
 

 

ท่ี วฒ. ต.007/2566 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2566  

เร่ือง   คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป,ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เรียน   กรรมการและผู1จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2566 ประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 
2566 ได1มีมติอนุมัติงบการเงินท่ีผ3านการตรวจสอบโดยผู1สอบบัญชีสําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 
178.40 ล1านบาท หรือคิดเปAนกําไรต3อหุ1น 0.83 บาท โดยลดลงจากป,ก3อนซ่ึงมีกําไรสุทธิ 250.14 ล1านบาท หรือคิดเปAนกําไรต3อ
หุ1น 1.18 บาท หรือคิดเปAนอัตราลดลงร1อยละ 28.68  

ความเห็นของผู�สอบบัญชี 

 ผู1สอบบัญชีมีความเห็นอย3างมีเง่ือนไขว3า ยกเว1นผลกระทบจากเร่ืองลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�จํานวน 479 ล1านบาทท่ีผิด
นัดชําระจากรายการซ้ือหุ1นของบริษัทจดทะเบียนแห3งหน่ึงท่ีตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยพบว3ามีการซ้ือขายท่ีผิดปกติใน
เดือนพฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดตามท่ีกล3าวในข1อ 2) ฐานะการเงิน เร่ืองลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขาย
ล3วงหน1า) ผู1บริหารพิจารณาว3าเหตุการณ�ดังกล3าวเปAนเหตุการณ�ท่ีผิดปกติ ท่ีเกิดจากเจตนาฉ1อโกง มีวัตถุประสงค�เปAนการ
ต1องห1ามโดยชัดแจ1งตามกฎหมาย และขัดต3อความสงบเรียบร1อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเปAนโมฆะ เสมือนว3าไม3
เคยมีธุรกรรมดังกล3าวเกิดข้ึน การต้ังค3าเผ่ือผลขาดทุนด1านเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกล3าว จะส3งผลเสียต3อรูปคดีท่ีบริษัทย3อยได1
ย่ืนคําร1องขอคุ1มครองสิทธิ จากการกระทําความผิดมูลฐานท่ีบริษัทย3อยได1ย่ืนต3อสํานักงาน ปปง.ไปแล1ว ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ� 
2566 และส3งผลเสียต3อรูปคดีท่ีบริษัทย3อยได1ร1องทุกข�กล3าวโทษไว1ต3อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด อันเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ("บก.ปอศ") ท้ังน้ีเพราะการต้ังค3าเผื่อผลขาดทุนทางด1านเครดิตดังกล3าว อาจเปAนการกระทําท่ี
เสมือนหน่ึงบริษัทย3อยยอมรับว3า ธุรกรรมท่ีพิพาทดังกล3าว เปAนธุรกรรมท่ีมีผลสมบูรณ� และยอมรับในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ด1วยเหตุน้ีบริษัทย3อยจึงมิได1บันทึกค3าเผ่ือผลขาดทุนด1านเครดิต ท่ีคาดว3าจะเกิดสําหรับธุรกรรมดังกล3าว และบริษัทย3อยเชื่อว3ามี
โอกาสสูงท่ีรายการท่ีเกิดขึ้นดังกล3าว จะตกเปAนโมฆะเสมือนไม3เคยเกิดธุรกรรมดังกล3าว และความเสียหายดังกล3าวจะได1รับคืน
เต็มจํานวนจากทรัพย�สินท่ีได1มีคําส่ังอายัดไว1 ตามคําสั่งศาลซ่ึงมีมูลค3ารวม 4,770.87 ล1านบาท พร1อมดอกผลของเงินหรือ
ทรัพย�สินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปAนผลจากการประสานความร3วมมือของหน3วยงานทางการทุกหน3วยงานท่ีดําเนินการสอบสวน และได1
พยานหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน�การกระทําความผิดร3วมกันของผู1กระทําความผิดจํานวนมาก จนสามารถดําเนินคดีและนําไปสู3
การอายัดทรัพย�สินตามคําส่ังศาลได1ในท่ีสุด โดยบริษัทได1ย่ืนคําร1องขอคุ1มครองสิทธิต3อพนักงานเจ1าหน1าท่ีสํานักงาน ปปง. ใน
การรับคืนความเสียหายจากทรัพย�สินท่ีเก่ียวข1องกับการกระทําความผิดท่ีมีการอายัดไว1ตามท่ีกล3าวข1างต1น 

