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ที� วฒ. ต. 
��/���� 

วนัที� �� พฤศจิกายน ����  

เรื�อง   คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที� � สิ /นสดุวนัที� �
 กนัยายน ���� 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี / วฒันา จาํกดั (มหาชน) ครั/งที� :/���� ประชมุเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� 
ไดมี้มติอนมุตัิงบการเงินที�ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีสาํหรบัไตรมาสที� � สิ /นสุดวนัที� �
 กนัยายน ���� บรษัิทขออธิบาย
และวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที� � และงวดเกา้เดือนสิ/นสดุวนัที� �
 กนัยายน ���� เปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีกอ่น ดงันี/ 

เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ล้านบาท) 30/9/2020 30/9/2019 (ร้อยละ) 2563 2562 (ร้อยละ)

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (10.12) 31.87        (131.75) 3.86         9.03          (57.27)

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (7.10) 26.38        (126.91) 3.70         8.22          (55.01)

กําไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี"ย (บาท) (0.036) 0.132        (126.91) 0.019        0.041        (55.01)

งวด 9 เดือน

ไตรมาสที� 3 สิ+นสุดวันที� 
30 กันยายน

 

�.   ผลการดาํเนินงานไตรมาสท ี� � สิ �นสุดวันท ี� �� กันยายน ����   

รายได้ 

บริษัทและบรษัิทย่อยมีรายไดร้วมสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ���.�> ลา้นบาท เพิ�มขึ /นจากรายไดร้วมของงวด
เดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน ��>.�@ ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราเพิ�มขึ /นรอ้ยละ �.:> โดยมีรายไดส้าํคญัที�เปลี�ยนแปลงดงันี/   

1) รายไดจ้ากธุรกิจหลักทรพัยใ์กลเ้คียงกนัโดยในไตรมาสที� � ปี ���� มีรายได ้:�.>� ลา้นบาท  ในขณะที�ไตรมาสที� � 
ปี ���� มีรายได ้>:.>� ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดที้�สาํคญัต่อไปนี/ 

• รายไดค้่านายหนา้ซื /อขายหลกัทรพัยจ์าก @�.:� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ���� เป็น @�.@> ลา้นบาทในงวด
เดียวกนัของปี ���� โดยปริมาณการซื/อขายหลกัทรพัยโ์ดยรวมของตลาดหลักทรพัยล์ดลงจาก ��,�:� ลา้น
บาทต่อวนัในไตรมาสที� � ปี ���� เป็น ��,��E ลา้นบาทต่อวนัในไตรมาสที� � ปี ���� หรือลดลงในอตัรารอ้ย
ละ E.>� ในขณะที�ปริมาณการซื /อขายของกลุ่มลกูคา้รายย่อยปรบัเพิ�มขึ /น ส่งผลใหร้ายไดค่้านายหนา้ใกลเ้คียง
กบัปีที�ผา่นมา 

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการที�เพิ�มขึ /นจาก :.�� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ���� เป็น ��.�> ลา้นบาทใน
งวดเดียวกนัปี ���� หรือเพิ�มขึ /นในอตัรารอ้ยละ �
� เป็นผลจากการเพิ�มขึ /นของค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน
สว่นบคุคล 

• รายไดด้อกเบี /ยจากเงินใหกู้้ยืมเพื�อซื /อหลักทรพัยที์�ลดลงเล็กนอ้ยจาก ��.�� ลา้นบาท เป็น �
.E
 ลา้นบาท
ตามมูลค่าลูกหนี/เงินใหกู้ย้ืมเพื�อซื /อหลักทรัพยที์�ลดลงจากความผนัผวนของตลาดในช่วงไตรมาสที� � ของปี 
���� ที�มีการแพรร่ะบาดของเชื /อไวรสัโควดิ-�E และปรบัตวัเพิ�มขึ /นในไตรมาสที� �  
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2) บริษัทมีกาํไรจากเงินลงทุนรวม �.�E ล้านบาทในไตรมาสที� � ปี ����  โดยแบ่งเป็นกาํไรจากหลักทรพัยจ์าํนวน 
:.�: ลา้นบาท กาํไรจากอนุพันธเ์พื�อคา้ ��.�� ล้านบาท และเงินปันผลรบั >.E: ลา้นบาท ในขณะที�ในไตรมาส
เดียวกันของปี ���� บริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนรวม @.�� ล้านบาท โดยแบ่งเป็นขาดทุนจากหลักทรัพย์
จาํนวน �
.�@ ลา้นบาท กาํไรจากอนพุนัธเ์พื�อคา้ �E.E
 ลา้นบาท และเงินปันผลรบั �.E� ลา้นบาท 

