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สารจากประธานกรรมการ 
 

 ปี 2561 ท่ีผ่านมาตวัเลขอตัราความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ของไทยขยายตวัเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีร้อยละ 

4.1 โดยในไตรมาสสุดท้ายได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศท่ีช่วงชดเชยยอดการส่งออกท่ีชะลอตัวลงอัน

เน่ืองมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซึง่มีปัจจยัลบสําคญั ๆ คือ 1) การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ เฟด  ซึง่ต้องการลดสภาพคล่องทางการเงินของระบบเศรษฐกิจโลกโดยนโยบายการเพิ่ม

อตัราดอกเบีย้  2) ผลกระทบจากสงครามกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน  3) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยและของโลก  ซึง่ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องเร่งพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือให้ความสามารถในการแข่งขนัใน

ตลาดโลกยงัคงคงอยู่ 

   สําหรับปี 2562 คาดวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี ของไทยจะยงัคงขยายตวัอยู่ในกรอบร้อยละ 3.5 ถึง

ไม่เกินร้อยละ 4.5 เน่ืองจากปัจจัยลบต่อเน่ืองดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น  แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังคงมีปัจจัยกดดนัจาก

ปัจจัยเส่ียงทางการเมืองท่ีอาจเกิดขึน้ก่อนและหลังการเลือกตัง้ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ

เช่ือมั่นและการลงทุนในประเทศ  โดยหากได้รัฐบาลภายหลังการเลือกตัง้มีเสถียรภาพและมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับ

ภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกในด้านนโยบายทางการเมืองทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  ด้านเศรษฐกิจและด้าน

สังคม ก็น่าจะสามารถผ่านอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากปัจจัยลบดงักล่าวในขัน้ต้นได้  และในทางตรงกนัข้าม หากได้

รัฐบาลท่ีไม่มีเสถียรภาพหรือไม่มีวิสัยทัศน์  เศรษฐกิจไทยอาจเข้าสู่ภาวะซบเซาในระยะปานกลางและสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 

สําหรับในปีท่ีผ่านมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยชะลอการลงทนุในธุรกิจค้าปลีก  และพยายามเพ่ิมการ

ลงทุนไปยังธุรกิจการให้สินเช่ือ ส่งผลในผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมามีกําไร    และสําหรับธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ถึงแม้จะอยู่ในภาวะท่ีต้องแข็งขนักบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค

เปล่ียนแปลงไป และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่ือสารมวลชนโดยทัว่ไป   แต่ในปีนีบ้ริษัท ฯ สามารถเพ่ิมรายได้จากการ

รับจ้างพิมพ์ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ฯ มีผลประกอบการท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา  แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากปัจจัยลบของระบบ

เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศดงักล่าวข้างต้น บริษัท ฯ ตระหนักดีว่าต้องระมัดระวงัการลงทุนให้ผ่านภาวะ

เศรษฐกิจท่ียากลําบากและผนัผวนนีไ้ปให้ได้ 

  ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอถือโอกาสนี ้ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สมาชิก

ผู้อ่านหนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ และผู้ มีอปุการะทกุทา่น ท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีอย่างย่ิงเสมอมารวมถึงขอขอบคณุคณะ

ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัท่ีได้ทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทและเสียสละ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯขอให้

คํามัน่วา่จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดียดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม       พร้อม

กบัการพฒันาศกัยภาพของบริษัทฯ  เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น และความพึง

พอใจของลกูค้าตอ่ไป 

 

        
(นายสมนึก กยาวฒันกิจ) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

ผู้ทรงคณุวฒุปิระกอบด้วยนางวนิดา วรรณศริิกลุดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ 

และนายสุพจน์ จิรไกรศรี ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ  

โดยมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด    

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

บริษัท ฯ  ซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมร่วมกบัฝ่ายจัดการและกรรมการบริหารของบริษัท เพ่ือให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกํากบัดแูลอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การรายงานข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้องครบถ้วน ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป    ตรง

ตอ่ความเป็นจริง  เปิดเผยข้อมลูให้เพียงพอและเช่ือถือได้   ซึง่ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินธุรกิจ   การเปิดเผยข้อมูลในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน    มีความโปร่งใส  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมทัง้พิจารณา สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามแผนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ     

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าใน

รอบบญัชีปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คดัสรรผู้สอบบญัชีท่ีสามารถปฏิบตัิงาน มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและ

สามารถให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงต่าง ๆ และให้คําปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐาน

บญัชีใหม่ได้เป็นอย่างดี  รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน จึงเสนอให้แต่งตัง้นางสาวสุดาพร  ทะวาปี ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ นายเทวา  ดําแดง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777 หรือ นายพรชยั  กิตติ

ปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778   ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ หรือผู้สอบบญัชีอ่ืนของบริษัท บญัชีกิจ 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และเพ่ือขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ มีการแสดงความเห็น

อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึง่จากการสอบทานและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ดําเนินการตลอด ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ฯ มีกระบวนการจัดทํารายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบตัิงาน

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

ธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 

 
 

  ในนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

         
               (นางวนิดา  วรรณศริิกลุ)  
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ข้อมลูทัว่ไป 

 

      1. ช่ือ ท่ีตัง้สํานกังาน  ประเภทธุรกิจ 

ช่ือ   : บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน)   

     (เดมิช่ือ บริษัท ตงฮัว้ คอมมนิูเคชัน่ส์ จํากดั (มหาชน)) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์  :  TH 

ธุรกิจหลกั   : ประกอบธุรกิจดําเนินกิจการเพ่ือลงทนุ 

ท่ีตัง้สํานกังาน  : เลขท่ี  877-881  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย   

  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100   

โทรศพัท์   : 0-2236-9171-6   

โทรสาร     : 0-2238-5286 

เลขทะเบียน  : 0107537000122 (เดมิเลขท่ี บมจ. 259) 

ประเภทหลกัทรัพย์  : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน  : 1,769,193,054.00    บาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 1,769,193,054  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุเรียกชําระแล้ว  : 965,034,416.00    บาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน  965,034,416  หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

 

       2. บคุคลอ้างอิง        

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขท่ี 93  ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทร. 0-2009-9000   โทรสาร. 0-2009-9992 

ผู้สอบบญัชี  : นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 3759 

  นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7305  

     นายจิโรจ ศริิโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 

     บริษัท  กรินทร์ ออดิท จํากัด เลขท่ี  72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้24 ถนนเจริญกรุง 

     แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทรศพัท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

สถาบนัการเงิน   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาตลาดน้อย 

ท่ีตัง้สํานกังาน 326-328 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์       กรุงเทพฯ 

10100  โทรศพัท์ 0-2235-1720-1  โทรสาร  0-2235-3436  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาตลาดน้อย  

 ท่ีตัง้สํานกังาน 1280 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ     

  โทรศพัท์ 0-2237-5000  โทรสาร 0-2235-7020      
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นิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 

ช่ือและท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

แล้ว (หุ้น) 

ร้อยละของจํานวน

หุ้นท่ีถือทัง้ทางตรง

และทางอ้อม 

1.บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 

877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท์ 02236 9172 - 6 

โทรสาร 02238 5286 

ผลิตและจําหน่าย

หนงัสือพิมพ์ให้บริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพ์และ

รับจ้างพิมพ์งาน 

สามญั 10,000,000 

(มลูคา่หุ้นละ10 บาท) 

99.99 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

959 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

02 234 5356-9 

ธุรกิจให้สินเช่ือ สามญั 10,000,000 

(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

99.99 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2561 2560 2559

สินทรัพย์รวม 1,208.58 1,163.37 1,185.34

หนี้สินรวม 49.65 45.43 57.70

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,158.93 1,117.94 1,127.64

รายได้จากการขาย 44.02 36.59 89.52

รายได้รวม 98.57 64.07 76.87

กําไรขั้นต้น 23.21 16.00 16.18

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 41.76 (12.07) (81.47)

 

อัตราส่วนทางการเงิน

2561 2560 2559

อัตรากําไร (ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%) 42.36 (15.59) (60.85)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 3.60 (1.08) (7.22)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 0.03 (1.04) (6.87)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.04 (0.01) (0.08)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -                          -                          -                          

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.20 1.16 1.17

 

หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมตอินมุตังิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 โดยจะนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพ่ืออนมุตัติอ่ไป 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2503 ในนาม ”บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั”  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือ

ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาจีน ใช้ช่ือว่า  "หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้"  และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้  คอมมนิูเคชัน่ส์  จํากดั(มหาชน)”  เม่ือวนัท่ี 

14 มกราคม 2537   

บริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ให้เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือ

หุ้นเพ่ือการลงทนุเชิงกลยทุธ์  โดยวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว โดย