 เน่ืองด1วยเหตุการณ�น้ีเปAนเหตุการณ�ท่ีผิดปกติ ปMจจุบันบริษัทย3อยไม3สามารถหากรณีเทียบเคียงในอดีตหรือหลักฐาน
อ่ืนใดสนับสนุนความเช่ือดังกล3าวได1 ทําให1ผู1สอบบัญชีไม3ได1มาซ่ึงหลักฐานท่ีเหมาะสมอย3างเพียงพอท่ีจะสรุปได1ว3าค3าเผื่อผล
ขาดทุนด1านเครดิตท่ีคาดว3าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีดังกล3าวควรมีหรือไม3 หรือควรมีในจํานวนเท3าใด จึงได1แสดงความเห็นอย3างมี
เง่ือนไขต3อรายการน้ี ซ่ึงหากจําเปAนต1องปรับปรุงรายการดังกล3าว จะมีผลกระทบต3อสินทรัพย�รวมและกําไรสะสมท่ีแสดงในงบ



แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จะลดลง และกําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป, 2565 จะลดลง
ด1วยเช3นกัน 

ยกเว1นผลกระทบดังกล3าวข1างต1น งบการเงินของบริษัทได1แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกต1องตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผลกระทบต�อสภาพคล�องและเงินกองทุนสภาพคล�องสุทธิ 

หากจําเปAนต1องต้ังค3าเผ่ือผลขาดทุนด1านเครดิตท่ีคาดว3าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีท่ีปMจจัยในการพิจารณาการต้ังค3า
เผ่ือผลขาดทุนด1านเครดิตได1เปล่ียนแปลงไป ไม3ว3าจํานวนเท3าใด ไม3ส3งผลกระทบต3อสภาพคล3องและเงินกองทุนสภาพคล3องสุทธิ
ของบริษัทย3อย เน่ืองจากไม3ได1นับรวมคํานวณเปAนสินทรัพย�สภาพคล3องอยู3แล1วตามวิธีการคํานวณอัตราเงินกองทุนสภาพคล3อง
ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย3อยมีอัตราเงินกองทุนสภาพคล3องสุทธิท่ีร1อยละ 38.65 ซ่ึง
สูงกว3าเกณฑ�ท่ีกําหนด  

บริษัทขออธิบายและวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป, 2565 เทียบกับป, 2564 ดังน้ี  

1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ป, 2565 เปAนป,ท่ีตลาดหุ1นไทยแกว3งตัว Sideways โดยแม1ว3าตลาดหุ1นท่ัวโลกจะปรับตัวลงรุนแรง สะท1อนผ3านการ
ปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ท่ีระดับ 20% แต3ตลาดหุ1นไทยสามารถให1ผลตอบแทนทรงตัวท่ี 0.7% 
ท้ังน้ี สาเหตุท่ีทําให1ตลาดหุ1นท่ัวโลกปรับตัวลงรุนแรงได1แก3 ความกังวลทางด1านปMจจัยเงินเฟdอ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแย1งทางด1านสงครามระหว3างรัสเซียกับยูเครน ส3งผลให1ราคาโภคภัณฑ�พุ3งสูงขึ้นจนส3งผลกระทบต3อต1นทุนการผลิตต3างๆ 
ปMจจัยน้ียังทําให1ธนาคารกลางต3างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต1องหันมาใช1นโยบายการเงินเข1มงวดแบบสุดโต3ง เพ่ือ
ยับยั้งการเพ่ิมข้ึนของเงินเฟdอ จนส3งผลกดดันต3อภาคอุปสงค�และสภาพคล3องในตลาดทุนอย3างหลีกเล่ียงมิได1   จากปMจจัย
ดังกล3าวส3งผลต3อมูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย�เฉล่ียต3อวันท้ังป,อยู3ท่ี 76,773 ล1านบาท ลดลงจากป, 2564 ท่ี 93,846 ล1าน
บาท หรือลดลงในอัตราร1อยละ 18.19  

