล   

กิจกรรมดังกลาวมีการนําเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท ผลประกอบการ

รายไตรมาส กลยุทธ การดําเนินธ ุรกิจของบริษ ัท และแผนการ

ดําเนินการงานในอนาคต และแผนงานกิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาลของบริษัท  และมีเปดโอกาสใหผูฟงได

ซักถามขอมูลเพ่ือความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดีขึ้น  ทั้งนี้

ผู สนใจสามารถดูคลิปยอนหลังการนําเสนอขอมูลบริษัทผานทาง

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการสรุป

ขอมูลจากการบรรยายจัดทําเปนขาวประชาสัมพันธ (Press Release) 

สงไปยังสื่อมวลชนเพ่ือนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไปอีกดวย   

3.2 เผยแพรขาวผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส  

บริษัทมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการรายไตรมาส กลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการดําเนินการงานในอนาคต

ผานทางการแถลงขาวกับสื่อสารมวลชนอยางตอเนื่องทุกป แตเนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชวงป 2562 – 

2565 บริษัทจึงไดงดกิจกรรมดังกลาวไป และไดมีการปรับเปลี่ยนเปนการสงขาวประชาสัมพันธ (Press Release) ไปยังสื่อมวลชน

เพ่ือนําไปเผยแพรไปยังผูถือหุน นักลงทนุ นักวิเคราะห และประชาชนท่ัวไปแทน  โดยในป 2565 บริษัทไดจัดสงขาวประชาสัมพันธ 

(Press Release) เก่ียวกับผลประกอบการบริษัท และทิศทางการดําเนินธุรกิจในทุกไตรมาส รวมจํานวน 4 ครั้ง และขาวอื่นๆ ที่

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท จํานวน 15 ครั้ง รวมไดรบัการเผยแพรผานสื่อสื่อออนไลน และสื่อสิง่พิมพ มากกวา 40 สื่อ 
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4. การสนับสนุน และสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทํางานเพื่อสังคม 

บริษัทสนับสนุน และสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจตลาดทุนเปนอยางดี ไดมีโอกาสทํางานเพื่อสงัคมสวนรวม โดยรวมทํางานกับทางการ สมาคม ชมรมตางๆ และเปนอาจารย ที่

ปรึกษาในสถานศึกษาตางๆ เพ่ือชวยกันพัฒนา สรางความเจรญิกาวหนา และเติบโตใหแกอุตสาหกรรมในสวนรวมและประเทศไป

พรอมๆ กัน โดยพนักงานของบริษัทไดเขารวมเปนกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน วิทยากร ในหลายๆ องคกร ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ดังน้ี 

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ -    อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา 

     ขนสง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

- ที่ปรกึษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินคณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู ฝกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรขาราชการใน  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ไปปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการ

หนวยงานภาคเอกชน สถาบันสงเสรมิการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรชัย 

- กรรมการและที่ปรึกษา ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ (CBCE) 

- คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน   

คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดีเดน และรางวัลบริการดีเดน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- คณะอนุกรรมการประเม ินผลการดําเนินงานร ัฐว ิสาหกิจสาขาขนส ง ส ําน ักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

นายชาญชัย กงทองลักษณ -    อุปนายก สมาคมบรษิัทหลักทรัพยไทย 

- กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  

                    - กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 

 -    กรรมการ บริษัทหลักทรพัย เพ่ือธุรกิจหลักทรพัย จํากัด (มหาชน) 

 -    ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา  

      บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลาง

  และตลาด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ดร.วิศษิฐ องคพิพัฒนกุล -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 - อาจารยพิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธปริญญาตรี และปริญญาโท  

 คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรพัย  
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      คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- วิทยากรรบัเชิญ ของ Money Chat   

- วิทยากรรบัเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   

- วิทยากรรบัเชิญสมาคมนกัวิเคราะหหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ 

- อาจารยพิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรพัย         

  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

นางณิยะดา จางตระกูล - ท่ีปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย   

 -  กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

                         - คณะทํางานกําหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร 

  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 -  รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP 

 -  ที่ปรกึษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  ที่ปรกึษา นายกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศกึษา ในพระบรมราชูปถัมภ 

 -  เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุนท่ี 25 

 -  เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย 

  สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) รุนที่ 8 

         - เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผูนําไทย-จีน (วทจ.รุนท่ี 4) 

       - กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 

 - กรรมการจัดหาประโยชนจากทรพัยสินของกองทุน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

 -  ที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแสน  -  ที่ปรึกษาชมรมผูดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรพัย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางาน พรบ.คุมครองขอมุลสวนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานรับ-สง ขอมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทย 

- คณะทํางานดานธุรกรรมตางประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

- คณะทํางานดานเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิ สมาคมบรษัิทหลักทรัพยไทย 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ยังไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคกร และภาคีเครือขายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และสังคม 

เพ่ือรวมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ มาพัฒนาและปรบัใชเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานดาน

ความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในกลุมบริษัทหลักทรพัย ทรนีีตี้ อันไดแก 

องคกรหรือภาคีเครือขายพันธมิตร 

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2. สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

3. ชมรมตราสารหนี้ไทย 

4. ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

5. ชมรมนักลงทนุสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

6. ชมรม ซ ีเอส อาร สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

7. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

8. แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต 
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9. เครือขายหุนสวนตอตานทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT Network) 

10. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบรษิัทหลักทรัพยไทย 

11. ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

12. ชมรม Human Resources สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

5. การสนับสนุน และชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ  

5.1 การใหโอกาสทางการศึกษา 

1. การใหทุนการศึกษา และอุปกรณการเรียนการสอน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญทางการศึกษาของเด็ก และ

เยาวชนมาโดยตลอด ในป 2565 บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหพนักงานและผูมีจิตศรัทธา รวม

สนับสนุนใหทุนการศึกษาแกนักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจ โดยในป 2565 บริษัท และผูมีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

2. ทุนอาหารกลางวัน บริษัทใหการสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมีการจัดกิจกรรมมอบทุน

อาหารกลางวันใหกับนองๆ ผูพิการทางสายตาเปนประจําทุกป ในป 2565 บรษัิทไดใหการชวยเหลือทุนอาหาร

กลางวันแกนองๆ จํานวน 1 มื้อ จํานวนเด็กนักเรียน 150 คน เปนเงิน 10,000 บาท 

5.2 การบริจาคชวยเหลือชุมชน และสังคม บริษัทมีการจัดตั้งชมรมทรีนีตี้อาสา เพื่อเปนสื่อกลางใหพนักงานบรษัิทมีจิตสํานึกดาน

การทําความดี และเปนการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะ และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับพนักงาน 

ทั้งนี้ ในป 2565 เปนปที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 พนักงานไมสามารถออกไปทํากิจกรรมตางๆ ภายนอกบริษัทแบบ

รวมกลุมได ทําใหตองจํากัดกิจกรรมไวเพียงแคการบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 
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5.3 การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา/และระบบสาธารณสุขไทย  บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมีการจัด

กิจกรรมทอดกฐินเปนประจําทุกป เพื่อการสานตอประเพณีไทย ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเปนสิริมงคลแกบริษัท

และพนักงาน ในป 2565 บรษิัทไดจัดทอดกฐินท่ีวัดหวยสามพันนาม จ.เพชรบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 และวันในเดียวกัน ได

มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาชีพ จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน ใหแกโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล จ.เพชรบุรี และมอบ

อุปกรณการแพทยใหแกโรงพยาบาลชะอํา จ. เพชรบุรี รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,953,990 บาท 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบาย และแนวปฏิบัติตอพนักงาน  

กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ ใหความสําคญั และความรับผิดชอบตอผูมสีวนไดเสีย ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ 

คูแขง หนวยงานกํากับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยในป 2565 บริษัทไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปน

แนวทางใหแกผูบรหิาร และพนักงานของบริษัทไดปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน  

บริษัทกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติตอพนักงาน/แรงงานอยางเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ และใหโอกาสพนักงานดวยความที่

เทาเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคณุคา และมีความสําคัญใน

การที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท  บริษัทมีการเปดเผยขอมูลนโยบาย และแนวปฏิบัติ

ตอพนักงาน/แรงงานอยางเปนธรรมที่ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ไดแก 

1.1 การจางงาน / เลิกจางดวยความเปนธรรม        

บริษัทมีนโยบายการจางงานที่มุงเนนการใหความเทาเทียมกัน และจางพนักงานโดยพยายามสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงที่วาง โดยพิจารณาจากบุคคลภายในบริษัทที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมกอน  แตอยางไรก็ตาม   บริษัทสงวนสิทธ์ิ

ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลในตําแหนงตางๆ จากบุคคลภายนอกไดตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม 

นอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ ของบริษัทจะกระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของ

แตละตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่จําเปนแกพนักงาน  ทั้งนี้ บริษัทไดเปด

โอกาสใหพนักงานแนะนําเพ่ือน หรือคนรูจักมาสมัครงานในโครงการเพื่อนชวนเพื่อน Employee Referral Program 

ในป 2565 แมวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 ยังดําเนินอยางตอเนื่อง บริษัทก็ยังคงใหความสําคัญกับการจาง

งาน และการสรรหาบุคลากรดวยวิธีปฏิบัติที่มีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งกับผูสมัคร และพนักงาน โดยเนนการคัดกรอง และการ

สัมภาษณเบื้องตนทางโทรศัพท หรือผานวิดีโอคอลกอน และเมื่อผานการสัมภาษณเบื้องตนแลว เมื่อผูสมัครเขามาติดตอที่

สํานักงานใหญของบริษัท ก็จัดใหมีการดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด - 19 อยางเครงครัด  

ในสวนของการเลิกจาง บริษัทมีการปฎิบัติตอพนักงานตามนโยบายการเลิกจางดวยความเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 อยางเครงครัด ในป 2565 มีพนักงานลาออกดวยความสมัครใจ จํานวน 24 คน และเกษียณอายุ จํานวน 2 

คน คิดเปนอัตราพนักงานลาออกรอยละ 11.66  

อยางไรก็ตาม บริษัทคาํนึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 3 ประการ คือ 

1. เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาวาดวยหลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ 

ทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  

2. ใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทํางานของพนักงาน  

3. ใหความคุมครองสขุภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน 
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ขอมูลเบื้องตนของพนักงาน 

จํานวนพนักงาน 223 คน (หมายเหตุ ไมรวมคณะกรรมการบริษัท) 

 

 

หมายเหต ุ

1) พนักงานประจํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานทุกระดบั ตั้งแตพนักงานระดับบรหิาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ที่ทําหนาที่ตางๆ เชน กรรมการ

อํานวยการ กรรมการผูจัดการ หัวหนาหนวยงาน พนักงานท่ัวไป ที่เปนพนักงานประจํา 

2) พนักงานสัญญาจาง หมายถึง พนกังานที่ทรนีีตี้จางทํางานในลักษณะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ

สิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางใน

ชวงเวลาของฤดูกาลน้ัน ซึ่งงานน้ันจะตองแลวเสรจ็ภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง 

 

 
 

 
 

        หมายเหตุ จํานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา และพนักงานสัญญาจาง โดยไมนบัรวมจํานวนคณะกรรมการบริษัทและพนักงานช่ัวคราว 
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        หมายเหตุ ขอมูลจํานวนแรงงานฝกงานที่เกิดขึ้นในระหวางปที่แสดงไมรวมตําแหนงพนักงานชั่วคราว 

การวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน      

บริษัทมีการวางแผนในการสืบทอดตําแหนงงานอยางเปนระบบ เห็นไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความตอเนื่อง และมีการ

บริหารงานที่ราบร่ืนมาโดยตลอด โดยผูบริหาร และฝายทรัพยากรบุคคลจะรวมกันวิเคราะหตําแหนงงานที่สําคัญที่จะตองจัดทํา

แผนสืบทอดตําแหนง และรวมกันกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะถูกพัฒนา (Successor) เพื่อสืบทอดตําแหนงงาน รวมไปถึงการ

คัดเลือก และประเมินความพรอมของพนักงานที่มีศักยภาพทั้งภายในและนอกฝายงาน และหากยังไมมีผูใดในองคกรที่เหมาะสม  

จึงจะพิจารณาสรรหาบุคลากรนอกองคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน

ตอไป 

1.2 การจายคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกพนักงาน และผูบริหารดวยความเปนธรรม โดยเทียบเคียงไดกับบริษัทใน

ธุรกิจเดียวกัน โดยมีแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการปรับขึ้นคาตอบแทนพนักงาน จากผลการประเมินการทํางานของพนักงานเปน

รายป โดยเปนการประเมินจากผูบังคบับัญชาของพนักงานโดยตรง ในป 2565 บริษัทจะมีการปรบัขึ้นคาตอบแทนพนักงาน 1 คร้ัง  

นอกจากนี้ ยังไดมีสวัสดิการดานตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน คา

รักษาพยาบาล รวมทั้งเงนิชวยเหลือประเภทตางๆ เชน คาเดินทาง คานํ้ามัน คารถแท็กซี่ คาโทรศัพท เงินชวยเหลือพนักงาน และ

พอแมพนักงานกรณีเสียชีวิต เงินกูชวยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย เงินเชวยเหลือพนักงานจาก

สถานการณเลวรายที่ไมคาดดิด เชน อัคคีภัย คากระเชาสําหรับเยี่ยมพนักงานที่ปวย คลอดบุตร เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับการสงเสรมิการออมในระยะยาว  สนับสนนุใหพนักงานมีสขุภาพการเงนิที่ดี โดยคาตอบแทน

แบงได ดังนี้ 

 3.1 คาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสรางขวัญกําลังใจ โดยคํานึงถึงหลัก

ความยุติธรรม ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมาย/แผนงานของหนวยงาน รวมทั้งสามารถชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแขงขันกับคาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได   

 รูปแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะสั้น ที่บริษัทจัดใหพนักงานและผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คาจาง คาทํางาน

ลวงเวลา คาครองชีพ โบนัส  Incentive Referral Fee และเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการ 

 3.2 คาตอบแทนและผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดใหพนักงานผูกพัน 

และทํางานกับบริษัทอยางเต็มกําลังความสามารถเปนระยะเวลานาน รวมถึงสรางขวัญกําลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มี

ความรูความสามารถมีศกัยภาพในการเติบโตเปนกําลังสําคัญใหกับบริษัทเปนระยะเวลายาว   
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รูปแบบคาตอบแทนและผลประโยชนระยะยาว ที่บริษัทจัดใหพนักงานและผูบริหาร ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแลว” พนักงานจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเมื่อพนทดลองงานและไดรับ

การบรรจุเปนพนักงานแลว โดยพนักงานสามารถเลือกเงินสะสมเขากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจาง หรือ

สามารถเลือกสะสมไดสูงสุดในอัตรารอยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิกและสมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนแปลงการ

หักเงินสะสมไดปละ 1 คร้ัง  ซึ่งพนักงานจะไดรับเงนิเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ นอกจากนั้นกองทุนฯไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากการแตงตั้งของนายจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ และ

ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด ในป 2565 มี

จํานวนพนักงานที่เขารวมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 220 คน และคิดเปนสัดสวนการเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 98.65  

บริษัทไดมีการจัดทําการสํารวจคาตอบแทน และสวัสดิการกับบริษัทหลักทรัพยอื่นเปนประจําทุก 2 ป  และนําขอมูลดังกลาวมา

พิจารณาปรับคาตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสม และในปจจุบันบริษัทไดจัดสวัสดิการใหกับพนักงานมากกวาที่