3) บริษัทมีรายไดด้อกเบี /ยจากเงินใหกู้ยื้มอื�นเพิ�มขึ /นจาก �>.@� ลา้นบาทในไตรมาสที� � ปี ���� เป็น ��.E@ ลา้นบาท
ในไตรมาสเดียวกนัปี 2563 หรือเพิ�มขึ /นในอตัรารอ้ยละ 24.57 จากการเพิ�มขึ /นของมลูคา่เงินใหกู้ยื้มอื�น  

ค่าใช้จา่ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ /นเมื�อเทียบกับ
ค่าใชจ้่ายสาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน �
E.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ /นในอตัรารอ้ยละ �
.EE ค่าใชจ้่ายที�สาํคญัที�
เปลี�ยนแปลงไดแ้ก ่

1) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและบริหารสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน �
:.�� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ /นจากงวด
เดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน E�.�@ ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยที�เปลี�ยนแปลงไดแ้ก่ 

• ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ /นจาก �@.
� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� เป็น :�.�� ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� หรือคดิเป็นอตัราเพิ�มขึ /นรอ้ยละ �E.@� ซึ�งผนัแปรตามผลการดาํเนินงานโดยรวม 

• ค่าเสื�อมราคาและตัดจาํหน่ายเพิ�มขึ /นจาก �.�� ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� เป็น >.�: ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� ในขณะที�ค่าใชจ่้ายอื�นลดลงจาก �E.�@ ลา้นบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� เป็น 
��.�> ล้านบาทสาํหรับงวดเดียวกันปี ���� เป็นผลจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� �� เรื�อง
สญัญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้ันทึกค่าเช่าที�มีภาระผูกพันมากกว่า � ปี เป็นสินทรัพยส์ิทธิการใชแ้ละหนี/สินตาม
สัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า และตัดจาํหน่ายจึงทาํให้เกิดการเปลี�ยนประเภทค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าซึ�ง
รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายอื�นเป็นค่าตดัจาํหน่าย 

• ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายลดลงจาก ��.:@ ล้านบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� เป็น ��.�� ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� หรือคิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ ��.�� ซึ�งผนัแปรตามปริมาณการซื /อขายของบญัชี
เงินลงทนุของบรษัิท 

2) ค่าใชจ้่ายทางการเงินสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน �@.�� ลา้นบาท ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบัค่าใชจ่้ายสาํหรบั
งวดเดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน ��.�� ลา้นบาทเกดิจากการลดลงของอตัราดอกเบี /ยเงินกูยื้ม 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิจาํนวน �.:
 ล้านบาทสาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� เทียบกับกาํไรสุทธิสาํหรับงวด
เดียวกนัของปี ���� จาํนวน >.�� ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ ��.
@ 
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�.   ผลการดาํเนินงานสาํหร ับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวันท ี� �� กันยายน ����  

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบังวดเก้าเดือนของปี ���� ลดลงจากงวดเดียวกันปี ���� รอ้ยละ E.�� 
กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� จาํนวน ��
.�� ลา้นบาท เทียบกบัรายไดร้วมของ
งวดเดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน �>:.EE ลา้นบาท โดยมีรายไดส้าํคญัที�เปลี�ยนแปลงดงันี/   

1) รายได้จากธุรกิจหลักทรพัยเ์พิ�มขึ /นจาก ���.:: ล้านบาทในงวดเก้าเดือนปี ���� เป็น �
�.�: ล้านบาทในงวด
เดียวกนัปี ���� หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ /นรอ้ยละ �>.�� เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของรายไดต้่อไปนี/ 

• รายไดค้่านายหนา้ซื /อขายหลักทรพัยส์าํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� จาํนวน ���.�E ลา้นบาท เพิ�มขึ /นจากงวด
เดียวกนัของปี ����  ที�มีจาํนวน ���.
E ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ /นรอ้ยละ �
.
� เป็นผลจากปริมาณ
การซื /อขายหลกัทรพัยโ์ดยรวมของตลาดหลกัทรพัยเ์พิ�มขึ /นจาก ��,E>� ลา้นบาทต่อวนัในงวดเกา้เดือนปี ���� 
เป็น �@,��� ล้านบาทต่อวันในงวดเก้าเดือนปี ���� หรือเพิ�มขึ /นในอัตรารอ้ยละ �E.�� ในขณะเดียวกัน
ปรมิาณการซื /อขายของกลุม่ลกูคา้รายย่อยปรบัเพิ�มขึ /น ส่งผลใหร้ายไดค้า่นายหนา้เพิ�มขึ /นมาก 

