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ที� วฒ. ต. 
��/��� 

วนัที� �� สิงหาคม ���  

เรื�อง   คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที� � สิ +นสดุวนัที� �� มีนาคม ��� และ
ไตรมาสที� � สิ +นสดุวนัที� �
 มิถนุายน ��� 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี + วฒันา จาํกดั (มหาชน) ครั+งที� /��� ประชมุเมื�อวนัที� �� สิงหาคม ��� ได้
มีมตอินมุตัิงบการเงินที�ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีสาํหรบัไตรมาสที� � สิ +นสดุวนัที� �� มีนาคม ��� และไตรมาสที� � สิ +นสดุ
วนัที� �
 มิถนุายน ��� ซึ�งบริษัทไดข้อผ่อนผนัการจดัส่งงบการเงินไตรมาสที� � และเลื�อนมาจดัสง่พรอ้มกบังบไตรมาสที� � นี +อนั
เป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื +อไวรสัโคโรนา �
�@  หรือ โรคโควิด �@  

 บริษัทขออธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที� � และไตรมาสที�  � และงวดหกเดือน
สิ +นสดุวนัที� �
 มิถุนายน ��� เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ดงันี + 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 ไตรมาสท ี 2 ไตรมาสท ี 1

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (13.98) 22.83 (161.21) 117.11 20.98 (131.09) 1.85 458.16 (7,185.95)

กาํไร(ขาดทุน) สทุธิ (10.80) 18.15 (159.48) 94.76 17.04 (105.56) 1.11 456.06 (9,609.91)

กาํไร(ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้นถัวเฉลี�ย (บาท) (0.05) 0.09 (159.48) 0.48 0.09 (0.53) 0.01 456.06 (9,609.91)

(หน ่วย : ล้านบาท)

ไตรมาสท ี 1 สิ�นสุด

วันท ี 31 ม ีนาคม

ไตรมาสท ี 2 สิ�นสุด

วันท ี 30 ม ิถ ุนายน

งวด 6 เดอืนสิ�นสุด

วันท ี 30 ม ิถุนายน
เปลียนแปลง

(ร ้อยละ)

เปลียนแปลง (ร ้อยละ)

  
*.   ผลการดาํเนินงานไตรมาสท ี * สิ �นสุดวันท ี /* มีนาคม 012/ และไตรมาสท ี 0 ส ิ�นสุดวันท ี /3 มิถุนายน 012/    

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� ลดลงจากงวดเดียวกนัปี ��� โดยลดลงจาก ��
.M 
ลา้นบาท เป็น -�.�O ลา้นบาทคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ �
�.M ในขณะที�ไตรมาสที� � ปี ��� เพิ�มขึ +นจากงวดเดียวกนัปี 
���โดยเพิ�มขึ +นจาก �QM.O@ ล้านบาท เป็น ��O. ล้านบาท เพิ�มขึ +นในอัตรารอ้ยละ �.@Q รายได้ส ําคัญที�มีการ
เปลี�ยนแปลงมีดงันี +  

1)  รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรพัยเ์พิ�มขึ +นจาก M.�� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��Q.
@ ลา้นบาทในไตรมาสที� 
� ปี ��� ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ Q.QQ  และไตรมาสที� � ปี ��� เพิ�มขึ +นจาก MQ.�
 ลา้นบาทในไตร
มาสที� � ปี ��� เป็น @@.M� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ �M. เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของรายได้
หลกัต่อไปนี+ 

• รายไดค้่านายหนา้ซื +อขายหลกัทรพัยเ์พิ�มขึ +นจาก QQ.� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น O�.QO ลา้นบาท
ในงวดเดียวกนัของปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ ��.MM  ลา้นบาท และไตรมาสที� � ปี ��� เพิ�มขึ +นจาก 
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Q�.� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น �@.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ ��.�O เป็นผลจาก
การเพิ�มขึ +นของปริมาณการซื +อขายหลกัทรพัยโ์ดยรวมของตลาดหลกัทรพัยที์�เพิ�มขึ +นจาก Q,O�@ ลา้นบาทต่อ
วนัในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��,@
� ลา้นบาทต่อวนัในไตรมาสที� � ปี ��� และ จาก �,O@@ ลา้นบาทต่อ
วันในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น O
,Q�M ลา้นบาทต่อวันในไตรมาสที� � ปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ 
Q�.�O และรอ้ยละ �
.M@ ตามลาํดับ ซึ�งปริมาณการซื +อขายที�เพิ�มขึ +นเกิดจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสั
โควิด-�@ ทาํใหด้ชันีตลาดหลกัทรพัยล์ดลงอย่างรุนแรงเกือบ �

 จดุจาก �,M
 จดุเมื�อสิ +นปี ��� เป็น �,
�Q 
จดุในระหว่างไตรมาสที� � ปี ��� และปรบัตวัเพิ�มขึ +นทะล ุ�,Q

 จดุในเดือนมิถุนายน  

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพิ�มขึ +นจาก �
.Q@ ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��.QQ ลา้นบาทใน
งวดเดียวกนัปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ �
@ จากค่าธรรมเนียมจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ในขณะที�ในไตร
มาสที� � ปี ��� ลดลงจาก �Q.�� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��.M ลา้นบาท หรือลดลงในอตัรา
รอ้ยละ ��.
�  

• รายไดด้อกเบี +ยเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยล์ดลงจาก �
.�@ ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��.Q� ลา้น
บาทงวดเดียวกนัปี ��� หรือลดลงในอตัรารอ้ยละ �M.M และในไตรมาสที� � ปี ��� ลดลงจาก �@.�� ลา้น
บาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น �.@
 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัรารอ้ยละ ��.�@ การลดลงในดอกเบี +ยเงินให้
กูยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยท์ั+งสองไตรมาสเป็นผลจากการลดลงของเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยร์ะหว่างไตรมาส     

2)  บริษัทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทนุและผลตอบแทนจากเงินลงทนุรวม ��.�@ ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ���  และ
มีกาํไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม @�.MQ ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� ในขณะที�ไตรมาสที� � และไตร
มาสที� � ปี ��� บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกาํไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม �
.M
 ลา้นบาท และ �Q.Q
 
ลา้นบาทตามลาํดบั ผลขาดทุนและกาํไรอย่างมากในไตรมาสที� � และไตรมาสที� � ปี ��� เป็นผลจากสถานการณ์
การระบาดของไวรสัโควิด-�@ ที�ทาํใหด้ชันีตลาดหลกัทรพัยล์ดลงอย่างรุนแรงเกือบ �

 จดุจาก �,M
 จดุเมื�อสิ +นปี 
��� เป็น �,
�Q จดุในเดือนมีนาคม ��� และปรบัตวัเพิ�มขึ +นทะล ุ�,Q

 จุดในเดือนมิถนุายน  

3) รายไดด้อกเบี +ยเพิ�มขึ +นจาก ��.M� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��.�M ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปี ��� 
หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ �
.�� และในไตรมาสที� � ปี ��� เพิ�มขึ +นจาก �O.�Q ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ��� 
เป็น ��.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ ��.QO เนื�องจากเงินใหกู้ยื้มอื�นที�เพิ�มขึ +นเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 
2562  

ค่าใช้จา่ย 

บริษัทและบรษัิทยอ่ยมีคา่ใชจ้่ายรวม สาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� จาํนวน ��M.@� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ +นเล็กนอ้ยเมื�อเทียบ
กบัค่าใชจ่้ายสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� ที�มีจาํนวน ��@.
� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ M.�� และไตรมาสที� � ปี 
��� จาํนวน ��
.QQ ลา้นบาท ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบัค่าใชจ้่ายสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� ที�มีจาํนวน ��O.M
 ลา้นบาท หรือ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ ��.@  ค่าใชจ้า่ยที�สาํคญัที�เปลี�ยนแปลงไดแ้ก ่

• ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ +นจาก �M.�� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เป็น O�.O� ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ +นรอ้ยละ O.Q� และลดลงจาก O�.�Q ลา้นบาทสาํหรบัไตร
มาสที� � ปี ��� เป็น �Q ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ ��.
 เป็นการ
ลดลงตามผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัท 
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• ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ�มขึ +นจาก ��.@Q ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เป็น �.QO ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ +นรอ้ยละ �@. และลดลงจาก �Q.O� ลา้นบาทสาํหรบัไตร
มาสที� � ปี ��� เป็น ��.@� ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ ��.@� ซึ�งผนั
แปรตามปรมิาณการซื +อขายของบญัชีเงินลงทนุของบริษัท 

• ค่าเสื�อมราคาและตัดจาํหน่ายเพิ�มขึ +นจาก �.�� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เป็น �
.�M ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ +นรอ้ยละ ��
.� และเพิ�มขึ +นจาก �.�M ลา้นบาทสาํหรบั
ไตรมาสที� � ปี ���เป็น �
.�@ ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ +นรอ้ยละ ���.OO 
ในขณะที�ค่าใชจ้่ายอื�นลดลงจาก �M.M
 สาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เป็น ��.@ ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนั
ปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ ��.
� และลดลงจาก �M.QO ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���เป็น 
9.91 ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ Q�.� เป็นผลจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� �� เรื�องสัญญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้ันทึกค่าเช่าที�มีภาระผูกพันมากกว่า � ปี เป็น
สินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนี+สินตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า และตดัจาํหน่ายจึงทาํใหเ้กิดการเปลี�ยน
ประเภทคา่ใชจ้า่ยจากค่าเชา่ซึ�งรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายอื�นเป็นค่าตดัจาํหน่าย  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บริษัทและบรษัิทย่อยมีขาดทนุสุทธิจาํนวน �
.� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรบังวด
เดียวกนัของปี ��� จาํนวน �.�� ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิจาํนวน @Q.O� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ��� เทียบกับ
กาํไรสุทธิสาํหรบังวดเดียวกนัของปี ��� จาํนวน Q.�Q ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ @,�Q� และเพิ�มขึ +นรอ้ยละ 
�
M ตามลาํดบั 

0.   ผลการดาํเนินงานสาํหร ับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันท ี /3 มิถุนายน 012/  

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบังวดหกเดือนแรกของปี ��� ลดลงจากงวดเดียวกนัปี ��� รอ้ยละ ��.Q� 
กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมสาํหรบังวดหกเดือนแรกปี ��� จาํนวน ��.�M ลา้นบาท เทียบกบัรายไดร้วม
ของงวดเดียวกนัปี ��� ที�มีจาํนวน ��@.� ลา้นบาท โดยมีการเปลี�ยนแปลงของรายไดที้�สาํคญัดงันี+  

1)  รายไดจ้ากธุรกิจหลกัทรพัยเ์พิ�มขึ +นจาก ��@.� ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น ���.@� ลา้นบาทในงวด
เดียวกนัของปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ ��.
M เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของรายไดห้ลกัต่อไปนี+ 

• รายไดค้่านายหนา้ซื +อขายหลกัทรพัยเ์พิ�มขึ +นจาก �M.�� ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น ��Q.�
 ลา้น
บาทในงวดเดียวกนัของปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ M�.�M เป็นผลจากการเพิ�มขึ +นของปริมาณการซื +อ
ขายหลกัทรพัยโ์ดยรวมของตลาดหลกัทรพัยที์�เพิ�มจาก Q@,�� ลา้นบาทต่อวนัในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น 
�M,��O ลา้นบาทต่อวันในงวดเดียวกันปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอัตรารอ้ยละ �M.�Q ซึ�งปริมาณการซื +อขายที�
เพิ�มขึ +นเกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-�@ ทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรพัยล์ดลงอย่างรุนแรงเกือบ 
�

 จุดจาก �,M
 จดุเมื�อสิ +นปี ��� เป็น �,
�Q จดุในระหว่างไตรมาสที� � ปี ��� และปรบัตวัเพิ�มขึ +นทะล ุ
�,Q

 จดุในเดือนมิถนุายน 

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพิ�มขึ +นจาก �Q.�
 ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น QQ.�@ ลา้นบาท
ในงวดเดียวกนัปี ��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ M
.
Q จากค่าธรรมเนียมจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
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• รายไดด้อกเบี +ยเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยล์ดลงจาก .�� ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น �@.�� 
ลา้นบาทในงวดเดียวกนัปี ��� เป็นผลจากเงินใหกู้ยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยที์�ลดลงในระหว่างงวด 

2) บริษัทมีขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม O�.� ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� ในขณะที�ในงวด
เดียวกนัของปี ��� บริษัทมีกาํไรและผลตอบแทนจากเงินลงทนุรวม Q.�
 ลา้นบาท ผลขาดทุนอย่างมากในงวด
หกเดือนแรก ปี ��� เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-�@ ที�ทาํใหด้ชันีตลาดหลักทรพัยล์ดลง
อย่างรุนแรงเกือบ �

 จดุจาก �,M
 จดุเมื�อสิ +นปี ��� เป็น �,
�Q จุดในเดือนมีนาคม ��� และปรบัตวัเพิ�มขึ +น
ทะล ุ�,Q

 จดุในเดือนมิถนุายน 

3) รายไดด้อกเบี+ยเพิ�มขึ +นจาก �
.QO ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น QM.�@ ลา้นบาทในงวดเดียวกันของปี 
��� หรือเพิ�มขึ +นในอตัรารอ้ยละ @.M
 เนื�องจากเงินใหกู้ยื้มอื�นที�เพิ�มขึ +นในงวดหกเดือนแรกปี ��� 

ค่าใช้จา่ย 

บริษัทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายรวม สาํหรบังวดหกเดือนแรกปี ��� จาํนวน ��@.�� ลา้นบาท ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบั
คา่ใชจ้่ายสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� ที�มีจาํนวน �Q�.M� ลา้นบาท ค่าใชจ้า่ยที�สาํคญัที�เปลี�ยนแปลงไดแ้ก่ 

� คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานลดลงจาก 144.85 ลา้นบาทสาํหรบังวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น ��O.O� ลา้น
บาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ Q.@� ผนัแปรตามผลการดาํเนินงานโดยรวม  

� ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพิ�มขึ +นจาก �.Q@ ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น �
.�O ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ +นรอ้ยละ ��M.Q@ ในขณะที�ค่าใชจ้่ายอื�นลดลงจาก �O.�O 
ลา้นบาทในงวดหกเดือนแรกปี ��� เป็น ��.
 ลา้นบาทสาํหรบังวดเดียวกนัปี ��� หรือคิดเป็นอตัราลดลง
รอ้ยละ �@.�� เป็นผลจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� เรื�องสัญญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้นัทกึค่า
เช่าที�มีภาระผกูพนัมากกว่า � ปี เป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี+สินตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า และ
ตดัจาํหน่ายจึงทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนประเภทคา่ใชจ้่ายจากค่าเช่าซึ�งรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายอื�นเป็นค่าตดัจาํหน่าย   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บริษัทและบรษัิทย่อยมีขาดทุนสุทธิจาํนวน �
.M
 ลา้นบาทสาํหรบังวดหกเดือนแรกปี ��� เทียบกับกาํไรสุทธิสาํหรบั
งวดเดียวกนัของปี ��� จาํนวน �M.� ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ �@.QM 

3.   ฐานะทางการเงนิ 

สินทร ัพยร์วม 
ณ วนัที� �
 มิถนุายน ��� บรษัิทและบรษิัทย่อยมีสนิทรพัยร์วม �,@�M.M� ลา้นบาทลดลงเมื�อเทียบกบัสินทรพัยร์วมเมื�อ

สิ +นปี ��� ที�มีจาํนวน Q,Q
�.�� ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ยรายการที�สาํคัญ ได้แก่ เงินลงทุนจาํนวน �,
��.�� ลา้นบาท
เพิ�มขึ +นจาก �,
�
.OQ ลา้นบาท ลูกหนี+ธุรกิจหลักทรพัยแ์ละสัญญาซื +อขายล่วงหนา้จาํนวน �,Q�O.�� ลา้นบาทลดลงจาก 
1,785.35 ลา้นบาท และเงินใหกู้ยื้มระยะสั+นอื�นจาํนวน @Q@.�M ลา้นบาทลดลงจาก �,��Q.Q� ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ �.@� และรอ้ยละ ��.@� ของสนิทรพัยร์วมของปี ��� ตามลาํดบั   