กฏหมายกําหนด รวมถึงไดมีการพัฒนาระบบเบิกคารักษา พยาบาล Benefit Management System (BMS) เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับพนักงานในการเบิกคารักษาพยาบาลท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน คาทันตกรรม และคาจักษุ 
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บริษัทกําหนดใหพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร ครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน  โดยนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย 

และไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน  และพนักงานหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหบริษัทฯ เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือ

หลังคลอดได  โดยใหแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ที่รับรองวาไมอาจทําหนาที่เดิมได  ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่

เหมาะสมใหกับพนักงานนั้นๆ 

 

 
หมายเหต ุ

(1) อัตรากลับมาทาํงาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จํานวนพนักงานตามเพศท่ีไดใชสิทธิลาคลอด) x 100 

(2) การคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทํางานตอหลังจากนั้นไป 12 เดือน / จํานวนพนักงานที่

กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดในรอบรายงานกอนหนา) x 100 

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเปนไปตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 จํานวน 5 คน  โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบให

คําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดและปรับปรุงสวัสดิการสําหรับพนักงาน และประเมินผลและติดตามการ

ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานเพื่อประโยชนสุขของพนักงานและองคกรโดยรวม 

1.3 การพัฒนาบุคลากรของบริษทั 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากร และใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญ มีการใหผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัทปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร 

(Trinity DNA) เพ่ือบมเพาะใหเปนผูมีทัศนคติและพฤติกรรมที่สงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ และเปนองคกรแหงความสุข 

(Happy Workplace)   
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การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการอบรม พัฒนา ใหความรูแกพนักงานทั้งในระดับ เจาหนาที่ จนถึง ผูบริหารระดับสูงเปนประจําตอเนื่อง และ

มากกวาที่หนวยงานทางการที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพตางๆ ที่

จําเปนในธุรกิจ ดวยการสนบัสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เชน หลักสูตร CFA/CISA เปนตน   การอบรม พัฒนา ใหความรู

พนักงาน มีทั ้งจัดทําภายในองคกร และสงอบรม/สัมมนากับองคกรภายนอก โดยพิจารณาจากขอมูลในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจําเปนในเนื้องานความรับผิดชอบเปน

หลักการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ศักยภาพใหแกพนักงานแลว บริษัทยัง

มุ งหวังเพื่อใหเกิดความมั ่นใจวาพนักงานจะสามารถสงมอบบริการ คําแนะนําที ่มีคุณภาพใหแกลูกคา นักลงทุน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประวัติการฝกอบรม/สัมมนาประจําป 2565 

ในป 2565 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการทํางานแกพนักงานจํานวน 44 หลักสูตรมีผูรวม

อบรมจํานวน 388 คน 2,986 ชั่วโมง เฉลี่ยการเขาอบรม 13.39 ชั่วโมงตอคนตอป 

 
 

คุณภาพชีวิต และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

1. การสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

บริษัทมีเปาหมายที่จะสรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) และมั่งมั่นใหพนักงานใชชีวิตในที่ทํางานให

เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง ดังนั้นจึงไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดความรัก ความผูกพันในบริษัท

ในมิติตางๆ  
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บริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือดูแล และติดตามสุขภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  โดย

ในป 2565 บริษัทติดตาม และใหการดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนใหแกพนักงาน เปนกรณีพิเศษ  และไดชวย

ติดตอประสานงานใหพนักงานไดรับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลในเครือขายแตเนิ่นๆ   นอกจากนี้ 

บริษัทหวงใยสุขภาพของพนักงาน ไดมีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติที่บาน (Work from Home) โดยจัด

อุปกรณ และระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานที่บานได โดยไมใหกระทบตอการบริการลูกคา นักลงทุน  

สําหรับพนักงานที่มีความจําเปนตองมาปฏิบัติงานที่ทํางาน บริษัทไดมีมาตรการตางๆ ที่จะดูแลสุขอนามัยของพนักงาน ใหปลอด

จากการติดเชื้อ  การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปยังกระทําตามเดิม แตจัดเวลา และสถานที่ไมใหแออัด และระมัดระวังเรื่อง

การเวนระยะหาง และมีการจัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยไมเสียคาใชจาย  

ในเดือนตุลาคม 2565 บรษิัทไดแจงใหพนักงานทุกคนกลับมาทํางานเปนปกติ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ  โควิด-

19 ไดคลี่คลายลง บริษัทจึงไดเตรียมกลองของขวัญที่ระลึก โดยภายในกลองมีอุปกรณในการดูแลสุขภาพอนามัย ไดแก หนากาก

อนามัย ยาฟาทะลายโจร แอลกออฮอล และเสื้อกันหนาว เพื่อเปนของขวัญในการกลับมาทํางาน และเปนกําลังใจในการตอนรับ

การกลับมาทํางานในสภาวะปกติอีกครั้ง  

 
 

บริษัทจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ ผานชมรมทรีนีตี้อาสา เพื่อเปนการปลูกฝง และสราง

จิตสํานึกที่ดีใหกับพนักงานใหเปนผูที่มีจิตใจเมตตากรุณา รักเพื่อนมนุษย และพรอมชวยเหลือสังคม โดย

ในป 2565 บริษัทไดจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในหลายๆ รูปแบบ โดยพนักงานใหความสนใจ และรวม

สนับสนุนกิจกรรมการบริจาคจํานวนมาก ไดแก 

- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคทนุการศึกษาใหกับนองผูพิการทางสายตา มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 

- กิจกรรมมอบทนุการศึกษาใหโรงเรียนบานสือดัง จังหวัตปตตานี ซึ่งเปนโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

- กิจกรรมสงเสริมใหพนักงานรักสิ่งแวดลอม และนําเคร่ืองใชสํานักงานท่ีไมใชแลวแตยังมีสภาพดีกลับมาใชใหม  

- กิจกรรมการแยกกระดาษ A4 เปน 2 ประเภท คือ แยกกระดาษที่ใชแลว 1 หนาใหนําไปทําสมุดจด และนํากลับไปใชใหมได 

และแยกกระดาษที่ใชแลว 2 หนาใหนําไปใชเปนสื่อการสอนนําไปยอย และบริจาคโรงงานยอยสลายกระดาษเพื่อนําเขาสู

กระบวนการรีไซเคลิตอไป 

 

แมในป 2565 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเบาบางลง แตบริษัทยังคง

คํานึงถึงความปลอดภัยดานสุขภาพของพนักงานอยางเครงครัด วิถีการทํางานของพนักงานจึงเปนลักษณะ

การทํางานแบบผสมผสาน  จึงยังคงมีพนักงานบางสวนทํางานที่บาน (Work from Home) และบางสวน

กลับมาทํางานเปนปกติ อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนา และเรียนรู อยาง

ตอเนื่องอยางเทาเทียมกัน โดยการอบรมใหความรูที่บริษัทจัดขึ้น จะมีทั้งรูปแบบออนไลน และออนไซต

ควบคูกันไปดวยทุกครั้ง พนักงานทุกคนจึงสามารถเขารวมไดในทุกการอบรม ซึ่งขึ้นอยูกับความสะดวก และวิถีการทํางานของ

พนักงานทานนั้น จํานวนชั่วโมงอบรมของพนักงานป 2565 เฉลี่ยเทากับ 13.39 ชั่วโมง ตอคนตอป ซึ่งมากกวาป 2564 ซึ่งมีจํานวน

ชั่วโมงอบรมอยูที่ 11.34 ชั่วโมงตอคนตอป 
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บริษัทจัดงานทําบุญตักบาตรในโอกาส

สําคัญๆ ตอเนื่องตลอดปซึ่งมีพนักงานเขา

รวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทุกครั้ง แตใน

ป2565 ซึ่งสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 เริ ่มคลี ่คลาย และเบาบางลง 

บริษัทไดจัดทําบุญตักบาตรที่สํานักงานใหญของบริษัทในโอกาสวัน

ครบรอบ 21 ปของการกอตั้งบรษิัท เพื่อความเปนสิริมงคล และเปน

ขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานจํานวน 2 ครั้ง แตยังคงจัดทอดกฐิน