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพิ�มขึ /นจาก ��.:� ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนปี ���� เป็น ��.>> ลา้นบาทใน
งวดเดียวกันปี ���� หรือเพิ�มขึ /นในอัตราร้อยละ �
> จากค่าธรรมเนียมจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ
คา่ธรรมเนียมบรหิารกองทนุส่วนบคุคล 

• รายไดด้อกเบี /ยจากเงินใหกู้ย้ืมเพื�อซื /อหลกัทรพัยที์�ลดลงจาก :�.>� ลา้นบาท เป็น �
.�� ลา้นบาทตามมูลค่า
ลกูหนี/เงินใหกู้ยื้มเพื�อซื /อหลกัทรพัยที์�ลดลงจากความผนัผวนของตลาดในช่วงไตรมาสที� � ของปี ���� ที�มีการ
แพร่ระบาดของเชื/อไวรสัโควิด-�E และปรบัตวัเพิ�มขึ /นในไตรมาสที� �  

2) บริษัทมีขาดทุนสทุธิจากเงินลงทนุรวม ��.>E ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนปี ���� ในขณะที�ในงวดเดียวกนัของปี ���� 
บริษัทมีกาํไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม ��.�: ลา้นบาท ผลขาดทุนอย่างมากในงวดเกา้เดือนปี ���� เป็น
ผลจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-�E ที�ทาํใหด้ชันีตลาดหลกัทรพัยล์ดลงอย่างรุนแรงเกือบ �

 จุดจาก 
�,�>
 จดุเมื�อสิ /นปี ���� เป็น �,
�@ จดุในเดือนมีนาคม ���� และปรบัตวัเพิ�มขึ /นทะล ุ�,@

 จดุในเดือนมิถนุายน 

3) บริษัทมีรายไดด้อกเบี /ยจากเงินใหกู้ย้ืมอื�นเพิ�มขึ /นจาก @:.
� ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนปี ���� เป็น :�.�� ลา้นบาท
ในงวดเดียวกนัปี ���� หรือเพิ�มขึ /นในอตัรารอ้ยละ ��.�� เนื�องจากเงินใหกู้ยื้มอื�นที�เพิ�มขึ /นเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนั
ปี ����  

ค่าใช้จา่ย 
บริษัทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� จาํนวน ��
.�> ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ /นเล็กนอ้ยเมื�อเทียบ

กบัค่าใชจ่้ายสาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� ที�มีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ /นในอตัรารอ้ยละ �.�> ค่าใชจ้่ายที�สาํคญัที�
เปลี�ยนแปลงไดแ้ก ่

• ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานที�เพิ�มขึ /นจาก �E>.E
 ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� เป็น ���.
E ลา้น
บาทสาํหรับงวดเดียวกันปี ���� หรือคิดเป็นอัตราเพิ�มขึ /นรอ้ยละ :.�� ซึ�งผันแปรตามผลการดาํเนินงาน
โดยรวม 

• ค่าเสื�อมราคาและตัดจาํหน่ายเพิ�มขึ /นจาก E.�E ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� เป็น �>.>@ ลา้นบาท
สาํหรบังวดเดียวกนัปี ���� ในขณะที�ค่าใชจ่้ายอื�นลดลงจาก ��.@� ลา้นบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ����เป็น 
��.:> ล้านบาทสาํหรับงวดเดียวกันปี ���� เป็นผลจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� �� เรื�อง
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สญัญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้ันทึกค่าเช่าที�มีภาระผูกพันมากกว่า � ปี เป็นสินทรัพยส์ิทธิการใชแ้ละหนี/สินตาม
สัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า และตัดจาํหน่ายจึงทาํให้เกิดการเปลี�ยนประเภทค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าซึ�ง
รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายอื�นเป็นค่าตดัจาํหน่าย 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจาํนวน :.�
 ล้านบาทสาํหรบังวดเกา้เดือนปี ���� เทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรบังวด
เดียวกนัของปี ���� จาํนวน ��.�> ลา้นบาทคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ ��:   