การจดัตัง้บริษัทย่อย เพ่ือดําเนินงานทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ท่ีมีอยู่เดมิ  เพิ่มธุรกิจด้านค้าปลีก และธุรกิจด้านให้สินเช่ือ  

เพ่ือให้ง่ายตอ่การรองรับการขยายตวัไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ปี 2560 บริษัทได้หยุดดําเนินธุรกิจด้านค้าปลีก โดยทําข้อตกลงรับข้อเสนอของ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 

เข้าบริหารร้านค้าปลีกของบริษัทจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพิ่มสิน และสาขาทา่อิฐ และบริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัท

ใหม่เพ่ือให้สะท้อนผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของเงินลงทนุ   

ปี 2561 บริษัท  ดีดี ธญัการย์ จํากดั  ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดั เม่ือวนัท่ี 28  มิถุนายน  

2561 และได้เพิ่มวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินงานด้านการให้สินเช่ือ บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) 

 

ธุรกิจหลกั บริษัทย่อย  

- บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 

ธุรกิจหลกั  คือผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั   “ ตงฮัว้ ”  ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุประเภท  ทัง้

ข่าวต่างประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวการเมือง    และเร่ืองสัน้ตา่งๆ   บริษัทฯ เป็นผู้ นําทางด้านหนงัสือพิมพ์จีน  โดยมีหลกั

ในการดําเนินธุรกิจท่ีตัง้มัน่อยู่ในคณุธรรม  ทําหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีดีและเสนอข่าวท่ีถูกต้องเท่ียงตรงตอ่ผู้อ่าน และมีเนือ้หา

มุ่งสร้างการเรียนรู้อย่างเท่าทนัให้แก่บคุคลทัว่ไป โดยทีมงานกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และท่ีมีประสบการณ์กว่า 40 ปี  

ในการร่วมทํางานด้านการผลิตและการบริหารการตลาด  

บริษัท ฯ ประกอบกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ และดําเนินธุรกิจส่วน

ใหญ่ในประเทศไทย ดงันัน้ รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทัง้หมดจงึเก่ียวข้องกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภมูิศาสตร์

ท่ีกล่าวข้างต้น ซึง่ยอดขายเกือบทัง้หมดเป็นการขายในประเทศ  

- บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

ดําเนินธุรกิจให้สินเช่ือ ให้บริการสินเช่ือเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคตอร่ิง) ลกัษณะธุรกิจเป็นธุรกิจท่ี 

ให้บริการเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้โดยรับซือ้หนีก้ารค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิ

การรับเงินจากลูกค้า เพ่ือจัดเก็บเงินจากลูกหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน) รับซือ้ขายฝาก เช่าซือ้ และการให้สินเช่ือ

โดยมีหลักประกันเป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และหลักประกันอ่ืน  โดยการให้วงเงินกู้ รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคา

ประเมินหลกัประกนั 

- บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั)  

จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท  

Discount Supermarket ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงธุรกิจเป็นให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการเงินกู้ โดยการรับโอน

สิทธิการรับเงินจากลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน)  และให้เงินกู้  หรือรับซือ้ขายฝาก โดยมี

หลกัประกนัเป็นท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง หรือหลกัประกนัอ่ืนตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย ในปัจจบุนัเป็นดงันี ้

 

 

 

 

99.99%                      99.99% 

                                        

                                                                                                                                              

         90.00% 

 

 

หมายเหต ุไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั และไม่มีบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นมากเกินกวา่10% 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายได้รวมทัง้กลุ่มของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (ล้านบาท) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

สิ่งพิมพ์ โฆษณา 20.23 86.38 21.79 88.8 25.31 84.89

รายได้อื่น 3.19 13.62 2.75 11.2 4.51 15.11

ให้สินเชื่อ 21.41 74.00 12.75 92.67 6.27 71.79

รายได้อื่น 7.52 26.00 1.01 7.33 2.46 28.21

ค้าปลีก ให้เช่าพื้นที่

และบริการ ให้สินเชื่อ
2.88 9.56 2.12 91.84 56.37 98.56

รายได้อื่น 27.22 90.44 0.11 8.16 0.82 1.44

รวมทั้งสิ้น 126.98     100.00     68.20       100.00     136.76     100.00     

27.67       100.00     41.02 100.00     

99.99

44.52       100.00     

99.99

4

3

2

90.00

1 กิจการเพื่อการลงทุน บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว

บจ.ตงฮั้ว แอสเซท*

บจ.ตงฮั้ว แคปปิตอล

ปี 2559
ผลิตภัณฑ/์บริการ ดําเนินการโดย

%การถือ

หุ้นของ

ป2ี561 ป2ี560

หมายเหต ุ*  บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  

 

 รายได้หลกัของบริษัท ฯ ในปี 2561 ซึง่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท มาจากดอกเบีย้ เงินปันผล กําไรจาก

เงินลงทนุ รายได้จากการให้บริการ  

 

 รายได้หลกัของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณาประมาณร้อยละ 71.61 และรายได้จากการจดั

จําหน่ายหนงัสือประมาณร้อยละ 14.77 และเป็นรายได้อ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 13.62 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัท ฯ จะ

เห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ลดลงทกุ ๆ ปี อนัเน่ืองมาจาก ขอบเขตของผู้ ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์จีน 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวยั แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะเป็นผู้ นําส่ือภาษาจีน  เน่ืองจากในส่วนของผู้ ท่ี

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว  

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ. ดีดี ธญัการย ์

บจ. ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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สนใจในภาษาจีน และการลงทนุตา่ง ๆ มีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้บริษัท ฯ จงึมีการพฒันาเว็บไซด์ส่ือภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม    

เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหนัมาใช้ส่ือประเภทนีม้ากขึน้  ให้ทนัต่อสภาวการณ์ในปัจจุบนั  ต้องการ

ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ แต่ไม่มีเปล่ียนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะ

ได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึง่จะมีผลกบัลกูค้าของบริษัท ฯ  ทัง้นีเ้พราะ

อตุสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขนัสงูมาก และกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัทคอ่นข้างเฉพาะเจาะจง  

 รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีก มาจากการขายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั เน้นสินค้าท่ีมี

คณุภาพ ได้มาตรฐาน และราคาถูก และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการ ในปี 2561 รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี 

และบริการคิดเป็นร้อยละ 9.56 และรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และ

ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 90.00 และ รายได้อ่ืน ร้อยละ 0.44  จากการดําเนินธุรกิจตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 

บริษัทมีสาขาทัง้สิน้ จํานวน 2 สาขา ดงันี ้

1. สาขาเพิ่มสิน ตัง้อยู่เลขท่ี 14 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวนัท่ี  

27 พฤษภาคม 2558 

2. สาขาทา่อิฐ ตัง้อยู่ เลขท่ี 109/9 หมู่ท่ี 1 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ เปิดให้บริการวนัท่ี  

2 ตลุาคม 2558 

ปี 2559 ได้ยกเลิกสาขาท่ี 2 พนัท้ายนรสิงห์ เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2559 

ปี 2560 ได้ยกเลิกสาขาท่ี 5 นานาเจริญ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และ สาขาท่ี 4 มาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 

28 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับ

ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขา

ท่ีเหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ 

มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั 

 รายได้หลักของธุรกิจให้สินเช่ือ มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และ

คา่ธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 74.00 และรายได้อ่ืน ประมาณร้อยละ 26.00  

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  

   ธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์  ผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์จีนรายวนั “ ตงฮัว้ ”   ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทุก

ประเภท  ทัง้ข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ข่าวธุรกิจ  ข่าวการเมือง  ข่าวสังคม  ข่าว

บนัเทงิ ข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว  ตลอดจนสารคดี  ความรู้  และเร่ืองสัน้ต่างๆ  ฯลฯ   เสนอข่าวท่ีรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เป็น

สําคญั ถกูต้องเป็นกลาง ความเท่ียงตรงของข่าวสารและข้อมลูความรู้  รวมทัง้สํานวนการเขียนและภาษาท่ีถูกต้อง  ชดัเจน

เข้าใจง่าย ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มีทีมงานของกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี  ท่ีเช่ียวชาญ

อย่างย่ิงในการร่วมทํางานด้านการผลิตข่าวและการวางแผนส่ือโฆษณา  โดยมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอข่าวและ

สาระ  ให้มีลักษณะท่ีหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มากย่ิงขึน้   ทําให้หนังสือพิมพ์ตงฮัว้  เป็น

หนงัสือพิมพ์ท่ีมียอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีนสูงสุด  บริษัทฯ  ได้ทําการจดัจําหน่ายโดยวางแผงทกุวนั  ครอบคลุมพืน้ท่ีการ