เพื่อคงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม และทํานุบํารุงศาสนาเชนทุกปที่ผาน

มา นอกจากจัดทอดกฐินแลวบริษัทยังไดรับผิดชอบตอสังคมโดยการ  

บริจาคเงนิเพื่อซื้อเคร่ืองมือแพทยใหแกโรงพยาบาลที่อยูใกลเคียงกับวัดท่ีไปทอดกฐิน  รวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนของ

โรงเรียนที่อยูภายใตสังกัดวัดที่บรษิัทจัดไปทอดกฐินอีกดวย 

 

บริษัทไดใหความรูแกพนักงานเรื่องการออม และการลงทุนภายใตโครงการบริษัทเกษียณสุข บริษัทได

เชิญผูจัดการกองทุนมานําเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ ขอมูลสําคัญ ผลการดําเนินงานของกองทุน แก

พนักงานอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง ในป 2565 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

บริษัทมีการจัดอบรม 2 คร้ัง เปนรูปแบบออนไลน 1 ครั้ง และเปนการอบรมทั้งแบบออนไลน และออน

ไซต 1 คร้ัง 

 

บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน และไมไดดูแลเฉพาะสุขภาพของพนักงานเทานั้น แต

ครอบคลุมไปถึงสขุภาพของสมาชิกในครอบครัวของพนักงานดวย โดยจัดใหมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกคู สมรส และบุตรของพนักงาน รวมถึงจัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญโดยบริษัทเปน

ผูสนับสนุนคาใชจาย นอกจากนี้ คูสมรส และบุตรยังไดรับการคุมครองสิทธิการรักษาพยาบาลกรณี

ผูปวยในเชนเดียวกับสิทธิที่พนักงานผูนั้นไดรับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรม  Family’s Day  

ซึ่งเปนกิจกรรมทองเที่ยวของครอบครัวพนักงาน ที่นําครอบครัวไปทํากิจกรรมตางๆ ไดนอกสถานที่ แตเนื่องจากในป 2565 เกิด

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตองเวนระยะหางทางสังคม บริษัทจึงไมไดจัดเหมือนเชนทุกป  

 
 

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นผานคณะกรรมการ HR Partner  คณะกรรมการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และเพื่อใหขอมูลขาวสาร

ของบริษัทไดสื่อใหพนักงานรับทราบอยางทั่วถึง ผูบริหารระดับสูงจะพูดคุยกับพนักงานดวยตนเองถึง

ทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท ผลประกอบการ สภาวะอุตสาหกรรม อยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการ

จัดทําแบบสอบถามถึงความเปนอยู สภาพจิตใจของพนักงานในชวงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก และ

พนักงานตองปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home)  อยูเปนระยะๆ เพื่อที่จะนํามาประเมินสถานการณ และใหความชวยเหลือ

พนักงานในรายที่ตองการ  
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โดยปกติบริษัทจัดใหมีกิจกรรมสังสรรคในหมูพนักงานเปนประจํา ในวันคลายวันเกิดบริษัท งานปใหม 

ทองเที่ยวประจําปเพื่อสรางบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงใหแกพนักงาน  สําหรับในป 2565 ดวย

สถานการณไมอํานวย จึงไมมีจัดงานวันเกิดบริษัท และกิจกรรมการทองเที่ยวประจําป เหมือนเชนเคย 

แตบริษัทยังคงจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมเหมือนเชนเคย แตจัดในรูปแบบใหม (New Normal) มีการเวน

ระยะหางทางสังคม และจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะพนักงานแตละคน เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

2. การดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทํางาน  

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฎิบัติงานไดอยางปลอดภัยรวมถึงมีการดูแลดานความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีมาตรฐาน และเล็งเห็นวาการสรางความเปนอยูที่ดีกับพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากร

ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ และเติบโตอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดนโยบายทั่วไปดาน

ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลพนักงาน ในดานการ

ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และการยึดหลักปฏิบัติตอบุคลากรตามคานิยมองคกรของกลุม

บริษัท 

2.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งสอดคลองตามกฎกระทรวงที่

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549  โดย

กําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

- พิจารณานโยบาย และแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบ

อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางาน

เสนอตอบริษัท  

- รายงานเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และ

มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอบริษัท  เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผู รับเหมา และ

บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

- ระบุปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอตอบริษัทพิจารณาขอบังคบั และคูมือ

ความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ทํางานเสนอตอบริษัท  

- วางระบบรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ใหเปนหนาที่ของพนักงานทุกคน พิจารณาโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน  และโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของ

พนักงานทกุระดับ  

- สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการ

ทํางานในสถานที่ทํางาน  

- สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทาํงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน 

เดือนละ 1 คร้ัง 
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บริษัทยังไดใหความสําคัญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบุกรุก รวมถึงการโจรกรรม  จึงกําหนดใหมีมาตรการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย ทั้งการควบคุมการเขาถึงพ้ืนที่โดยไดติดตั้ง (Space Access Control) ที่ประตูทางเขาออกในทุกชั้น การกําหนดสิทธิและ

ควบคุมการเขา-ออกพื้นที่ทํางานของพนักงานในแตละฝายดวยระบบ Access Control ติดตั้งกลองวงจรปด และมีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การอบรมหนีไฟบนอาคารสูง การอบรมดานชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตลอดจนมีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน Business Continuous Plan  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลด

ความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการปองกันการกระทําผิดดานการฟอกเงิน โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) รวมถึงการทาํธุรกรรมใดๆ ของ

ลูกคาที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเปนกลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ฝายงานที่เก่ียวของจะดําเนนิการรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวให
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลอาศัยการดําเนินธุรกิจกับบริษัทเปนชอง ทางในการ

กระทําความผิดทางดานการฟอกเงินและการใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

2.2 การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner เพื่อสะทอนถึงความตองการของพนักงานหลากหลาย  

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานคือกลไกสําคัญในการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพย และผลักดันใหบริษัทกาวหนา และเติบโต อีกทั้ง

บริษัทปฏิบัติตอพนักงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน และไมเลือกปฏิบัติกับพนักงานไมวาเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อ

ชาติ ภาษา ศาสนา เพศ  อายุ สถานะทางสังคม รวมถึงความเชื่อ และความคดิเห็นทางการเมือง   

บริษัทไมเลอืกปฎิบัติกับพนักงาน และใหโอกาสในการเตบิโตกาวหนาในหนาที่การงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความรู 

ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงานท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร โดยมีแนวทางการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งองคกร และ

เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกันในบริษัท จึงไดมีการสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน ไดแก  

 1. การจัดตั้งคณะกรรมการ HR Partner ซึ่งมีหนาที่คลายกับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนพนักงาน

จากฝายงานตางๆ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีอายุ และเพศที่แตกตางกันเพื่อสะทอนถึงความตองการของพนักงานที่หลากหลาย ซึ่ง

คณะกรรมการ HR Partner จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ป มีหนาที่สําคัญในการนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เปน

ประโยชนใหแกบริษัท อีกทั้งยังเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนโยบาย และแผนงานดานทรัพยากรบุคคลไปยัง

พนักงานอยางท่ัวถึง  โดย HR Partner จะจัดประชุมในทุกไตรมาส แตสืบเนื่องจากในป 2565 เปนปที่มีการแพรระบาดของเชื้อโค

วิด-19 พนักงานสวนใหญทาํงานที่บานทาํใหไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งป 

 2. การสํารวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยบริษัทไดทําการสํารวจติดตอมาเปน

ระยะเวลา 5 ป  (ผลการสํารวจในป 2565 ไดแจงไวในหัวขอการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ) โดยการสํารวจ

ความคิดเห็น หรือขอมูลที่ไดแสดงความคิดเห็นของพนักงานจะถูกเก็บเปนความลับ ทําใหพนักงานแสดงความคิดเห็นอยาง

ตรงไปตรงมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทในการไปดําเนินการแกไขปรับปรงุอยางยิ่ง 
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 ในป 2565 บรษิัทไดดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการของบรษิัท ตามขอเรียกรองของคณะกรรมการ HR Partner และการ

สํารวจความผูกพันพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey เชน บริษัทจัดใหมีกิจกรรม Town Hall พูดคุยกับผูบริหาร

เรื่องกลยุทธการดําเนินธุรกิจทุกไตรมาส หลังรับทราบวาพนักงานตองการรูเปาหมาย และการดําเนินธุรกิจของบริษัท  การแจก 

ATK ใหพนักงานในวันศุกร เพื่อใหพนักงานตรวจ ATK กอนเขาทํางานในวันจันทรตลอดทั้งป 2565 เพื่อลดการวิตกกังวลของ

พนักงานเรื่องการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ในที่ทํางาน และบริษัทจัดทําระบบ RO ในการจองหุนสามัญเพิ่มทุน และการทํา

ระบบเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยออนไลนหลังพนักงานอยากใหบริษัทสามารถทําธุรกรรมออนไลนได นอกจากนี้ บริษัทฯ ได

พิจารณาปรับคารักษาพยาบาลทั้งผูปวยนอก (OPD) และผูปวยใน (IPD) โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยใชขอมูลคา

รักษาพยาบาลเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป และเปรียบเทยีบกับบรษิัทหลักทรัพยอื่นๆ 

3. สิทธิมนุษยชน  

การบริหารความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน 

ปจจุบันสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความสําคัญ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ และเปนสิทธิเสรีภาพขั้น

พืน้ฐานที่ตองไดรับความเสมอภาค ความเทาเทียม เปนธรรม และไมถูกเลือกปฏิบัติ ดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สี

ผิว ภาษา หรือสถานะอื่นใด ในสวนของการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนสถาบันการเงิน บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชนใน

เร่ืองของผูมีสวนไดเสีย ไดแก พนักงาน คูคา ลูกคา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

สภาพแวดลอมที่ดี และการไดรับการสงเสรมิดานสุขภาพในชวงภาวะวิกฤต  

นอกจากนี้ การสนับสนุนใหพนักงานเขาถึงคาตอบแทนแรงงานที่เหมาะสม การปรับคาครองชีพใหสะทอนกับภาพรวมของ

เศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความเปนอยูที่ดี และเขาถึงรายไดที่อยางเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมุงสงเสริมการ

ประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิ่งที่ภาคธุรกิจตองใหความสําคัญพรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานให

สอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางครอบคลุม ตามหลักการสากล และกฎหมายของประเทศ เพื่อปองกันไมใหเกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตลอดหวงโซคุณคาขององคกร 

นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน  

บริษัทมีนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ

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

การปฏิบัติดานแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปนธรรม  เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานการจางงาน การจาย

คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยไมแบงแยกความแตกตางทางเพศ ยอมรับอัตลักษณทาง

เพศที่หลากหลาย (LGBTQI+) อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส 

ไดแก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  ผูพนโทษ เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ และรายไดท่ีมั่นคง และเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของประเทศและโลก   

ในป 2565 บริษัทมีการดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง GRI และดําเนินการจัดทํากระบวนการ

ประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Guiding 

Principles on business and Human Rights) บริษัทมีการประเมินสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due 

Diligence : HRDD) ครอบคลุมพ้ืนที่การดําเนินงานของบริษัทในสํานักงานใหญ สาขา และทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึง

สรางความตระหนักรูดานการเคารพและการปฏิบัติตาม หลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพันธมิตรทางธุรกิจ และคูคาที่สําคัญผาน

โครงการที่หลากหลาย เพ่ือปองกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม พรอมกันนี้บริษัทยังประเมิน

คาครองชีพสําหรับพนักงานอยางเทาเทยีม และเปนธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทางดาน
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สาธารณสุข โดยกําหนดมาตรการดานสวัสดิการชวยเหลือพนักงาน และครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ 

โควิด – 19 เชน การดูแลคารักษาพยาบาลพนักงานที่ติดเชื้อ เปนตน ในปที่ผานมาบริษัทไมพบวามีผูรองเรียนวามีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในกระบวนการดําเนินธุรกิจแตอยางใด  

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence)  

บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนรอบดานอยางเปนระบบ โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ดําเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทตลาดจนหวงโซคุณคาครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

บริษัทพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีโอกาสเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถระบุประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก  

 1. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิที่พึงไดรับอาหาร สิทธิในสุขภาพตาม

มาตรฐาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิดานสวัสดิการและสังคม  

 2. สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง หมายถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอในทางกฎหมาย เสรีภาพในการ

แสดงออก 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิทธิในรปูแบบอื่นๆ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดลอม และสิทธิลูกคา โดยครอบคลุมผูมีสวนไดเสียที่มี

ความเสี่ยงที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา นักลงทนุ คูคา เจาหนี้ คูแขง สังคมและชุมชน รวมถึง

กลุมเปราะบางท่ีเก่ียวของไดแก เด็ก ผูหญิง แรงงานที่จางผานบริษัทจัดหางาน ผูพิการ ผูสูงอายุ เพศทางเลือก (LGBTQI+) ผาน

การรับฟงประเด็นจากผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของเพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมกอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของบรษิัท (Human Rights Due Diligence) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

ไดแก  

1. ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน ดําเนินการประกาศเรียบรอยแลว โดยสื่อตางๆ ของบริษัท 

2. ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งทําการประเมินในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พื้นที่

ปฏิบัติการ และบุคคลมีสวนไดเสียที่มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงแลว กําหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

ของบริษัท มาใชในการลด หรือควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

4. การติดตาม และการรายงานผลการดาํเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลตามความเหมาะสม

ในแตละแผนงาน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ เปดเผยผลการดําเนินงาน และผลลัพธ

ของการบริหารจัดการแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. การแกไข และเยียวยาผลกระทบผานกลไกการรับเร่ืองรองเรียน เมื่อบริษัทระบุไดวาบริษัทมีสวนกอใหเกิดผลกระทบเชิง

ลบดานสิทธิมนษุยชน บริษัทก็ควรแกไขใหถูกตอง หรือมีสวนรวมกับการแกไขผานกระบวนการที่ชอบธรรม โดยจัดตั้ง

หรือมีสวนในการจัดตั้งกลไกรับเรื่องรองเรียนสําหรับผูมีสวนไดเสยีที่อาจไดรับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของบริษัท 

นโยบายการจางงานที่ใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน 

นอกจากนี้ ในป 2565  บรษิัทมีนโยบายการจางงานท่ีใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติครอบคลุมผูพิการและกลุมผู

ดอยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงรวมกับสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการจางคนพิการทํางานในองคกร ไดพิจารณาจางงานผูพิการตามพระราช บัญญัติสงเสริม และพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 โดยจางเหมาบรกิารแกผูพิการทางสายตา 

จํานวน 2 ราย  ทําหนาที่นวดผอนคลายเพื่อสุขภาพ และลดอาการ Office Syndrome ใหกับพนักงาน  สัปดาหละ 2 วัน ซึ่ง

นอกจากบริษัทจะไดชวยเหลือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกคนพิการไมใหเปนภาระของสังคม และครอบครัวแลวยังเปนการใหโอกาส

อยางเทาเทียมกับคนในสังคม สงเสรมิใหคนพิการมีรายได พึ่งพาตัวเองไดอีกดวย  
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สําหรับคาใชจายที่บริษัทจะตองนําสงตามพระราชบัญญัติสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ในอัตราปละกวา 

2 แสนบาทไดเปลี่ยนมาเปนชิ ้นงานที่เปนประโยชนตอคนในองคกร สามารถจับตองเปนรูปธรรมได ในป 2565 เนื ่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย จึงทําใหผูพิการทางสายตาสามารถเขามาทํางานไดในชวงคร่ึงปหลัง อยางไร