ตลาดสัญญาซ้ือขายล3วงหน1ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนเล็กน1อยจากป, 2564 โดยมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ จาก 
135.12 ล1านสัญญาในป, 2564 เปAน 136.32 ล1านสัญญาในป, 2565 สําหรับป, 2565  Single Stock Futures ได1รับความ
นิยมสูงสุด ด1วยปริมาณการซ้ือขายร1อยละ 41.86 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด รองลงมาได1แก3 SET50 Index Futures ซ่ึงมี
ปริมาณการซ้ือขายร1อยละ 40.16 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด  

ในป, 2565 นักลงทุนต3างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพ่ิมขึ้น โดยสัดส3วนมูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย�ของ
นักลงทุนต3างประเทศเพ่ิมข้ึนมาอยู3ท่ีร1อยละ 45.6 จากป, 2564 ท่ีมีสัดส3วนร1อยละ 37.5 และสัดส3วนมูลค3าซ้ือขายของนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศเพ่ิมข้ึนมาอยู3ท่ีร1อยละ 7.5 จากป, 2564 มีสัดส3วนร1อยละ 6.6 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทอื่นๆ มี
สัดส3วนการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลง โดยนักลงทุนรายย3อยมีสัดส3วนมูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลงมาอยู3ท่ีร1อยละ 39.0 
จากป, 2564 ท่ีร1อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย�มีสัดส3วนการซ้ือขายลดลงมาอยู3ท่ีร1อยละ 8.0 จากป, 2564 ท่ีร1อย
ละ 9.4 

2)   ผลการดําเนินงานสําหรับป, 2565 เทียบกับป, 2564 

 รายได� 

รายได1รวมของบริษัทและบริษัทย3อยในป, 2565 จํานวน 831.28 ล1านบาท ลดลงจากป, 2564 ท่ีมีจํานวน 
1,008.03 ล1านบาท หรือคิดเปAนอัตราลดลงร1อยละ 17.53 รายได1ท่ีสําคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงได1แก3 



 รายได1จากธุรกิจหลักทรัพย�ของบริษัทย3อยซ่ึงคิดเปAนสัดส3วนร1อยละ 66.66 ของรายได1รวม มีรายได1ลดลง
จาก 597.32  ล1านบาทในป, 2564 เปAน 554.21 ล1านบาทในป, 2565 ซ่ึงประกอบด1วย 

• รายได1ค3านายหน1าท่ีลดลงจาก 342.87 ล1านบาท เปAน 260.06 ล1านบาทหรือลดลงในอัตราร1อยละ 
24.15 ซ่ึงเปAนไปตามปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย�รวมต3อวันของตลาดหลักทรัพย�ลดลงจาก 
93,846 ล1านบาทเปAน 76,773 ล1านบาทหรือคิดเปAนอัตราลดลงร1อยละ 18.19 และปริมาณการซ้ือ
ขายของลูกค1าท่ีเปAนนักลงทุนรายย3อยลดลง 

• รายได1ค3าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 118.07 ล1านบาท เปAน 100.08 ล1านบาทหรือลดลงใน
อัตราร1อยละ 15.23 โดยเปAนการลดลงของค3าธรรมเนียมจัดจําหน3ายหลักทรัพย�และค3าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนส3วนบุคคล 

• รายได1ดอกเบ้ียเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�เพ่ิมขึ้นจาก 129.43 ล1านบาท เปAน 179.30 ล1านบาท
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร1อยละ 38.53 เปAนผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�ระหว3าง
ป, 

 กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินรวม 67.59 ล1านบาท ในป, 2565 แบ3งเปAนกําไรจากการ
ซ้ือขายหลักทรัพย� 50.43 ล1านบาท ขาดทุนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล3วงหน1า 3.91 ล1านบาท และ
เงินปMนผล 21.07 ล1านบาท ลดลงจากป, 2564 ซ่ึงบริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน
รวม 178.38 ล1านบาท แบ3งเปAนกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 172.98 ล1านบาท ขาดทุนจากการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล3วงหน1า  24.05 ล1านบาท และเงินปMนผล 29.44 ล1านบาท 