จําหน่ายทัว่ประเทศ 

ธุรกิจค้าปลีก เป็นธุรกิจประเภท Discount Supermarket ท่ีมีสาขาขนาดเล็กพืน้ท่ีขายไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

จําหน่ายสินค้าอปุโภคและ บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวติประจําวนั มุ่งเน้นสินค้าคณุภาพดีได้มาตรฐานราคาประหยดั ซึง่มี 1,500 

รายการให้เลือกซือ้โดยแบ่งกลุ่มสินค้า เป็น 2 กลุ่ม คือ สินค้าประเภท First Brand (ย่ีห้อชัน้นํา) และ สินค้าประเภท 
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Economy Brand (สินค้าคณุภาพมาตรฐาน ราคาประหยดั) โดยมุ่งเน้นบริหารต้นทนุให้ต่ําเพ่ือให้สามารถจําหน่ายสินค้า

คณุภาพเดียวกันในราคาต่ํากว่ารายอ่ืนเป้าหมายเพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายในการซือ้สินค้าคณุภาพดีราคา

ประหยดั 

ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามใน

หนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ 

“Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้

บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ธุรกิจให้สินเช่ือ เป็นธุรกิจการให้วงเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้ แฟคตอร่ิงเพ่ือรับซือ้บลิการค้าของลกูหนีห้น่วยงาน

ราชการ รัฐวสิาหกิจ โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินจากลกูค้า  การรับซือ้จะรับซือ้ท่ีสดัส่วนประมาณ 85% ของบลิ

การค้า และเม่ือบลิครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจดัเก็บเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ นัน้โดยตรง จะทํา

ให้บริษัทสามารถตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของลกูค้าได้ทําให้ประเมินความสามารถในการชําระหนีข้อง

ลกูค้าได้สม่ําเสมอ การให้วงเงินกู้และรับซือ้ฝากขายแบบระยะสัน้ถงึปานกลาง(1-2 ปี)โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดนิสิ่งปลูก

สร้างเป็นหลกัประกนั จะทําให้มียอดสินเช่ือคงท่ีมีรายได้สม่ําเสมอ ลดระยะเวลาตดิตามให้ลูกค้ามาใช้บริการ  

การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัท 

ด้านสิ่งพิมพ์   ปัจจุบนัมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจหนังสือพิมพ์จีนซึ่งเป็นคู่แข่งประมาณ  6 ฉบบั การแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมไม่มากนัน้  คู่แข่งเป็นรายเดิม  มีส่วนแบ่งตลาดท่ีค่อนข้างแน่นอน  บริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชน  มีความ

ได้เปรียบกวา่คูแ่ข่งหนงัสือพมิพ์จีนฉบบัอ่ืนทัง้ด้านการพฒันาการระดมบคุลากร  ภาพพจน์   ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากใน

การตดิตอ่กบัลกูค้า  และนําเสนอข้อมลูข่าวสารให้ทนัต่อเหตกุารณ์  ข่าวสารท่ีถูกต้อง  เป็นกลาง รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

นัน้จําเป็นอย่างย่ิงต่อผู้ อ่านหนังสือพิมพ์จีน  ท่ีสนใจในข้อมลูข่าวสารหรือต้องการศึกษา  ทัง้ผู้ ลงทุนชาวต่างชาติท่ีมา

ประจําในประเทศไทย  นกัทอ่งเท่ียว  เจ้าของกิจการ นกัศกึษา  กลุ่มนกัธุรกิจ รวมถึงประชาชนทัว่ไป  โดยบริษัทฯ  มีความ

พร้อมทางด้านกําลงัทรัพยากรและประสบการณ์ พยายามท่ีจะนําหรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทัง้รูปแบบและเนือ้หา  รวมถึงประสิทธิภาพ

ขบวนการผลิตและการจัดจําหน่าย  นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจดัหน้าหนังสือพิมพ์  เพ่ิมหน้าสีในส่วนต่างๆ  

ของหนงัสือพิมพ์   ทําให้รูปแบบหนงัสือพิมพ์ทนัสมยัย่ิงขึน้  และมีความแตกต่างและโดดเด่นจากหนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืน  

บริษัท ฯ ได้ปรับเปล่ียนหนงัสือฉบบัรายเดือน  “ชิงเหนียนเป้า”   ซึง่เน้นเรียนรู้ด้านการศกึษาภาษาจีน โดยการนําเสนอผ่าน

เร่ืองราวตามยุคสมยั ตามกระแสแฟชั่น เทคโนโลยี   เพ่ือให้น่าสนใจ เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ท่ีต้องการเรียนรู้ภาษาจีน โดย

เปล่ียนจากหนงัสือฉบบัรายเดือน       ไปนําเสนอเป็นแบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แต่ปี 2555 ได้พฒันาแผนการ

จดัทําเวป็ไซด์  มีการเพ่ิมเนือ้หาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ ความฉับไวของข่าวสาร จดักระแสประเด็นร้อนแรงในสงัคม

ส่ือออนไลน์ ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   

 การจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์  โดยตรงให้แก่สมาชิก  และผ่านผู้ ค้าส่งหรือเอเย่นต์  เพ่ือนําไปขายต่อให้ร้านค้าย่อย

และลูกค้าปลีก  ซึ่งสามารถท่ีจะจัดจําหน่ายตามแผงต่าง ๆ การบริหารงานการจัดจําหน่าย  บริษัทฯ  มีบุคลากรและ

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์การจัดจําหน่ายในระดบัประเทศ  ตลอดจนการยอมรับจากเอเย่นต์ทัว่ประเทศ  โดยไม่มีการทํา

สญัญาระหวา่งบริษัทและเอเย่นต์  ทัง้นีสื้บเน่ืองจากบริษัทฯ มีการตดิตอ่กบัเอเย่นต์และมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีกนัมา

เป็นระยะเวลานานแล้ว       ปัจจุบนัมีเอเย่นต์ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวนประมาณ  250 รายทั่ว

ประเทศ กระจายอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงถือวา่เป็นฐานการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีสําคญัของบริษัท เน่ืองจากเป็น

ช่องทางให้ผู้อ่านสามารถเข้าถงึสินค้าของบริษัทได้อย่างทัว่ถึง   โดยบริษัทได้ให้ส่วนลดสําหรับเอเย่นต์ตัง้แต่ 10%-30% 

และรับคืนหนังสือซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปของการจัดจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ นอกจากนีย้งัมีการจําหน่ายให้กบักลุ่ม
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สายการบิน   กลุ่มโรงแรม สถาบนัการศึกษา   เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ อ่านได้อย่างทัว่ถึง  ทําให้บริษัทฯ  มีส่วน

ครองการตลาดหนงัสือพิมพ์สงูสดุในปัจจบุนัจากตลาดหนงัสือพิมพ์จีนทัง้หมด  

ด้านโฆษณา     เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ การมุ่งเน้นพัฒนาและทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ  ได้เพ่ิมหน้าส่ีสีและพฒันาระบบโฆษณา   ทําให้บริษัทฯ มี

โอกาสและมีทางเลือกท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  จงึเป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการโฆษณาส่ีสีในหนงัสือพิมพ์จีนเป็นรายแรก ปรับปรุง

ขบวนการผลิต  โดยการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจดัหน้าหนงัสือพิมพ์  เพิ่มหน้าส่ีสีให้ลูกค้ามีทางเลือกท่ีมาก

ขึน้ สร้างความแตกต่างและมลูค่าเพิ่มให้แก่สินค้าท่ีนํามาลงโฆษณา  เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขายโฆษณาและเพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขนัทางธุรกิจ มาตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้มากและเหมาะสมขึน้  โดยการนําประสบการณ์ความ

เช่ียวชาญในการทําธุรกิจ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมาถ่ายทอด  เป็นผลให้ปัจจยัเส่ียงในการทําธุรกิจของบริษัท

ลดลง    นับเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงให้กับลูกค้าท่ีต้องการโฆษณาในสิ่งพิมพ์  

เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเข้าถงึกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างดี ผนวกกบัการส่งเสริมการขายต่างๆ  พฒันาและปรับปรุงรูปแบบให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ  โดยทีมฝ่ายขายของบริษัทซึง่เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ  ศกึษาความต้องการของลูกค้า  เพ่ือรักษาและขยาย

ฐานลูกค้า เพ่ือลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีนํามาลงโฆษณากับบริษัท ตรงตามจุดประสงค์ถึงผู้ บริโภค

กลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน  ทําให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนได้อย่างเข้มแข็ง และยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําทางด้าน

หนงัสือพิมพ์ภาษาจีนได้อย่างตอ่ไป 

ลกัษณะลกูค้า  ได้แก่  บริษัท  ห้างร้าน  สมาคม  มลูนิธิ  เอเย่นต์ซ่ี   รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มองค์กรธุรกิจ  องค์กรทาง