ก็ตามบริษัทยังคงจายคาจางงานตามปกติครบป ซึ่งหากสถานการณกลับมาเปนปกติคาดวาในป 2566 ผูพิการทางสายตาจะ

สามารถเขามาทํางานไดตามเดิม 
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นโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

แมวาลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกับโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจบางประเภท แตบริษัทก็ใหความสําคัญ และตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงใหความใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และยังไดกําหนดเปนนโยบาย และแนว

ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และดําเนินการในเรื่องการบรหิารจัดการดานสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ ภายในบรษิัท  

แนวทางปฎิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2565 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรท่ีรับผิด ชอบ

ตอสิ่งแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และแนวปฎิบัติครอบคลุมเรื่องตางๆ 

ดังนี ้

1. ปฎิบัติตามขอกําหนด และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

2. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

3. นําประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน การปฎิบัติงาน และ  

  กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. พัฒนา และปรับปรงุกระบวนการทํางานตางๆ เพ่ือใหกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดหรือไมกระทบเลย และ 

  สนับสนุนการใชทรัพยากรในอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงค และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึก หรือทํากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมทั้งในสถานที่งาน และสถานที่พัก 

  อาศัยสวนตัว 

6. ปองกันไมใหเกิดมลพิษ หรือทําลายสิ่งแวดลอมจากการทํากิจกรรม หรือจากขั้นตอนการดําเนินงานในบริษัท 

7. สนับสนุนการซื้อสินคา หรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

8. ศึกษาแนวทาง และการดําเนินการตางๆ วาแนวทางใดบางที่จะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน 

  กิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท 



 รายงานประจําป 2565   I   บริษัท ทรนีีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 

324  

 

แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ในป 2565 บริษัทไดมีการกําหนดแผนการในการปฎิบัติดานสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและ

เพื่อเปนการผลักดันใหแนวทางดังกลาวเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นอยางเปนรูปธรรม

จนถึงป 2566 เพื่อกระตุนใหเกิดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่สรางสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย 

ตลอดจนติดตามดูแลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผน  

บริษัทไดมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมตามแผนที่กําหนดไวอยางครบถวน  แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ    

โควิด – 19 ในชวงตลอดปที่ผานมา ทําใหการดําเนินการในบางกิจกรรมอาจจะไมสัมฤทธ์ิผลตามที่ตั้งใจไว เนื่องจากพนักงานสวน

ใหญทํางานที่บาน (Work from home) โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมใหความรูกับพนักงานที่ตองการอาศัยการปฎิบัติควบ คูไป

ดวย เชน กิจกรรมการแยกขยะ การลดใชโฟม การรณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการจัดอบรมในหัวขอ “Preliminary to corporate sustainability”เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานได

เขาใจหลักการและความสําคัญของ Corporate Sustainability โดยจัดการอบรมทั้งหมด 2 รุน ใหกับฝายงานดานสายงาน

สนับสนุน (Back Office) ในรูปแบบหลักสูตร E-Learning จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย คุณอนันตชัย ยูร

ประถม ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน เปนวิทยากรในการบรรยาย 

บริษัทก็ยังมุงมั่นที่จะสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องในป 2566 โดยยังคงเนนที่การใหความสําคัญกับ

การจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 4 ประเภท ไดแก การลดการใชพลังงาน และสิ่งแวดลอม การ

ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดการใชขยะ และของเสีย และลดการเกิดกาซเรือนกระจก  
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ในปที่ 2565 บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนการลดการใชพลังงานไฟฟา 

นํ้าประปา ขยะและของเสีย และการเกิดกาซเรอืนกระจก โดยมีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางานเพื่อรณรงคและปลูกฝง

ใหพนักงานเกิดจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

บริษัทมีการจัดกิจกรรม  “ทรีนีตี้ 3 R (Reduce Reuse Recycle)” เพื่อสงเสริมใหลดการใชทรัพยากร และนําทรัพยากรที่ใชแลว

กลับมาใชใหเปนประโยชน รวมทั้งหาวัสดุ หรือวิธีทดแทนเพื่อลดการใชทรัพยากร และใชวัสดุอุปกรณที่ชวยลดโลกรอน โดยได

นําเสนอกิจกรรมใหพนักงานไดรวมสนุกและสรางความตื่นตัว รับรู และปลูกจิตสํานึกรวมกัน ดังตอไปนี้ 
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟา และแสงสวาง 

ตั้งแตป 2562 บริษัทมีแผนดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางภายในสถานที่ทํางาน จากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต

เปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED มาอยางตอเนื่อง จนในป 2565 บริษัทสามารถเปลี่ยนหลอดไฟฟา LED จนครบทุกพื้นที่ของ

สํานักงานใหญ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25, 26 และชั้น 29  

หลังจากท่ีไดมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟา LED และปรับเปลี่ยนอุปกรณทางคอมพิวเตอรในหองคอมพิวเตอร ทําใหอัตราคา

ไฟฟาลดลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ ในระหวาง ป 2562 – 2563 และลดลงตอเนื่องมากขึ้นในชวงป 2563 – 2565  

อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีวาการที่คาไฟฟาลดลง สวนหนึ่งมีผลมากจากพนักงานที่จากที่บาน (Work from home) 

ในชวงการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 แตบรษิัทก็ยังมีความคาดหวังที่จะคงระดับคาไฟฟาไมใหสูงมากนักและยังใหความสําคัญ

กับการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถานที่ทํางาน โดยมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องใชไฟฟาในสํานักงานที่มีคุณ สมบัติประหยัดไฟ 

และปลูกฝงใหพนักงานใชไฟฟาอยางประหยัด เชน ปดไฟ และปดหนาจอ คอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที 

1.2 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร 

 ฝายคอมพิวเตอรเทคโนโลยี่ มีนโยบายการจัดซื้อและเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร โดยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิว เตอร

แบบสวนบุคคล (Personal Computer) ที่คํานึงถึงความจําเปนในการใชงาน และลักษณะงานของแตละบุคคล ซึ่งเริ ่มตั้งแต

กระบวนการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหมีคุณสมบัติ (Specification) ไมสูงเกินไปและไมตํ่าเกินไป โดยเลือกซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรที่

ไดรับมาตรฐาน IS0 14000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและปองกันมลพิษ

จากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 บรษิัทยังมีการนํา Virtualization มาใชในองคกร ทั้งแบบ On-Premise และการใชงานบน Cloud (เฉพาะระบบงานที่

ไมเก่ียวของกับพ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล หรือ PDPA) เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ทําใหชวยลดการใชงานของ Server และยังลด

การใชอุปกรณตางๆ ใน Data Center สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา และลดการทํางานของระบบทําความเย็น จากการ

ดําเนินการนี้สงผลใหในป 2565 บริษัทสามารถประหยัดไฟฟาที่ใชในระบบคอมพิวเตอรไปไดถึงรอยละ 30  

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการนําเครื่องคอมพิวเตอรกลับมาใชใหม (Roll-out) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใชงานตามความ

จําเปนของแตละบุคคล โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตกอตั้งบริษัท และยังไดมีการรวบรวมคอมพิวเตอรที่ยังใชงานไดดี เพื่อนําไป

บริจาคใหกับ วัด โรงเรยีน หรือ หนวยงานการกุศลอีกดวย 

1.3 การบริหารจัดการระบบนํ้าประปา 

 บริษัทมกีารประสานงานกับทางผูใหเชาอาคารสํานักงาน เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณภายในหองนํ้าใหเปนอุปกรณที่ลดการ

ใชนํ้าทั้งหมด  เชน โถสุขภัณฑประหยัดนํ้า โถปสสาวะชายระบบเซ็นเซอร  เครื่องจายสบูเหลวอัตโนมัติ (Automatic Soap 

Dispenser) กอกนํ้าอางลางหนาอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดนํ้าและลดการเปดนํ้าทิ้งโดยสูญเปลา รวมถึงมีการเปลี่ยนกระดาษ