 รายได1ดอกเบ้ียของบริษัทลดลงจาก 118.76 ล1านบาทในป, 2564 เปAน 109.08 ล1านบาท ในป, 2565 เกิด
จากรายได1ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีเงินให1กู1ยืมอ่ืนท่ีลดลงในป, 2565 จาก 111.34 ล1านบาทเปAน 106.66 ล1าน
บาท ลดลงในอัตราร1อยละ 8.15 เน่ืองจากเงินให1กู1ยืมอ่ืนท่ีลดลงระหว3างป, 

 รายได1ค3าท่ีปรึกษาลดลงจาก 66.35 ล1านบาทในป, 2564 เปAน 49.38 ล1านบาทในป, 2565 หรือลดลงใน
อัตราร1อยละ 25.58 เน่ืองจากงานท่ีปรึกษาในการจัดโครงสร1างทางการเงินลดลง 

 

ค�าใช�จ�าย 

บริษัทและบริษัทย3อยมีค3าใช1จ3ายรวมสําหรับป, 2565 จํานวน 613.15 ล1านบาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับค3าใช1จ3าย
สําหรับป, 2564 ท่ีมีจํานวน 702.07 ล1านบาท คิดเปAนอัตราลดลงร1อยละ 12.66 ค3าใช1จ3ายสําคัญท่ีเปล่ียนแปลงได1แก3  

    ค3าใช1จ3ายผลประโยชน�พนักงานสําหรับป, 2565 มีจํานวน 328.76 ล1านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับค3าใช1จ3าย
สําหรับป, 2564 ท่ีมีจํานวน 457.83  ล1านบาท คิดเปAนอัตราลดลงร1อยละ 28.19 ท้ังน้ีผันแปรตามผลการ
ดําเนินงาน 

   ค3าใช1จ3ายอื่นสําหรับป, 2565  มีจํานวน 64.12 ล1านบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป, 2564 ท่ีมีจํานวน 49 ล1าน
บาทหรือคิดเปAนอัตราการเพ่ิมข้ึนร1อยละ 30.86 จากความผันแปรของราคาสินค1าสินทรัพย�ดิจิทัลท่ีลดลง 
และค3าภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเพ่ิมข้ึนตามรายได1ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 



   ค3าใช1จ3ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 86.24 ล1านบาทสําหรับป, 2564 เปAน 117.08 ล1านบาทสําหรับป, 2565 
หรือคิดเปAนอัตราเพ่ิมข้ึนร1อยละ 35.75 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู1ยืมท่ีใช1เพ่ือการชําระราคา เงินให1
กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� และเงินให1กู1ยืมอื่นในระหว3างป, 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย3อยมีกําไรก3อนภาษีเงินได1นิติบุคคลสําหรับป, 2565 จํานวน 218.13 ล1านบาทลดลงจาก 
305.96 ล1านบาทสําหรับป, 2564  ลดลงร1อยละ 28.71 จากรายได1ท่ีลดลงมากกว3าค3าใช1จ3ายท่ีลดลง  ทําให1กําไรสุทธิ
มีจํานวน 178.40 ล1านบาทสําหรับป, 2565  ลดลงเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิป, 2564 จํานวน 250.14 ล1านบาทคิดเปAน
อัตราการลดลงร1อยละ  28.68 

หากพิจารณาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในส3วนของอัตรากําไรสุทธิต3อรายได1รวมอยู3ในระดับร1อยละ 
21.46 ซ่ึงต่ํากว3าป, 2564 ท่ีร1อยละ 24.82  