การเมือง  กลุ่มสินค้าและบริการของภาครัฐและเอกชน  และลูกค้าทัว่ ๆ ไป  ลูกค้าส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกโฆษณา

ประเภทสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็นการลงทนุท่ีใช้งบประมาณน้อยกวา่เม่ือเทียบกบัส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน  และเป็นส่ือโฆษณา

ท่ีสามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้อย่างดีและรวดเร็ว    

ธุรกิจค้าปลีก  ในปัจจุบันให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกใน 2 สาขาท่ีเหลือ

ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มี

กําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ธุรกิจให้สินเช่ือ ในปัจจบุนัมีธนาคารผู้ ให้บริการแฟคตอร่ิงแก่กลุ่มลูกค้าท่ีทํางานให้หน่วยงานราชการอยู่จํานวน

มาก การให้บริการแฟคตอร่ิงจงึต้องเสนอบริการแก่ผู้ ท่ีรับงานราชการโดยตรง  คูแ่ข่งขนัในปัจจุบนัท่ีให้บริการแก่ลูกค้าท่ีนํา

ลกูหนีห้น่วยงานราชการมาโอนสิทธิจึงมีทางเลือกมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหากจะใช้บริการจากธนาคารก็จําเป็นจะต้องมี

หลักประกันอ่ืนเพิ่มเติมเช่น ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจํานองเป็นประกนั แต่ด้วยบริษัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํา

ธุรกิจแฟคตอร่ิงกบัหน่วยงานราชการมายาวนานจึงทําให้มัน่ใจได้ในการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนีห้น่วยงานราชการ  

ตลาดสินเช่ือในกลุ่มนีย้ังพอมีโอกาสขยายตวัได้ในอนาคต รวมทัง้วงเงินสินเช่ือแฟคตอร่ิงก็สามารถขยายได้เพ่ิมขึน้ตาม

ยอดขายของกิจการ และงบประมาณการลงทนุจากภาครัฐ ซึง่ไม่ถูกจํากดัอยู่ภายใต้ราคาประเมินหลกัประกนัเช่นเดียวกบั

วงเงินสินเช่ือ ดงันัน้ บริการของบริษัทจึงช่วยให้ลูกค้าผู้ ใช้บริการสามารถทําธุรกิจได้คล่องตวัสามารถขยายธุกิจได้จาก

วงเงินทนุหมนุเวียนท่ีสามารถเพิ่มขึน้ได้ตามยอดขาย 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิต   ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์  เพลท   เคมีภณัฑ์ ฯลฯ    ซึง่วตัถุดิบหลกัท่ีใช้   

ในการผลิตคือ  กระดาษ   โดยปัจจุบันการซือ้กระดาษจะสั่งซือ้จากแหล่งในประเทศ  การสั่งซือ้จากต่างประเทศเม่ือ

เปรียบเทียบแล้วต้นทนุราคากระดาษค่อนข้างสูงและเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน   การจดัซือ้บริษัทจะไม่มีข้อ

ผกูพนักบัผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ แตจ่ะพิจารณาตามราคาขายท่ีแตล่ะรายเสนอมา เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม

กบัคณุภาพท่ีต้องการ สําหรับวตัถดุบิอ่ืนๆ  ท่ีใช้ในการผลิต  ซึง่เทียบมลูคา่แล้วไม่สงูมากนกั  บริษัทฯ  จะสัง่ซือ้จากตวัแทน
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ในประเทศไทยทัง้หมด   ท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดยทั่วไป   บริษัทฯ  มิได้มีการจัดทําสัญญาผูกพันการจัดซือ้วัตถุดิบ   

เน่ืองจากสามารถจดัหาแหล่งวตัถดุบิท่ีสามารถเจรจาตอ่รองได้  อย่างไรก็ตาม   ปัจจยัในการพิจารณาการจดัซือ้แตล่ะครัง้  

บริษัทฯ จะพิจารณาถงึราคากระดาษและคณุภาพเป็นสําคญั                             

หน่วย :  ร้อยละของมลูคา่วตัถดุบิรวม 

วตัถดุิบ ผลิตหนงัสือพิมพ์ 

กระดาษหนงัสือพิมพ์ 

หมกึพิมพ์ 

เพลท 

อ่ืนๆ (เช่น นํา้ยาล้างพิล์ม , นํา้ยาล้างเพลท, เคมีภณัฑ์) 

75% 

7% 

16% 

2% 

รวม 100% 

ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งจะเป็นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ  ซึ่งเรียกว่าข้อมูลดิบ    ซึ่งได้จากนักข่าวของทาง บริษัท   

ตลอดจนการเป็นสมาชิกจากสํานกัข่าวต่างๆ  ทัง้ในไทยและตา่งประเทศ  แล้วนํามารวบรวมคดัเลือกข่าวท่ีสําคญัๆ   และ

เป็นท่ีสนใจของผู้อ่าน   โดยเป็นขัน้ตอนผลิตท่ีเป็นระบบและการทํางานเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว เพ่ือนํามารีไรท์ให้

เป็นข่าวท่ีสมบรูณ์   และจดัรูปออกแบบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลงลงเคร่ืองยิงเพลท   แล้วจึงนําส่งตีพิมพ์ต่อไป  เน่ืองจาก

คณุภาพเคร่ืองพิมพ์  มีความทนัสมยั  จงึไม่มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์หรือต้องถูกทดแทนด้วยเคร่ืองพิมพ์

ใหม่   อีกทัง้สามารถผลิตหนงัสือพิมพ์ได้ 10,000 ฉบบัตอ่ชัว่โมง  ซึง่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ 

ธุรกิจค้าปลีก ตัง้แต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับ

ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขา

ท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มี

กําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั จึงไม่ต้องดําเนินการจดัหา

ผลิตภณัฑ์หรือบริการในธรุกิจค้าปลีกอีกตอ่ไป 

ธุรกิจให้สินเช่ือแฟคตอร่ิง ปัจจยัสําคญัในการจดัหาบริการ คือแหล่งเงินทนุหมนุเวียน พนกังานท่ีมีประสบการณ์ 

และระบบงานท่ีพฒันาขึน้จากประสบการณ์ในการทํางานมากว่า 20 ปี ทําให้บริษัทสามารถให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงแก่

ลกูค้าได้อย่างตอ่เน่ือง และประสบความสําเร็จ บริษัทอยู่ระหวา่งดําเนินการพฒันาระบบซอฟแวร์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้ บริการได้รวดเร็วย่ิงขึน้ มีการจดัเก็บบข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว การจดัทํารายงาน

เพ่ือการบริหารจัดการได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า การปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้า โดยท่ีบริษัทไม่มีความเส่ียงในการรับเงิน จากลกูหนีห้น่วยงานราชการ บริษัทยงัคงต้องพฒันาบุคคลากร

ให้มีความรู้ความชํานาญอย่างตอ่เน่ือง  สิ่งตา่งๆเหล่านีจ้ะทําให้บริษัทสามารรถเตบิโตได้อย่างมัน่คงในอนาคต 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เน่ืองจากการผลิตหนงัสือพิมพ์ของบริษัทฯ วตัถดุบิท่ีใช้มีเพียงไม่ก่ีประเภท  กระดาษคือวตัถุดิบหลกั คิดเป็นร้อย

ละ 75 ของวัตถุดิบทัง้หมด  ส่วนท่ีเหลือเป็นวัสดุสิน้เปลือง ได้แก่ เพลท, หมึกพิมพ์, ฟิล์ม, นํา้ยาเคมี ซึ่งเม่ือผ่าน

กระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ จะนํามาจําหน่ายให้แก่ผู้ รับซือ้สินค้าเก่าทัง้หมด ซึ่งต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้บริษัทจงึไม่มีวตัถดุบิหรือนํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว เป็นมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ ในระหว่างปี  2558-2561 

1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 

 (1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

-   ลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนมุตัแิก้ไข      

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นการการยกเลิก

หุ้นสามญัท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้  หุ้นละ1.00 บาท    

เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน

ให้แก่ บุคคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private 

Placement) และยงัมิได้จดัสรร 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจํากดัและ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้

ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้น

บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์รวม 7-14 วนัทําการก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอ

ขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ บริษัทฯ จะกําหนดวนัจองซือ้และชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่

บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private 

Placement) ภายหลงัจากวนัให้สิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  

     รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดงันัน้ ผู้ ท่ีได้รับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(RO) ดงักล่าว 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 482,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามญั

ใหม่ (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามญัท่ีไม่

เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ดงักล่าว 

- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  เพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-

W1) โดยเพิ่มขึน้จาก 59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น 

-   ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน  

321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้น สามญัเดิม ได้ใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ (เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ไม่เตม็จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้)  กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  และปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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 - อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท  

  โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนมุตัิจดัสรร

หุ้นเพิ่มทนุ และอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพิ่มทนุจดทะเบียน 

 (2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

 - อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิก

หุ้นสามัญท่ียังมิได้จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจาก

เดมิบริษัทได้ออกหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่

บุคคลในวงจํากัดและ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private 

Placement) และจากหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 

(TH-W2) จํานวน 1,329 หุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 (3) ในระหว่างปี 2559 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

จํานวน 18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้

ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียน

เพิ่มทนุท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

 (4) ในระหว่างปี 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

จํานวน 2,500 หน่วย ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทุน

ชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม

ทนุท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

 (5)  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2561  ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

 - อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิก

หุ้นสามัญท่ียงัมิได้จําหน่าย 100971,267 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิม

บริษัทได้ออกหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 

1 (TH-W1) จํานวน 27,716 หุ้ น  หุ้ นท่ีเหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจด

ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

 (6) ในระหวา่งปี 2561 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ จํานวน 13,400 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ทําให้

ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษัทจดทะเบียน

เพิ่มทนุท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3  สิงหาคม  2561 

 (7) ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  17  ตลุาคม  2561 ผู้ ถือหุ้นมีมต ิดงันี ้

  - อนมุตัใิห้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น (ทัง้นีไ้ม่รวมหุ้นกู้ แปลง

สภาพ) วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัท

ย่อย  คือ  บริษัท  ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั และ บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดัในวงเงินรวมไม่เกิน 

2,000 ล้านบาท อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 5  ปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาอายหุุ้นกู้ ท่ีเหมาะสมกบัการใช้เงินและ

สภาวะตลาด อัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุ้ นกู้ แต่ละรุ่น โดย
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มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจ

ดําเนินการตามท่ีเสนอ 

2. การพฒันาการ 

2.1 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีมติอนมุตัใิห้

ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั เป็นบริษัทย่อย ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกชําระ

ครัง้แรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นดงักล่าวทัง้หมด บริษัทมีแผนการท่ีจะโอนทรัพย์สิน และการดําเนินธุรกิจหนงัสือพิมพ์

ทัง้หมดให้กบับริษัทย่อยดงักล่าว  

บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และใน

เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้โอนการดําเนินธุรกิจหนงัสือพิมพ์ทัง้หมดไปท่ีบริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั (บริษัท

ย่อย) โดยบริษัทเป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินในการดําเนินงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 มีมติให้ชําระคา่

หุ้นส่วนท่ีเหลือในบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท ตามหนงัสือเรียกชําระค่าหุ้นจากบริษัทย่อยดงักล่าว และบริษัทฯ 

ได้ชําระคา่หุ้นส่วนท่ีเหลือแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้เพ่ิมทุนใน

บริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท  ตามหนงัสือแจ้งการใช้สิทธิเพิ่มทนุจากบริษัทย่อย และให้ชําระเงินค่าหุ้นเม่ือได้รับ

หนงัสือเรียกชําระคา่หุ้นจากบริษัทย่อย 

2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท มิลล์เล่ียน ไมล์ส จํากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 32 ราย 

จํานวน 9,095,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.63 บริษัทได้จ่ายชําระเงินซือ้ธุรกิจดงักล่าวเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 194 

ล้านบาท 

ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้

บริษัท จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทมิลล์เล่ียน ไมล์ส จํากดั ทัง้หมด จํานวน 9,095,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 

194 ล้านบาท  โดยบริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 ทัง้จํานวน โดยบริษัททําหนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้น

ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557   

2.3  ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมมีมติ

อนมุตักิารเข้าร่วมลงทนุ ในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวชิัน่จํากดั ("สปริงนิวส์ทีวี") แบบมีเง่ือนไข โดยจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจํานวน 

25,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 250 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด แบบมี

เง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุ  บริษัทฯ ได้ทําการจ่ายเงินมดัจําซือ้เงินลงทนุจํานวน 250 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุัติให้บริษัท 

ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด โดยมีกําหนดคืนเงินมัดจํา จํานวน 250 ล้านบาท 

พร้อมค่าเสียโอกาสในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ทัง้นีบ้ริษัทได้รับคืนเงินมดัจําพร้อมค่าเสียโอกาสในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 

จํานวน 264.7 ล้านบาทแล้ว 
2.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือ วนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนมุตัิ

ให้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

(จํานวน 50 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระครัง้แรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 

44,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็น

จํานวนเงิน 225 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ซึง่เป็นวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  
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        เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุตัิให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 2 ร้อยละ 

2 ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 

ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 8,999,999.60 บาท ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

      เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุตัิให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 3 ร้อยละ 1 

ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2559 ซึ่ง

บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

    เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้มีมตอินมุตัใิห้เรียกชําระคา่หุ้นครัง้ท่ี 4 ร้อยละ 5.5 

ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 ซึ่ง

บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 24,749,998.90 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

    เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ได้มีมติอนมุัติให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 5 ร้อยละ 

1.9 ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชําระเงินค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 

ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วเป็นจํานวน 7,303,000 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

   ในปี 2558 บริษัทบนัทกึค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวจํานวน 66.92 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน

เฉพาะของกิจการ 

   ในปี 2559 บริษัทบนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวเพิ่มเติมจํานวน 57.82 ล้านบาท ไว้ในงบ

การเงินเฉพาะของกิจการ 

   ในปี 2560 บริษัทบนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวเพิ่มเติมจํานวน 12.76 ล้านบาท ไว้ในงบ

การเงินเฉพาะของกิจการ 

    ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เม่ือวนัท่ี 31 

มกราคม 2560 และสาขามาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560ได้หยุดดําเนิน

ธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากัด เข้า

บริหารร้านค้าปลีก จดัหาสินค้า จัดจําหน่ายสินค้า และบริการ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัท ดีดี ธัญการย์ 

จํากดั จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้า

ดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั 

 2.5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตัิให้

ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

(จํานวน 10 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระเตม็จํานวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 9,999,996 

หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 

100 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

   2.6 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุัติ

การปรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการดําเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทุนท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะ

ขายหุ้นสามญัชองบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั จํานวนไม่เกิน 44,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ

ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามัญทัง้หมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.93 บาท กําหนดจากราคาบญัชีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามญัของบริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กับ

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

   เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้โอนขายเงินลงทนุดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทนุจากการขายหุ้นจํานวน 

2.58 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 
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   ในปี 2561  บริษัท ดีดี ธัญการย์  จํากัด ได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากัด” เม่ือวันท่ี 28  

มิถุนายน  2561 และเพิ่มวัตถุประสงค์ให้บริการเงินกู้ หมุนเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) และให้วงเงินกู้ ล่วงหน้าโดยมี

หลกัประกนัเป็นท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง โดยการให้วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั 

 
ปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถดุบิ 

การดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์  กระดาษเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีสําคญัในการผลิต  คิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ 24.11 

ของต้นทนุการผลิต  โดยกระดาษจดัเป็นวตัถุดิบประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาแปรผนัไปตามราคาซือ้ขายใน

ตลาดโลก รวมทัง้อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ในขณะท่ีบริษัทไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวไปยัง

ผู้บริโภคได้   ปัจจยัดงักล่าวล้วนสร้างผลกระทบท่ีสําคญัโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการทํากําไรของ

ธุรกิจได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มราคาจําหน่ายตาม 

ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได้  บริษัท ฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคากระดาษในตลาดโลกเป็นอย่าง

มาก ซึง่อาจมีผลให้อตัรากําไรลดตํ่าลงอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดีบริษัทฯ  ได้กําหนดนโยบายและวางแผนอย่างรอบคอบ

ในการจดัซือ้กระดาษ  ซึง่สามารถทราบปริมาณการใช้ได้ล่วงหน้า และในการพิจารณาจดัซือ้แต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงเร่ือง

ราคากับคณุภาพและปริมาณของวตัถุดิบให้เหมาะสมท่ีใช้เป็นสําคญั และการใช้นโยบายลดต้นทุนการใช้กระดาษ  เช่น 

การเข้มงวดปริมาณหนงัสือคืน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว   

2. ความเส่ียงด้านบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั  ซึ่งต้องอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้  ประสบการณ์และความชํานาญ

พิเศษทางส่ือภาษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในทกุๆ ฝ่ายโดยเฉพาะในฝ่ายบรรณาธิการเป็นแกน

หลกัในการทํางานและปฎิบตัิงาน  ดงันัน้ หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านัน้ไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทประเมินว่า

จะทําให้เกิดปัญหาในส่วนงานผลิต เพ่ือลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาและจดั

ฝึกอบรมบคุลากรในสายงานและระดบัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มประสบการณ์และศกัยภาพในการปฏิบตัิงานให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนด  ปรับปรุงระบบหรือนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานมากขึน้  พร้อมทัง้มีนโยบาย

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว  

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ.ดีดี ธญัการย ์

บจ.ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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กําหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและเหมาะสม เป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้อง

กบัสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการจงูใจให้บคุลากรเหล่านัน้ทํางานอยู่กบับริษัทฯ ในระยะยาว   

3. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบีย้สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้อันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กู้ ยืม สินทรัพย์

และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจบุนั  

 4. ความเส่ียงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

 ความเส่ียงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตามสภาวะ

ของตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการลงทุน เพ่ือกําหนด

นโยบายและแผนการลงให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตักิบัฝ่ายเงินลงทนุ และมีการป้องกนัความเส่ียงด้วยการลงทนุในเงินลงทนุ

แบบกระจายการลงทนุทัง้ในเงินลงทนุระยะสัน้และระยะยาวของตราสารประเภทตา่งๆ ท่ีบริษัทมีการลงทนุ 

5. ความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้า 

ธุรกิจค้าปลีกมีความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้าจากหลายๆ สาเหต ุเช่น การลกัขโมย สินค้าหมดอายุ การบริหาร

จดัการภายในร้านค้า และศนูย์กระจายสินค้า ซึ่งหากไม่มีการควบคุมท่ีดีอาจจะส่งผลกระทบต่อกําไร บริษัทฯ ได้มีการ

ดําเนินการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดบัสูง จดัการประชุมให้ความรู้แก่พนกังาน และติดตามตรวจนบัสินค้า

เป็นประจํา เพ่ือลดความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้า 

อย่างไรก็ตามในปี 2560 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลง

รับข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 

สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขา

ท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั  จึงทําให้ความ

เส่ียงเร่ืองการสญูเสียสินค้าในธุรกิจค้าปลีกนีห้มดไป 

6. ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ธุรกิจให้สินเช่ือมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระ

ผูกพนัท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนทําให้บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคมุลูกหนี ้

เงินให้กู้ ยืมโดยกําหนดหลกัประกนัท่ีรัดกมุ ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ และเร่งตดิตามลกูหนีใ้ห้ชําระภายในกําหนดเวลา 

7.ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

ความเส่ียงท่ีบริษัทอาจจะไม่สามารถทําความต้องการทางการเงินในระยะสัน้ได้ ทัว่ไปมกัจะเกิดขึน้จากการไม่

สามารถแปลงหลกัทรัพย์ หรือสินทรัพย์ไปเป็นเงินสดได้ โดยปราศจากการขาดทนุในมลูค่าของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์

นัน้ๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเส่ืยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือให้ผลกระทบจาก

ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

รายช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น 10 รายแรก ข้อมลูผู้ ถือหุ้นครัง้ล่าสดุ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 

2562 เป็นดงันี ้

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุ้น %

1 นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ 177,444,500    18.39%

2 นายสมชาย  เวชากร 94,000,000      9.74%

3 นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ 57,932,000      6.00%

4 นายณัฐพล  เวชากร 41,500,000      4.30%

5 น.ส.สุนทรีย์  ปิติ 37,576,207      3.89%

6 นายทายธร  กยาวัฒนกิจ 33,300,000      3.45%

7 นายอาณกร  กยาวัฒนกิจ 33,300,000      3.45%

8 นายปิยะ  ฐิติไชโย 31,100,000      3.22%

9 น.ส.เบญจพร  พรประภา 29,213,850      3.03%

10 น.ส.อุมาพร  อยู่ยั่งยืน 21,000,000      2.18%

 

 

การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 

2558 จํานวน 321,666,667 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัราส่วนหุ้นสามญั 3 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิดงันี ้

 

อตัราการใช้สิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด) 

ราคาใช้สิทธิตอ่หุ้น: 1.00 บาท ตอ่หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน

ของทกุปี โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 2561 (30 มิถุนายน 2561) 

และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สัง่รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

จํานวน 321,666,667หน่วย เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน  2561 มีการใช้สิทธิครัง้แรก ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 ซึ่งไม่มี

จํานวนผู้มาใช้สิทธิ 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะจ่ายปันผลประมาณ  50-60% ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล

ให้กบัผู้ ถือหุ้น   

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 41.76 (12.07) (81.47) (53.01) 19.67

2.  จํานวนหุ้น (หน่วย:หุ้น) 965,034,416.00 965,027,716 965,024,336 965,000,000 965,000,000

3.  กําไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.04 (0.01) (0.08) (0.05) 0.03

4.  กําไร(ขาดทุน)สะสม (79,643,149.00) (118,501,041.00) (108,000,922.00) (33,420,666.00) (12,555,308.00)

5.  รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

6.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

7.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

 

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

มัน่คง จดัการและวางนโยบายให้เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ   ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   รวมถึงให้ตรงตามเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า    

คณะกรรมการต้องเสนอตอ่ท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบและอนมุตัิของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ   ตามกฎหมาย

และข้อบงัคบัของบริษัท    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จาก

จํานวนทัง้หมด 7 ทา่น ท่ีไม่ได้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการ 

 1.     นายสมนึก กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 

 2. นายฐิตศิกัดิ ์สกลุครู  รองประธานกรรมการ 

 3.   นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้ อํานวยการ 

 4.   นางปรียาพร กยาวฒันกิจ กรรมการ     

 5.   นางวนิดา วรรณศริิกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ           

 6.  นายสพุจน์  จิรไกรศรี  กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ      

 7.  หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่        กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 

  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนัตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองบริษัทได้คือ กรรมการสองทา่นลงลายมือ

ช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตคิณะกรรมการ  ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท    

3. ดแูลและตดิตามให้มีระบบการควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  

4. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ  ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5. กําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ  และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของ

กิจการ 

6. พิจารณาและรับทราบรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและมีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม  ทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท  และเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  มีคณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วย 

  1.  นางวนิดา วรรณศริิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ    

  2.  หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการตรวจสอบ   

      3.  นายสพุจน์  จิรไกรศรี กรรมการตรวจสอบ    

      นางสาวดวงนภาพร  พรมยะดวง   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท มีดงัต่อไปนี ้(ปรับปรุงล่าสุด  เม่ือ

วนัท่ี 25 มีนาคม 2560) 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้ สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เข้าร่วม

ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่ว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบั การปฎิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฏบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฎิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

อํานาจหน้าท่ีของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท  3  ทา่น  ซึง่เป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        

มีคณุสมบตัไิม่ต้องห้าม  คือ    มิได้เป็นลกูจ้างหรือพนกังานของบริษัท    และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  1  ของทนุชําระแล้ว        

มีหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย  และดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบับริษัท 

รายช่ือและตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท 

1. นายประพนัธ์  สนัธยาต ิ    บรรณาธิการ 

2. นางสาวรัตนา  อมรแสนสขุ   ผู้จดัการสํานกัผู้บริหาร 

3. นายเสนีย์  โชตนิชิุตตระกลู   ผู้จดัการฝ่ายโฆษณา 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

 ท่ีประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.มหาชน  การพ้นวาระจากตําแหน่งกรรมการ

จะสลบัหมนุเวียนทกุปี   และจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม  เพ่ือนําเสนอท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ ตามกฎและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    โดยการ

แตง่ตัง้แตล่ะรายต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง  ซึง่บริษัทฯ จะได้มีการกําหนดสดัส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุ่ม สืบเน่ืองจากการถือหุ้นเพ่ือ

เป็นการกระจายการถือหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์มากกว่าการถือโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึง่  

 ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงตัง้กรรมการของบริษัทฯ ได้จากการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

ข. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม ก เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึหรือมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชุม

เป็นผู้ ชีข้าด 

   การสรรหาผู้บริหารของบริษัท แต่งตัง้จากบุคคลท่ีคณะกรรมการคดัเลือกหรือกรรมการผู้ อํานวยการเสนอช่ือต่อ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัแิตง่ตัง้ 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
อายุ 

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ

หุ้น

ประสบการณ์ทํางานใน

ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1.  นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ 57 24.39 ประธานกรรมการ

 - บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

 - บจ.ตงฮั้ว แคปปิตอล

 - บจ.ตงฮั้ว แอสเซท

 -  บจ.ไทยออยล์ เอทานอล

กรรมการผู้อํานวยการ

 - บจ.หนังสือพิมพ์ ตงฮั้ว

กรรมการ 

 - บจ.ไทยพาราไซลีน

MASTER OF SCIENCEIN 

OPERATION RESEARCH 

FLORIDA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY
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ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิ 

ทางการศกึษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประสบการณ์ทาํงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2.นายฐิตศิกัดิ ์ สกลุครู รองประธาน 