ชําระ และกระดาษเช็ดมือใหเปนกระดาษรีไซเคิล โดยมีการติดตั้งในหองนํ้าของสํานักงานทุกชั้นในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร  

ซึ่งเปนสํานักงานใหญของบริษัท 

 ทั้งน้ี จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหเกิดการใชนํ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งพลังงาน และคาใชจาย แต

เนื่องจากปนี้พนักงานไดมีการทํางานจากที่บาน (Work from home) ทําใหปริมาณการใชนํ้าประปาลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 

29 หรือกวาเดือนละ 48 หนวย และลดลงมาจากป 63 รอยละ 41 
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การสนับสนุนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

1. การลดปริมาณการใชกระดาษ 

เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพย  กระดาษจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองใชเพื่อเปนเอกสารในการทํา

ธุรกรรม หรือหลักฐานยืนยันการทํารายการใหกับลูกคา เชน เอกสารเปดบัญชี เอกสารสัญญาตางๆ รายงานการเคลื่อนไหวของ

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย แบบฟอรมคําขอ ใบรับชําระเงิน ใบเสร็จ แบบฟอรมตางๆ เปนตน รวมถึงมีการใชกระดาษเพื่อสนับสนุน

การปฎิบัติงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ ดวย 

จากปริมาณการใชกระดาษที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการในการปฎิบัติงานกับบุคคล 

ภายนอก และการดําเนินงานภายในองคกรของฝายงานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และเปนการ

บริหารจัดการการใชกระดาษใหอยางคุมคามากที่สุด   

ทั้งน้ี บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือลดการใชกระดาษ ดังนี้ 

- บริษัทมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร และการแจงเตือนการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคาผานทางชอง ทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน SMS  EMAIL  Line@ Facebook 

- จัดทําระบบ Trinity Member ใหล ูกคาสามารถเข าทําธ ุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพยต างๆ ผานทาง 

www.trinitythai.com ไดดวยตัวเอง ไดแก ระบบการเรียกดูขอมูลเคลื่อนไหวทางบัญชี สรุปผลตอบแทนการลงทุน สรุป

ยอดรบั ฯลฯ 

- ชําระโอนหลักทรัพยการฝาก-ถอนหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว แสดงขอมูลพอรตโฟลิโอหลักทรัพยที่ถือ

ครอง รายงานกําไร/ขาดทุน เงินหลักประกันคงเหลือ และปริมาณการซื้อขายขอมูลรายการซื้อขายยอนหลัง รายการ

ยืนยันการซื้อขาย (Confirmation) บทวิเคราะหหลักทรัพย เปนตน โดยลูกคาสามารถเขาใชงานอยางสะดวกโดยผาน 

Application และผาน www.trinitythai.com  

- บริษัทมีระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแตกอตั้งบริษัท

มา และไดมีการพัฒนาใหเปนระบบการจัดการขอมูล (Management Information System : MIS) ท่ีมีระบบ มี

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเรียกดูขอมูลของลูกคาไดโดยไมตองจัดพิมพเปนสําเนา 

หรือจัดเก็บในรูปแบบของแฟมเอกสาร  

- บริษัทมีการพัฒนาระบบการเปดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพยจากรูปแบบการกรอกเอกสารเปนระบบการเปดบัญชีทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-opening) โดยรวมกับบรษิัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด (SETTRADE)  

- รณรงคใหพนกังานเปลี่ยนชองทางการสื่อสารภายในองคกร โดยจัดใหมีการสื่อสารทั้งในองคกรและนอกองคกรผานทาง 

EMAIL  หรือ LINE แทน พรอมท้ังเชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารับเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL  ดวย 

- สนับสนุนใหมีกิจกรรมการ REUSE โดยนํากระดาษที่ใชแลวหนาเดียว และกระดาษตอเนื่องที่ไมไดใชแลว มาจัดทําเปน

สมุดโนต และ RECYCLE กระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนานําไปบริจาคใหเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนองผูพิการทาง

สายตาที่มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมน และขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อ

นําไปทําเปนกระดาษ RECYCLE และนํากลับมาใชใหมตอไป 

จากการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดจํานวนมาก และยังเปนการชวยลดคาใช จาย

จากการดําเนินการในองคกร ทั้งคากระดาษ คาหมึกพิมพ คาใชจายในการจัดสง และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการลดปริมาณขยะที่

เกิดจากกระดาษที่ใชแลว  
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นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหพนักงานสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม ลดเวลาการคนหาเอกสารตางๆ 

ลดความเสี่ยงจากขอมูลท่ีอาจจะสูญหาย และความเสี่ยงจากการจัดสงขอมูล เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานองคกรไดเปน

อยางดี ในแงของลูกคาจะชวยเพิ่มความสะดวกสบาย สามารถลดเวลาจากการขนสงเอกสาร ไมตองกรอกเอกสารจํานวนมาก และ

ยังสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานของลูกคาในยุคดิจิทัล เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอีกดวย อยางไรก็ตาม 

บริษัทจะเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษทั้งกระดาษ A4 กระดาษชําระในหองนํ้า และกระดาษประเภทอื่นๆ ของป 2565 เพื่อ

เปรียบเทียบกับปรมิาณการใชทรัพยากรกระดาษในป 2566 ตอไป 

2. ลดการใชขยะ และของเสีย  

ปญหาขยะ และของเสียกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป ยิ่งจํานวนประชากรในประเทศมีการอุปโภค และบริโภคมากเทาไหรยิ่ง

ทําใหเกิดขยะ และของเสียมากขึ้นเทานั้น ขยะบางประเภทสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ บางประเภทสามารถนํามา ใชซํ้า 

และบางประเภทยอยสลายยาก  หรือตองใชเวลานานนับสิบนับรอยปเลยทีเดียว บริษัทตระหนักถึงปญหาขยะ และของเสีย

ดังกลาว และทราบดีวาหากมีกระบวนการกําจัดขยะที่ไมไดมาตรฐานจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึงในระยะยาวอาจจะ

กระทบตอสภาพความเปนอยูของสัตว และสุขภาพอนามัยของคนในประเทศอีกดวย  

ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงมีการรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะ และของเสีย โดยปลูกฝงใหทําความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร

จัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทใหเปนไปตามแนวทางปฎิบัติที่เปนสากลทั่วโลกเพื่อลดปริมาณขยะ และของเสียซึ่งสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมกอใหเกิดมลพิษ และเชื้อโรคตางๆ ในสํานักงาน โดยมีการประชาสัมพันธใหพนักงานเรียนรูวิธีการทิ้งขยะตามระบบคัด

แยกที่กําหนดให โดยแยกเปนขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีจุดทิ้งขยะตาม

สถานที่ที่ระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประสานงานกับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ซึ่งเปนเจาของอาคารที่บริษัทเชา

เปนสํานักงานใหมีดําเนินการแยกขยะดวยเชนกัน ในป 2565 บริษัทไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการดานความยั่งยืน โดย

รณรงคใหพนักงานเขาใจถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกทิ้งในบริษัทอยางถูกตอง และไดดําเนินการจัดทําโครงการ 3 กิจกรรมหลัก 

ไดแก 

2.1  กิจกรรมแยกขยะและของเสีย 

  บริษัทไดจัดใหมีการแยกขยะ  และรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะออกเปนประเภท

ตางๆ โดยมีการจัดซื้อถังขยะ 3 ชอง  แยกขยะออกเปน 3 ประเภท ไดแก ขยะกระดาษ  โฟม และพลาสติก และเศษอาหาร โดย

ไดมีการจัดวางถังขยะไวในหองเตรียมอาหารที่ชั้น 25 ชั้น 26 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร และยังมีการจัดตั้งถังขยะ

ดังกลาวไวที่บริเวณหองประชุม เพื่อใหพนักงานที่เขารวมรับประทานอาหารในหองประชุม ไดมีการทิ้งขยะใหถูกตอง จากการ

ดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหเปนการผลักดันใหพนักงานบางคนตอยอดนํากลับไปใชในชีวิต ประจําวัน และเริ่มมีแนวคิดใน