 3)   ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย5รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีสินทรัพย�รวม 7,238.25 ล1านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 
6,412.18 ล1านบาทเม่ือสิ้นป, 2564 ซ่ึงประกอบด1วยรายการท่ีสําคัญ ได1แก3 เงินลงทุนรวมจํานวน 1,062.22 ล1านบาท
เพิ่มข้ึนจาก 891.94 ล1านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าสุทธิจํานวน 4,523.39 ล1านบาท 
เพิ่มข้ึนจาก 3,659.99 ล1านบาท และเงินให1กู1ยืมอ่ืนจํานวน 1,125.56 ล1านบาท ใกล1เคียงกับป, 2564 ท่ีมีจํานวน 
1,134.24 ล1านบาท โดยคิดเปAนสัดส3วนร1อยละ 14.68 ร1อยละ 62.49 และร1อยละ 15.55 ของสินทรัพย�รวมของป, 
2565 ตามลําดับ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย5และสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าของบริษัทย3อย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 
4,523.39 ล1านบาท ได1รวมลูกหน้ีเงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�จํานวน 3,721.16 ล1านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 3,265.37 
ล1านบาทเม่ือส้ินป, 2564 และลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย�ด1วยเงินสดเพ่ิมข้ึนจาก 372.70 ล1านบาท เปAน 802.23 ล1านบาท 
ซ่ึงรวมลูกหน้ีผิดนัดชําระจากหลักทรัพย� MORE จํานวน 479 ล1านบาท ท่ีตลาดหลักทรัพย�แห3งประเทศไทยพบว3ามี
การซ้ือขายท่ีผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทฯได1ย่ืนหนังสือต3อกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ) เพ่ือร1องทุกข�กล3าวโทษให1ดําเนินคดีต3อลูกหน้ีดังกล3าวและ
บุคคลอื่นท่ีเก่ียวข1องหรือเคยเก่ียวข1องสัมพันธ�กับลูกหน้ีในข1อหาร3วมกันฉ1อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี
ลักษณะเปAนปกติธุระ ซ่ึงเปAนความผิดมูลฐานตามพรบ. ปdองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต3อมา
สํานักงานปdองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได1มีคําส่ังให1บริษัทหลักทรัพย�ท่ีเก่ียวข1องทุกบริษัทดําเนินการ
อายัดทรัพย�สินท่ีเก่ียวข1องกับการกระทําความผิดข1างต1นของท้ังผู1ซ้ือและผู1ขายไว1ชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมของ 
ปปง. ได1พิจารณาเห็นชอบให1เสนอสํานวนคดีการตรวจสอบและการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดต3ออัยการเพ่ือพิจารณาย่ืนคําร1องต3อศาลเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2566  และในวันท่ี 16 กุมภาพันธ� 
2566 อัยการพิเศษ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว3าพยานหลักฐานท่ีได1รวบรวมมาน้ัน ปรากฎหลักฐาน
ท่ีเช่ือได1ว3าผู1ถูกกล3าวหากับพวกมีพฤติการณ�ในการกระทําความผิดหรือเก่ียวข1องหรือเคยเกี่ยวข1องสัมพันธ�กับผู1กระทํา
ความผิดเก่ียวกับการฉ1อโกงดังกล3าว จึงได1ย่ืนคําร1องต3อศาล ซ่ึงศาลแพ3งได1มีคําส่ังไต3สวนคําร1องฉุกเฉินและมีคําส่ังให1



ยึดหรืออายัดทรัพย�สินเก่ียวกับการกระทําความผิดไว1ช่ัวคราวซ่ึงมีมูลค3ารวม 4,470.87 ล1านบาทพร1อมดอกผลของ
เงินและทรัพย�สินท่ีเกิดข้ึน จนกว3าศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปAนอย3างอ่ืน ซ่ึงในวันเดียวกัน บริษัทย3อยได1ย่ืนคําร1อง
ขอคุ1มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานพร1อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห3งความเสียหายและจํานวนความ
เสียหายท่ีได1รับต3อพนักงานเจ1าหน1าท่ี ณ สํานักงาน ปปง. เพ่ือให1 ปปง. และ อัยการดําเนินการให1ได1รับการชดใช1
ความเสียหายตามกฎหมายต3อไป ตามราชกิจจานุเบกษาได1เผยแพร3ประกาศ เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2566  

นอกจากน้ีในวันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2566 สํานักงานกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) ได1
กล3าวโทษต3อ บก.ปอศ. ว3าลูกหน้ีและผู1กระทําความผิดรวม 18 รายกระทําการร3วมกันทําให1บุคคลท่ัวไปเข1าใจผิด
เก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย� ซ่ึงเข1าข3ายการกระทําอันไม3เปAนธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และเปAนความผิดมูลฐานตามพรบ. ปdองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต3อ ปปง. เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต3อไป ปMจจุบันบริษัทย3อยอยู3ระหว3างรอผลการดําเนินคดีจากหน3วยงานท่ีเก่ียวข1อง 