กรรมการ 

63 ศศบ.การบญัชี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Mini M.B.A. รุ่นท่ี 26 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรรมการ 

-บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล  

-บจ.ครีเอทีฟ พาวเวอร์ 

ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 

-บมจ.บ ีจีสติกส์ 

-บจ.มิลล์เลี่ยน ไมล์ส  

 รองประธานกรรมการ 

-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

-บมจ.บ ีจีสติกส์ 

กรรมการผู้อํานวยการ 

-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

กรรมการบริหาร 

-บจ.ดีดี ธญัการย์ 

-บจ.ไทยทองพร๊อพ

เพอร์ตี ้ 

-บมจ.สยาม

เจเนอรัลแฟคตอร่ิง 

 

3.  นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน กรรมการ

ผู้ อํานวยการ 

60 -ปริญญาโท บริหารจดัการ

สารธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

(สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

-  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

- กรรมการ/ประธานเจ้าท่ี

บริหาร 

- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

- บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

4.  นางวนิดา วรรณศริิกลุ - ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการ

อิสระ  

59 CONVENT OF HOLY 

INFANT JES US, ENGLISH 

SECRETARIAL PROGRAM 

- กรรมการ 

- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

- บจ.เทอร์มินลั เอ็กซ์ตร้า 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
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ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประสบการณ์ทาํงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

5.  นายสพุจน์  จิรไกรศรี 

 

 

 

- กรรมการ  

ตรวจสอบ 

- กรรมการ

อิสระ 

54 

 

บริหารธุรกิจ MBA 

Hawaii Pacific University 

- กรรมการ 

-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

ผู้จดัการภาคปิยะภมูิ 14 

-บจ.อเมริกนัอินเตอร์

แนชชัน่แนลแอลชวัรันส์ 

 

6. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ - กรรมการ 53 บญัชีมหาบณัฑิต 

 

- กรรมการ 

- บจ.อิตลัสยามมอเตอร์  

- บจ.อิตลัสยามมอเตอร์ 

เซลส์ 

- บจ.ปรีชาพร 

- บจ.ที ที เอช แอนด์ 

ซนัส์ 

- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

- บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

 

7.ม.ล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ -กรรมการอิสระ 46 -รัฐศาสตร์บณัฑิต รัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-Master of science; 

Managerial Technology 

Johnson&Wales 

University of Rhode 

Island 

 

- กรรมการ 

-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

-บจ.มิงกาลา แมเนจ

เมนท์  
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รายช่ือและตาํแหน่งผู้บริหารอ่ืน 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ประสบการณ์ทาํงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1. นายประพนัธ์  สนัธยาต ิ บรรณาธิการ 82 มธัยมศกึษา - -  บรรณาธิการ 

   บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  

2. นางสาวรัตนา  อมรแสนสขุ ผู้จดัการสํานกั

ผู้บริหาร 

69 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ - -  ผู้จดัการสํานกัผู้บริหาร 

   บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

3. นายเสนีย์  โชตินชิุตตระกลู ผู้จดัการฝ่าย

โฆษณา 

80 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 - -  ผู้จดัการฝ่ายโฆษณา 

   บจ. หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

 

บุคลากร   

ปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัดนัสําคญัท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือคณุภาพ

ของของบุคลากร เป็นวตัถุประสงค์หลกัท่ีบริษัทให้ความสําคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคคลากรทัง้ความรู้ความสามารถอย่าง

ตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน จดัฝึกอบรมสําหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ    ท่ีจะนํามาใช้ให้เกิดความ

ชํานาญ  ความเช่ียวชาญ  ทกัษะ  และความคล่องแคล่วในสายอาชีพให้เหมาะสมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  มีการศกึษาและพฒันา

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสะดวกในการทํางานให้มากท่ีสุด  สนับสนุนให้มีการจัดสวสัดิการท่ีดีท่ีเหมาะสม  

เพ่ือให้บคุลากรทกุตําแหน่งหน้าท่ีมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดไว้  โดยในระหว่างปี 2556 มี

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยการจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั และโอนธุรกิจและบุคคลากรทัง้หมด เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจหนงัสือพิมพ์  

 

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน 

 

  

 

ปี 2561 บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้ บจ. หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ บจ.ตงฮัว้ แอสเซท* บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

พนกังานปฎิบตัิการ (คน) . 26 - - 

พนกังานบริหาร (คน) 2 3 - 1 

พนกังานในสํานกังาน (คน) 2 14 - 3 

รวม 4 43 - 4 

คา่ตอบแทนพนกังาน (บาท) 2,826,683.71 13,095,713.78 - 4,511,932.00 

 

หมายเหต ุ ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ไมมี่บคุลากร การบริหารจดัการอยูภ่ายใต้บริษัทใหญ่ 
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การกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะมีผลต่อการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับการกํากบัดแูลบริษัท ท่ีครอบคลุมถึงหลกัการในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย 

การกําหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การควบคมุและบริหารความเส่ียง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามนโยบาย     

ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการจะปฏิบตัแิละส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างยตุธิรรม 

2. คณะกรรมการจะคํานงึถงึสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และสนบัสนนุให้มีความเข้าใจและความ

ร่วมมืออนัดี ตอ่บริษัท 

3. คณะกรรมการจะปฏิบตัิหน้าท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และจัดให้มี

โครงสร้างและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของกรรมการใน

ฐานะท่ีเป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ ถือหุ้นและฝ่ายจดัการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ดําเนินการเปิดเผย 

ข้อมลูและรายงานของบริษัทอย่างถกูต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎระเบียบของทางการ 

5. คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจดัการ 

ทัง้ในด้านนโยบายการจดัการและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทําธุรกิจ สําหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และ

พนักงานทัว่ไป เพ่ือให้ถือปฏิบตัิและใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบตัใินธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทกุปี และติดตามกํากับให้มี

การปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี   

ดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ดงันี ้
 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด 

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้บริษัทยงัส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ี โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 

ได้แก่ การซือ้ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบง่กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม

ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ใขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิม

ทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นและได้ปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าว ดงันี ้

1. ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับ

เร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทนัเวลา อีกทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ในปี 2561 บริษัทได้จัด

ประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้  ดงันี ้

-  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
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2. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนญุาต

ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ

สําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

3. อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการ

กระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 นัน้ 

บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่าการ

ประชมุจะแล้วเสร็จ  

4. ประธานท่ีประชุมจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้

คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้  

5. กรรมการบริษัททกุทา่นให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงผู้สอบ

บญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  

  
หมวดท่ี 2   การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียม

กนัทกุราย ทัง้นีเ้พ่ือทําให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้

ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทจึงได้เสนอ นางวนิดา   วรรณศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น

กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีมี

รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ได้ส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเสมอภาคกนั ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ

ความเหน็ในเร่ืองใดๆ  ซึง่หมายรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ หรือการเสนอวาระพิเศษใด ๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเหน็หรือข้อเสนอแนะมายงับริษัท ผ่านมายงัคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีให้ความสนใจติดตามการดําเนินงานของ

บริษัท ซึง่ได้รับโอกาสในการแสดงความเหน็อย่างเสรี และได้เสนอความเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเสมอมา 

 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทตระหนกัดีว่าความสําเร็จ  และความมัน่คงอย่างยัง่ยืนของบริษัท   ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษัทมี  

ตอ่กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อนัได้แก่ พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี ้ลกูค้า  คูแ่ข่ง  สงัคมของผู้ เก่ียวข้องโดยรวม ภาครัฐ  และ

ผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย และใน

ขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย  บริษัท

ได้กําหนด   บทบาทของบริษัทท่ีพงึกระทําตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดําเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี

ความสามารถในการแข่งขนั โดยคํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพิ่ม

มูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการดําเนินงานอย่างซ่ือสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิด

ความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวงั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้ เก่ียวข้อง และพยายามอย่างเตม็ท่ีในการปกป้องทรัพย์สนิและดํารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท  

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น

ในการเสนอแนะข้อคดิเหน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท  

พนกังาน : พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่อย่างย่ิง และเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบตัิ
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ต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ และตามผลการปฎิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน อีกทัง้ได้จดัให้มี สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมให้แก่พนกังาน   

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทัง้

ส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  

บริษัทมุ่งพัฒนา เสริมสร้างทกัษะ ความรู้ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงความก้าวหน้าและ

ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานเองอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  

คูค้่า และ เจ้าหนี ้: บริษัทปฎิบตัิตามเง่ือนไข และข้อตกลงท่ีกําหนดไว้ในสญัญา รวมทัง้ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์

ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่ค้าหรือเจ้าหนีข้องบริษัท ในปี 2561 บริษัทไม่มีการปฏิบตัท่ีิไม่เป็นไปตามเง่ือนไข