การแยกขยะกลับไปใชที่บานของตนเอง 

ในป 2565 บริษัทไดเขารวมโครงการ “แยกขวด ชวยหมอ”  โดยเครือขาย  Less Plastic Thailand เพื่อนําขวด

พลาสติกไปผลิตเปนชุด PPE ใหกับแพทย และพนักงาน  โดยขวดพลาสติก 18 ขวดสามารถใชทําชุด PPE ได 1 ชุด จากโครงการ

ดังกลาวบริษัทสามารถรวมจํานวนขวดที่บริจาคได 45 ถุง นํ้าหนักกวา 112.50 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1 กิโลกรัม เทากับขวดพลาสติก

ประมาณ 30 – 40 ใบ) ซึ่งสามารถนําไปผลิตเสนใยในการตัดชุด PPE ไดกวา 219 ชุด 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการประสานงานกับทางอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ถึงแผนการดําเนินงานในการคัดแยกขยะ

กับทางอาคารในป 2566 เพ่ือความตอเนื่องในการดําเนินการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางานอีกดวย 
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2.2 กิจกรรมจัดการอุปกรณเครื่องใชสํานักงานอยางคุมคา 

  บริษัทมกีารบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองใชสาํนักงานตางๆ อยางคุมคา ดวยการนําอุปกรณสํานักงานที่ใชแลวแตยังอยูใน

สภาพดี นํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องคิดเลข แฟมเอกสาร 

ซองจดหมาย เปนตน ในสวนของการบริหารจัดการเรื่องการใชกระดาษ บริษัทยังมีการนํากระดาษที่ใชแลวดานเดียว (REUSE) 

กลับมาใชใหมใหคุมคา และเกิดประโยชน โดยนํามาจัดทําสมุดโนต และนํากระดาษท่ีใชแลวทั้งสองหนา ไปนําไปบริจาคใหเปนสื่อ

การเรียนการสอนใหกับนองผูพิการทางสายตา ที่มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมน หากกระดาษมี

สภาพที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดก็จะขายใหกับบริษัทที่ผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อนําทําการยอยทําลายแบบตม และนําเยื่อ

กระดาษไปผลิตเปนกระดาษ แลวนํากลับมาใชใหมตอไป  

  นอกจากนี้ เรายังมีการรณรงคใหพนักงานบริษัทงดพิมพงานโดยไมจําเปน และใหมีการสื่อสารทั้งในองคกร และนอก

องคกรผานทาง EMAIL หรือ LINE แทน พรอมทั้งเชิญชวนใหลูกคาเปลี่ยนมารับเอกสารตางๆ ผานทาง EMAIL ดวย ในสวนของ

กระดาษชําระ ที่ใชในหองนํ้าก็จะมีการติดปายรณรงคการใชกระดาษในหองนํ้าอยางประหยัด เชน ใหใชกระดาษชําระครั้งละ 1 

แผนเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ในป 2565 บรษิัทมีการจัดการกับเอกสารตางๆ ที่เก็บไวนาน และเอกสารบางชนิดไดเปลี่ยนไปเปนการจัดเก็บในระบบ

คอมพิวเตอร จึงทําใหมีแฟมเอกสารที่ผานการใชงานแลว แตสภาพดีจํานวนมาก จึงไดนําไปบริจาคใหกับมูลนิธิกระจกเงา และ

โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร จํานวน 6  แหง ไดแก  

2.3 กิจกรรมทรีนีตี้ ลายแทงความดี 

  บริษัทไดกําหนดแผนงานในการทํากิจกรรม ESG เปนประจํา โดยเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และไดมีการ

สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปดวย โดยในปที่ผานมาบริษัทไดทํากิจกรรม “ทรีนีตี้ ลายแทงความดี” จํานวน 6 

กิจกรรม และเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมรวม 5 กิจกรรม ไดแก ทนุการศึกษาวันเด็ก โรงเรยีนบานสือดัง จังหวัดปตตานี 

บริจาคปฎิทินเกาเพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันนองๆ มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  

กิจกรรมเปดกรุ แอนด เกะขายของ (รูปแบบ Live สด) เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายของมาเปนเงินทุนการศึกษา และชวยเหลือ

โรงเรียน มูลนิธิ หรือหนวยงานที่ตองการความชวยเหลือตางๆ กิจกรรมบริจาคเสื้อผา และของเหลือใชสภาพดีนําไปบริจาคให

สถานสงเคราะหบานคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ เปนตน 

2.4  ลดการเกิดกาซเรือนกระจก  

  บรษิัทตระหนักดีถึงผลกระทบของการเกิดกาซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ

ในชวง 3 ปที่ผานมา (2563 – 2565) กรุงเทพมหานครเผชิญกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยางหนัก และกระทบ

โดยตรงกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัททุกกลุม จึงไดมีความพยายามในการดําเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

ไดแก การสนับสนุนรณรงคใหพนักงานการลดการใชพลังงาน ลดการกอใหเกิดขยะและของเสีย ลดการใชอุปกรณการจัดเลี้ยงใน

งานสัมมนา และงานประชุม รวมถึงเครื่องใชสํานกังานตางๆ ที่ยอยสลายยาก เปนตน  

ทั้งน้ี บริษัทใหความสําคัญกับการจัดการเพ่ือลดปญหากาซเรอืนกระจก โดยพบวากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกมากที่สุด คือ  

  1. การใชไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศในสํานักงาน ในปที่ผานมาบริษัทจึงมีมาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดย

กําชับใหฝายอาคารที่ดูแลอาคารสํานักงานหมั่นตรวจสอบระบบปรับสมํ่าเสมอตามแผนอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง 

  2. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตบริษัท ในปที่ผานมาบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนตของบริษัทเปนแบบขับเคลื่อน

โดยใชพลังงานไฟฟา และนํ้ามัน (Hybrid) ท้ังหมดภายในป 2569  
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  3. การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตของพนักงาน ลูกคา และนักลงทุนที่เดินทางมารวมกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น 

โดยในปที่ผานมาบริษัทไดเขารวมโครงการ Care the Bear ซึ่งเปนโครงการจัดงาน Event โดยคํานึงถือสิ่งแวดลอม โดยในการจัด

งานทกุคร้ังบริษัทจะลดการใชกระดาษ และพลาสติกในทุกสวนของการจัดงาน งดการใชโฟม และผลิตภัณฑที่ผลิตจากโฟม ลดการ

ใชพลังงานจากอุปกรณไฟฟาตางๆ เลือกใชวัสดุตกแตงที่สามารถนํากลับมาใชใหมได และจัดใหมีการประชาสัมพันธกอนวัน เพื่อ

รณรงคผูมารวมงานเดินทางโดยรถยนตสาธารณะ มีปายแจงใหผูรวมงานตักอาหารแตพอด ีและทานใหหมด เปนตน นอกจากนี้ ยัง

ไดจัดใหมีการตอบแบบสอบถามการเขางาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง และนําขอมูลวัดผลกระทบที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมในแตละกิจกรรมอีกดวย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบริษัทมีความรูความเขาใจในการดําเนินการดานการลดการเกิด

กาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม แมบรษิัทจะมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน แตยังถือวา

เปนการดําเนินการทางออม อีกทั้งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีกิจกรรมดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม ปลูกปา หรือ

มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนการรณรงคเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง จึงทําใหยัง

ไมมีขอมูลท่ีเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก และยังไมมีการจัดทาํคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรที่ขึ้นทะเบียนกับองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเทา 

 ในป 2566 บริษัทมีแผนยายสํานักงานใหญ จากอาคารแบบทั่วไป ไปยังอาคารที่ไดรางวัล LEED หรือ Leadership in 

Energy & Environmental Design (ความเปนผูนาํดานการออกแบบที่อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม) และจะเริ่มทําโครงการ 

คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรอยางจริงจังตั้งแต ป 2567 เปนตนไป 

 

 

 