 ผู1บริหารพิจารณาว3า เหตุการณ�ดังกล3าวเปAนเหตุการณ�ท่ีผิดปกติ ท่ีเกิดจากเจตนาฉ1อโกง มีวัตถุประสงค�
เปAนการต1องห1ามโดยชัดแจ1งตามกฎหมาย และขัดต3อความสงบเรียบร1อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเปAน
โมฆะ เสมือนว3าไม3เคยมีธุรกรรมดังกล3าวเกิดข้ึน การต้ังค3าเผื่อผลขาดทุนด1านเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกล3าว จะส3งผล
เสียต3อรูปคดีท่ีบริษัทย3อยได1ย่ืนคําร1องขอคุ1มครองสิทธิ จากการกระทําความผิดมูลฐานท่ีบริษัทย3อยได1ย่ืนต3อสํานักงาน 
ปปง.ไปแล1ว ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2566 และส3งผลเสียต3อรูปคดีท่ีบริษัทย3อยได1ร1องทุกข�กล3าวโทษไว1ต3อกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิด อันเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ("บก.ปอศ") ท้ังน้ีเพราะการต้ังค3าเผื่อผล
ขาดทุนทางด1านเครดิตดังกล3าว อาจเปAนการกระทําท่ีเสมือนหน่ึงบริษัทย3อยยอมรับว3า ธุรกรรมท่ีพิพาทดังกล3าว เปAน
ธุรกรรมท่ีมีผลสมบูรณ� และยอมรับในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ด1วยเหตุน้ีบริษัทย3อยจึงมิได1บันทึกค3าเผ่ือผลขาดทุนด1าน
เครดิต ท่ีคาดว3าจะเกิดสําหรับธุรกรรมดังกล3าว และบริษัทย3อยเชื่อว3ามีโอกาสสูงท่ีรายการท่ีเกิดข้ึนดังกล3าว จะตก
เปAนโมฆะเสมือนไม3เคยเกิดธุรกรรมดังกล3าว และความเสียหายดังกล3าวจะได1รับคืนเต็มจํานวนจากทรัพย�สินท่ีได1มี
คําสั่งอายัดไว1 ตามคําสั่งศาลซ่ึงมีมูลค3ารวม 4,770.87 ล1านบาท พร1อมดอกผลของเงินหรือทรัพย�สินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปAน
ผลจากการประสานความร3วมมือของหน3วยงานทางการทุกหน3วยงานท่ีดําเนินการสอบสวน และได1พยานหลักฐานท่ี
สามารถพิสูจน�การกระทําความผิดร3วมกันของผู1กระทําความผิดจํานวนมาก จนสามารถดําเนินคดีและนําไปสู3การ
อายัดทรัพย�สินตามคําสั่งศาลได1ในท่ีสุด โดยบริษัทได1ย่ืนคําร1องขอคุ1มครองสิทธิต3อพนักงานเจ1าหน1าท่ีสํานักงาน ปปง. 
ในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย�สินท่ีเก่ียวข1องกับการกระทําความผิดท่ีมีการอายัดไว1ตามท่ีกล3าวข1างต1น 

บริษัทย3อยได1จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เปAนลูกหน้ีท่ีไม3มีการเพ่ิมขึ้นอย3างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด1านเครดิตจํานวน 3,505.99 ล1านบาท ลูกหน้ีท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย3างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด1านเครดิตจํานวน 1,017.41 ล1านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ1มหน้ี และลูกหน้ี
ท่ีมีการด1อยค3าด1านเครดิตจํานวน 61.97 ล1านบาท ซ่ึงบริษัทย3อยได1ต้ังสํารองค3าเผื่อผลขาดทุนด1านเครดิตท่ีคาดว3าจะ
เกิดขึ้นจํานวน 61.97 ล1านบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล1ว 

