
 
 
 
 

ที่ วฒ. ต. 020/2562 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562  

เรื่อง   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
ได้มีมติอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีก าไรสุทธิ 1.11 
ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.006 บาท โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรสุทธิ 23.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไร
ต่อหุ้น 0.12 บาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 95.33 บริษัทขออธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ป ี2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี้  

1.   ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 กล่าวคือ บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จ านวน 120.86 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมของงวดเดียวกันของปี 
2561 ที่มีจ านวน 189.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.16 ซึ่งรายได้หลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 

1)  รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 144.87 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 
90.02 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลักต่อไปน้ี 

 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 86.82 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 35.05 ล้านบาทใน
งวดเดียวกันของปี 2562 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 59.63 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 71,182 ล้านบาทต่อวันในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 
45,739 ล้านบาทต่อวันในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 35.74 ซึ่งปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
ของตลาดเป็นสัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงมาก  

2)  บริษัทมีผลก าไรจากเงินลงทุนรวม 10.80 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562  แบ่งเป็นก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
1.93 ล้านบาท และก าไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน 8.87 ล้านบาท ในขณะทีใ่นไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2561 บริษัทมีก าไรจากเงินลงทุนรวม 31.37 ล้านบาท แบ่งเป็นก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 33.53 ล้าน
บาท และขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน 2.16 ล้านบาท 

3) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 6.95 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 12.83 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 
ปี 2562 เนื่องจากเงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จ านวน 119.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากค่าใช้จ่าย
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2561 ที่มีจ านวน 158.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.08 ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 



 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 97.71 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 68.60 ล้านบาท
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราลดลง ร้อยละ 29.79 ซึ่งผันแปรตามผลการด าเนินงานโดยรวมที่
ลดลง 

 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงจาก 18.67 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 12.94 ล้านบาท
ส าหรับงวดเดียวกันปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 30.69 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายทีล่ดลง 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทตั้งหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 6.89 ล้านบาท อันเป็นการลดลงของมูลค่ายุติธรรม
ของหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นยังคงถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงท า
ให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากมูลค่าหลักประกันส่วนที่ต่ ากว่ามูลหน้ี  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จ านวน 1.85 ล้านบาทลดลงจาก 
30.47 ล้านบาทส าหรับงวดเดียวกันของป ี2561 และมีก าไรสุทธิจ านวน 1.11 ล้านบาทส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลงจาก
จ านวน 23.76 ล้านบาทส าหรับงวดเดียวกันของป ี2561  

2.   ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,925.99 ล้านบาทใกล้เคียงกับสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นปี 

2561ที่มีจ านวน 3,922.15 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จ านวน 750.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 722.86 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจ านวน 1,952.40 ล้านบาทลดลงจาก 
2,248.53 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจ านวน 530.54 ล้านบาทลดลงจาก 612.85 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 19.11 ร้อยละ 49.73 และร้อยละ 13.51 ของสินทรัพย์รวมของปี 2562 ตามล าดับ   

ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
จ านวน 1,952.40  ล้านบาท ได้รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จ านวน 1,811.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 2,090.95  
ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 157.58 ล้านบาท เป็น 140.55 ล้านบาท  

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) บริษัทย่อยได้จ าแนกลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการจัดท าบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ 
เป็นมูลหน้ีปกติ จ านวน 1,937 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 15 ล้านบาทซึ่งมีหลักประกันคุ้มหนี้ และเป็น
มูลหน้ีจัดชั้นสงสัยจ านวน 62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแล้ว 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 750.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจ านวน 722.86 ล้านบาท ในจ านวนน้ี เป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จ านวน 746.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 
719.58 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561  และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจ านวน 3.47 ล้านบาท 



ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 35.88 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ
งวดเดียวกันของปี 2561 มีผลตอบแทนจ านวน 34.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวมร้อยละ 19.49 ต่อ
ปี ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนร้อยละ 22.43 ผลตอบแทนรวมดังกล่าว
รวมถึงผลก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวน 10.99 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลของ
หลักทรัพย์ทั้งเพื่อค้าและเผื่อขายจ านวน 12.24 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนประเภทเผื่อขายที่แสดงในส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลง 12.65 ล้านบาท  

       หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,366.44 ล้านบาท ใกล้เคียงกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2561 

ที่มีจ านวน 2,369.99 ล้านบาท หนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักเป็นเงินกู้ยืมรวมลดลงเล็กน้อยจาก 2,081 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 
2561 เป็น 2,013.25 ล้านบาทเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพิ่มขึ้นจาก 111.95 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 เป็น 218.72 ล้านบาทเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,559.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อสิ้น
ปี 2561 ที่มีจ านวน 1,552.16 ล้านบาท เป็นผลโดยหลักจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงในส่วนของผู้
ถือหุ้นลดลง 12.65 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 7.27 ล้าน
บาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.285 ต่อปี ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 มีอัตราร้อยละ 
5.90 ต่อป ี

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์) 
    กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