3.   ฐานะทางการเงนิ 

ณ วันที� �
 กนัยายน ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม @,@>@.�� ลา้นบาทเพิ�มขึ /นเมื�อเทียบสินทรพัยร์วมเมื�อ
สิ /นปี ���� ที�มีจาํนวน @,@
�.�� ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ยรายการที�สาํคัญ ไดแ้ก่ เงินลงทุนจาํนวน �,
��.�� ลา้นบาท
เพิ�มขึ /นจาก �,
�
.:@ ลา้นบาท ลูกหนี/ธุรกิจหลักทรพัยแ์ละสญัญาซื /อขายล่วงหนา้จาํนวน �,E��.�> ลา้นบาทเพิ�มขึ /นจาก 
�,:>�.�� ลา้นบาท และเงินใหกู้ยื้มระยะสั/นอื�นจาํนวน EE>.:� ลา้นบาทลดลงจาก �,��@.@� ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ ��.:� รอ้ยละ @�.�@ และรอ้ยละ ��.�: ของสนิทรพัยร์วมของปี ���� ตามลาํดบั    

ลูกหนี�ธ ุรก ิจหลักทร ัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

ลกูหนี/ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื/อขายล่วงหนา้ ของบริษัทย่อย  ณ วันที� �
 กันยายน ���� จาํนวน �,E��.�> ลา้น
บาท ไดร้วมลกูหนี/เงินใหกู้ย้ืมเพื�อซื /อหลกัทรพัยจ์าํนวน �,>��.>> ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ /นจาก �,��:.�E  ลา้นบาทเมื�อสิ /นปี ����  

บริษัทย่อยไดจ้าํแนกลกูหนี/ธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื /อขายล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นลูกหนี/
ที�ไม่มีการเพิ�มขึ /นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี�ยงด้านเครดิตจาํนวน �,:��.>� ล้านบาท ลูกหนี/ที�มีการเพิ�มขึ /นอย่างมี
นยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิตจาํนวน �>@.>� ลา้นบาทซึ�งมีหลกัประกนัคุม้หนี/ และลูกหนี/ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
จาํนวน ��.E: ลา้นบาท ซึ�งบริษัทย่อยไดต้ั/งสาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ /นจาํนวน ��.E: ลา้นบาท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว้ 

เงนิลงทุน 

เงินลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� �
 กนัยายน ���� มีจาํนวน �,
��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ��.:� ของ
มูลค่าสินทรพัยร์วม เพิ�มขึ /นเล็กนอ้ยจากเมื�อสิ /นปี ���� ที�มีจาํนวน �,
�
.:@ ลา้นบาท ในจาํนวนนี/ เป็นเงินลงทุนชั�วคราว
จาํนวน >>�.�� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ /นจาก �E
.:
 ลา้นบาทเมื�อสิ /นปี ���� เงินลงทุนระยะยาวจาํนวน ��>.�: ลา้นบาทซึ�ง
ลดลงจาก �>E.>E ลา้นบาทเมื�อสิ /นปี ����  และเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ�งไดบ้ันทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน ��.@
 ลา้น
บาท 

หนี�ส ิน 

ณ วนัที� �
 กนัยายน ���� บริษัทและบรษัิทย่อยมีหนี/สินรวม �,
�@.:
 ลา้นบาท เพิ�มขึ /นจากหนี/สินรวมเมื�อสิ /นปี ���� 
ที�มีจาํนวน �,>�@.�� ลา้นบาท หนี/สินรวมดงักล่าวโดยหลกัเป็นเงินกูยื้มรวมที�เพิ�มขึ /นจาก �,@��.�� ลา้นบาทเมื�อสิ /นปี ���� 
เป็น �,:�@.�> ลา้นบาท ในขณะที�หนี/สินตามสัญญาเช่ามีจาํนวน >:.
� ลา้นบาทซึ�งบนัทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที� �� เรื�องสญัญาเช่า ซึ�งกาํหนดใหบ้นัทึกค่าเช่าที�มีภาระผกูพนัมากกว่า � ปี เป็นสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนี/สิน
ตามสญัญาเชา่ตลอดอายสุญัญาเช่า 
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ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

ณ วนัที� �
 กนัยายน ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน �,@�E.>� ลา้นบาทลดลงจากเมื�อสิ /นปี ���� 
ที�มีจาํนวน �,�:E.@� ลา้นบาท เป็นผลโดยหลักจากการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรบัปี ���� จาํนวน >:.�@ ลา้นบาท 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเพิ�มขึ /นจาํนวน 
��.:� ลา้นบาท ในขณะที�มีผลขาดทุนสาํหรบังวด :.�
 ลา้นบาท โดยบริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
(
.��) ตอ่ปี ลดลงจากงวดเดียวกนัปี ���� มีอตัรารอ้ยละ �.�� ตอ่ปี 

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นายชาญชยั กงทองลกัษณ)์ 

    กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 