เงินลงทุนในหลักทรัพย5และสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า 

เงินลงทุนในหลักทรัพย�สุทธิของบริษัทและบริษัทย3อย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีจํานวน 1,062.22 ล1าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากเม่ือส้ินป, 2564 ท่ีมีจํานวน 891.94 ล1านบาท ในจํานวนน้ี เปAนเงินลงทุนชั่วคราวตามมูลค3ายุติธรรม
ผ3านกําไรขาดทุนจํานวน 698.85 ล1านบาท เงินลงทุนชั่วคราวตามราคาทุนตัดจําหน3ายจํานวน 82.35 ล1านบาท และ
เงินลงทุนระยะยาวตามมูลค3ายุติธรรมผ3านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจํานวน 219.55 ล1านบาท และเงินลงทุนในการ



ร3วมค1าและบริษัทร3วมจํานวน 61.47 ล1านบาท ซ่ึงได1บันทึกโดยวิธีส3วนได1เสีย  

ในป, 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 93.94  ล1านบาท ลดลงจากป, 
2564 มีผลตอบแทนจํานวน 209.47 ล1านบาท คิดเปAนอัตราผลตอบแทนต3อเงินลงทุนรวมร1อยละ 9.57 ซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนลดลงจากป, 2564 ท่ีมีอัตราผลตอบแทนร1อยละ 23.21 ผลตอบแทนรวมดังกล3าวรวมถึงกําไรจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 50.42 ล1านบาท ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือขายล3วงหน1าท้ังสิ้น 3.90 ล1านบาท 
ดอกเบ้ียและเงินปMนผลของเงินลงทุนจํานวน 28.95 ล1านบาท ส3วนแบ3งกําไรจากเงินลงทุนในการร3วมค1าและบริษัท
ร3วมจํานวน 14.67 ล1านบาท ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนท่ีวัดมูลค3ายุติธรรมผ3านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 
1.43 ล1านบาท และขาดทุนจากเงินลงทุนในส3วนของผู1ถือหุ1นลดลงจํานวน 5.23 ล1านบาท 

            หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีหน้ีสินรวม 5,498.57 ล1านบาท เพ่ิมข้ึนในอัตราร1อยละ 
18.09 เม่ือเทียบกับหน้ีสินรวมเม่ือสิ้นป, 2564 ท่ีมีจํานวน 4,656.34 ล1านบาท คิดเปAนอัตราหน้ีสินต3อส3วนของผู1ถือหุ1น 
3.16 เท3าเพ่ิมข้ึนจาก 2.65 เท3า ณ ส้ินป, 2564 การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมดังกล3าวจากเงินกู1ยืมรวมเพ่ิมขึ้นจาก 
3,814.64 ล1านบาทเม่ือสิ้นป, 2564 เปAน 4,780.59 ล1านบาทเม่ือส้ินป, 2565 ซ่ึงรวมเงินกู1ยืมจากสถาบันการเงิน
จํานวน 2,105 ล1านบาท เงินกู1ยืมอ่ืนจํานวน 188.09 ล1านบาท หุ1นกู1ท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป,จํานวน 1,751 ล1าน
บาท และหุ1นกู1ระยะยาวจํานวน 736.50 ล1านบาท เพ่ือใช1สําหรับการชําระราคา เงินให1กู1ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� และ
เงินให1กู1ยืมอื่นในระหว3างป,  

ส�วนของผู�ถือหุ�น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย3อยมีส3วนของผู1ถือหุ1นจํานวน 1,739.69  ล1านบาทลดลง
เล็กน1อยจากเม่ือสิ้นป, 2564 ท่ีมีจํานวน 1,755.85 ล1านบาท เปAนผลจากผลกําไรในป, 2565 มีจํานวน 178.40 ล1าน
บาท ขาดทุนท่ียังไม3เกิดข้ึนจากการวัดมูลค3าเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง 5.23 ล1านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีการจ3ายเงินปMน
ผลงวดสุดท1ายจากผลการดําเนินงานป, 2564 จํานวน 160.80 ล1านบาท และเงินปMนผลระหว3างกาลจากผลการ
ดําเนินงานป, 2565 จํานวน 37.52 ล1านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต3อส3วนของผู1ถือหุ1นร1อยละ 10.26 ต3อป, 
ต่ํากว3าป, 2564 มีอัตราร1อยละ 14.92 ต3อป, 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายวิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล) 
   กรรมการ 