ลูกหนี�ธ ุรก ิจหลักทร ัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ลูกหนี+ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสัญญาซื+อขายล่วงหนา้ของบริษัทย่อย ณ วนัที� �
 มิถุนายน ��� จาํนวน �,Q�O.�� ลา้น
บาท ไดร้วมลกูหนี+เงินใหกู้ยื้มเพื�อซื +อหลกัทรพัยจ์าํนวน �,�M.
� ลา้นบาท ซึ�งลดลงจาก �,��O.@  ลา้นบาทเมื�อสิ +นปี ���  
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บริษัทย่อยไดจ้าํแนกลกูหนี+ธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื +อขายล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี+
ที�ไม่มีการเพิ�มขึ +นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี�ยงด้านเครดิตจาํนวน �,Q��.�� ล้านบาท ลูกหนี+ที�มีการเพิ�มขึ +นอย่างมี
นัยสาํคัญของความเสี�ยงดา้นเครดิตจาํนวน �.O� ล้านบาทซึ�งมีหลักประกันคุม้หนี+ และลูกหนี+ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
จาํนวน ��.
M ลา้นบาท ซึ�งบริษัทย่อยไดต้ั+งสาํรองค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ +นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแลว้ 

เงนิลงทุน 

เงินลงทนุของบรษัิทและบริษัทย่อย ณ วนัที� �
 มิถนุายน ��� มีจาํนวน �,
��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ของ
มลูคา่สินทรพัยร์วม เพิ�มขึ +นจากเมื�อสิ +นปี ��� ที�มีจาํนวน �,
�
.OQ ลา้นบาท ในจาํนวนนี+ เป็นเงินลงทนุชั�วคราวจาํนวน 
M�
.�� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ +นจาก �@
.O
 ลา้นบาทเมื�อสิ +นปี ��� เงินลงทนุระยะยาวจาํนวน �M�.MM ลา้นบาทซึ�งลดลงจาก 
�M@.M@ ลา้นบาทเมื�อสิ +นปี ���  และเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการร่วมคา้ซึ�งไดบ้นัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สียจาํนวน �Q.�� ลา้น
บาท 

       หนี�ส ิน 

ณ วนัที� �
 มิถนุายน ��� บรษัิทและบริษัทย่อยมีหนี+สินรวม �,�@.
� ลา้นบาท ลดลงจากหนี+สินรวมเมื�อสิ +นปี ��� ที�
มีจาํนวน �,M�Q.�� ลา้นบาท หนี+สินรวมดังกล่าวโดยหลักเป็นเงินกูยื้มรวมที�ลดลงจาก �,Q��.� ล้านบาทเมื�อสิ +นปี ��� 
เป็น �,
Q
.�� ลา้นบาท ในขณะที�หนี+สินตามสัญญาเช่ามีจาํนวน MM.
M ลา้นบาทซึ�งบนัทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที� �� เรื�องสญัญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้นัทึกค่าเช่าที�มีภาระผกูพนัมากกว่า � ปี เป็นสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนี+สิน
ตามสญัญาเชา่ตลอดอายสุญัญาเช่า  

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

ณ วนัที� �
 มิถนุายน ��� บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผูถื้อหุน้จาํนวน �,Q�@.M
 ลา้นบาทลดลงจากเมื�อสิ +นปี ��� 
ที�มีจาํนวน �,O@.Q ลา้นบาท เป็นผลโดยหลักจากการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรบัปี ��� จาํนวน MO.�Q ลา้นบาท 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเพิ�มขึ +นจาํนวน 
Q
.�� ลา้นบาท ในขณะที�มีผลขาดทุนสาํหรบังวด �
.M
 ลา้นบาท โดยบริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
(�.Q�) ตอ่ปี ลดลงจากงวดเดียวกนัปี ��� มีอตัรารอ้ยละ �.�� ตอ่ปี 

 

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายชาญชยั กงทองลกัษณ)์ 
    กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 