และข้อตกลงท่ีกําหนดไว้กบัคูค้่าหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 

ลกูค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพ่ือเป็นการตอบแทนการ

ทํางานในหน้าท่ีของตน ปฏิบตัติามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

ในการตดิตามเร่งรัดหนีส้ิน ปฏิบตัติอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมเย่ียงผู้ มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ   

คูแ่ข่ง : ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรม หรือผู้ กํากบัดแูลจากทางการกําหนดไว้  ไม่แสวงหา

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2561 ท่ีผ่านมานี ้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคู่แข่ง

ทางการค้า 

หน่วยงานราชการ : บริษัทกํากับดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบงัคบั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทไม่มีการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีควบคมุดแูล 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม : แม้วา่บริษัทจะไม่ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม และสงัคมแบบเป็นลายลกัษณ์

อักษรก็ตาม แต่บริษัทก็ตระหนักและให้ความสําคัญในเร่ืองนี ้โดยบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐาน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีจรรยาบรรณเย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพ และให้การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้าง

จิตสํานึกในการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เช่น การปิดไฟท่ีไม่จําเป็น การใช้อุปกรณ์สํานกังานท่ี

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ  

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ในปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ

ข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาโปร่งใสตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ โดยผ่าน

ช่องทางท่ีผู้ ใช้ และนกัลงทนุทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายและทัว่ถงึ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) นอกจากช่องทางท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เปิด

ช่องทางให้นกัลงทนุหรือผู้สนใจสามารถขอข้อมลูหรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ีอีเมล์

tonghua_dailynews@tonghuagroup.com  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ลงทนุหรือผู้สนใจอีกด้วย 

 คณุภาพของรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่ งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีความถกู

ต้อง ใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฎิบตัโิดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถงึความสมเหตสุมผลอย่าง

รอบคอบในการจดัทํางบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป  
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 ผู้ลงทนุสมัพนัธ์ 

 ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทนัน้ บริษัทจะยดึหลกัในเร่ืองการให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย และความ

ชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้ถกูต้อง ชดัเจน 

เข้าใจง่าย และทนัเวลาเพ่ือให้ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ซึง่เป็นอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่มีสดัส่วนและจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาด

ของกิจการของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน  

 อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามนิยามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทกําหนดขึน้  ซึง่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ 

ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือ

ถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แตง่ตัง้ นาย

ชยั นวพนัธ์ กรรมการอิสระ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน รวมทัง้การสอบ

ทานงบการเงินเป็นอย่างดี  ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวดวงนภาพร  พรมยะดวง  เป็นเลขานกุารบริษัทท่ีเป็นพนกังานประจําของบริษัท ทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา

ด้านกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ ดแูลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ จดัการประชมุ จดัทํารายงานการประชมุของคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้น จดัเก็บเอกสารและหลกัฐานต่างๆ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงาน

กํากบัดแูลกิจการ รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

ด้วย 

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ มีวิสยัทศัน์ และความสามารถท่ีจะช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้

สามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการ  ท่ีดี โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัท

มิได้กําหนดจํานวนกิจการอ่ืนท่ีกรรมการจะไปดํารงตําแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ี

เหมาะสมในการท่ีจะรับตําแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือติดตามการดําเนินงานของบริษัท และสามารถ ปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพ   

 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท 
 บริษัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา

คดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการเสนอต่อ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิบริษัทมิได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพ่ือการนี ้ ในระหวา่งปี 2561 มีรายละเอียดกรรมการ

เข้า – ออก ดงันี ้

-  นายปรีชา  พรประภา  ลาออก 

-  นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน  เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายปรีชา  พรประภา 
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนวา่ ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้

กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท

นัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

 

 ประสิทธิภาพการทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ความเหน็ชอบและมีส่วนร่วมใน

การกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท 

ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุม

ภายในอย่างเพียงพอ ทัง้ทางด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการ อีกทัง้จดัให้มีกลไก

การตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ

บริษัทอยู่เสมอ บริษัทมีหน่วยงานอิสระท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานครอบคลุมทกุธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คูไ่ปกบัการรายงานตอ่กรรมการบริหาร   ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองดงักล่าว 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่และการปฏิบตัิงานในการควบคุม

ภายในแต่ละเร่ืองว่าได้มีการควบคมุท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบคําสัง่ของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงาน

ดงักล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ท่ี หน่วยงานดงักล่าวนีจ้ึงขึน้ตรงและรายงาน

ผลการกํากบัดแูลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ

ของระบบการควบคมุภายในปีละ 1 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น  

ก่อนการประชมุคณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั   

 การประเมินตนเองคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการขึน้เป็นประจําทุกปี เพ่ือ

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทํางาน ประเมินการทํางานของตนและฝ่ายบริหารของบริษัท โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2561 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ ภายใต้ 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

 1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

 2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 3) การประชมุคณะกรรมการ   

 4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ    

 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา         

 ผู้บริหาร สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะเห็นว่า การดําเนินการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี หากมี

กรรมการได้รับแตง่ตัง้เข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัททัง้คณะจะร่วมชีแ้จงให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายของบริษัท และ

การประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท  
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 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ กรรมการผู้บริหาร เลขานกุาร

บริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 

สม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้นัน้

กระทําทัง้เป็นภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบนัภายนอก 
 

การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษัท ฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงันี ้

 

ช่ือและท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ 

ทนุท่ีเรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของจํานวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียง 

มลูคา่เงินลงทนุ 

(ล้านบาท)  

1.บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 

 

ผลิตและจําหน่าย

หนงัสือพิมพ์ให้บริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพ์

และรับจ้างพิมพ์งาน 

100.00 99.99 100.00 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ธุรกิจให้สินเช่ือ 100.00 99.99 100.00 

 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตัง้ให้ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ และนายฐิติศักดิ์ สกุลครู และ              

นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน และนางปรียาพร กยาวฒันกิจ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากัด และ        

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ทีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย และดแูลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบั

ในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใด ให้ถูกต้องครบถ้วน 

และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

รวมถงึต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

 บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือป้องกัน

ผู้บริหารนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิสําหรับรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  หรือรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการกําหนดราคาและเง่ือนไขถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัรายการท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก รวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง

เดด็ขาด  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

ซึง่ท่ีผ่านมาผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททกุทา่นได้ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์มาโดยตลอด   
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นโยบายการกํากบัดแูลท่ีสําคญั ท่ีผ่านการให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีดงันี ้

1. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการคือครองหลักทรัพย์ ต่อ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตบาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 

วนั นับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทําบนัทึกการ

เปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็รายบุคคล เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนนัที ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อกําหนดดงักล่าวด้วย 

2. บริษัทมีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ 

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมลูงบ

การเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไม่

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าถือเป็นการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในท่ีสําคญั คนกระทําผิดวนิยัจะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการ

เลิกจ้าง 

  

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2561 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์  

คือ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด และได้ให้

ความเห็นในรายงานการตรวจสอบดงันี ้ “ให้ความเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข” โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชี ให้แก่สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้ สอบบญัชีสังกัด  ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา

จํานวนเงินรวม 2,540,970.00 บาท ซึง่ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นจํานวนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

จํานวน 10,800 บาท 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและ

สงัคมโดยรวม ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกต ิ โดยตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนิน

กิจกรรมของชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีจริยธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนท่ีตัง้ของบริษัทฯ 

ลกูค้า ผู้อ่าน  คูค้่า ผู้ จําหน่าย และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาติ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาธุริกจ และควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ

ข้อกําหนดอ่ืนๆ รวมทัง้แนวปฏิบตัิสากลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี

จริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง

ทางการเมือง 
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2. การเคารพสิทธิมนษุยชน    บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ

และเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และ

ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้าง และสวัสดิการ ซึ่งอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดย

อยู่ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยรวมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมาย  

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็นส่ือกลาง

ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนกังานและดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถ

ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ   

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเ ร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตัง้ 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน   เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ  

ติดตัง้ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง

เบือ้งต้น  

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จดัระบบภายในเพ่ือขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม

อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินกิจการ เพ่ือนําไป

พิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดีย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป 

5. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และผู้จดัจําหน่าย : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้า  

รวมทัง้พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/หรือการบริการ  ในด้านผู้ จดั

จําหน่าย บริษัทมุ่งหวงัให้ได้วตัถดุบิท่ีมีคณุภาพ  และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่คูค้่า 

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่  โดยส่ือสารทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการ

อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบ

เหน็การกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่  

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็น

เก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  โดยท่ีระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ครอบคลมุถงึระดบับริหาร ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอํานาจเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน 

    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้กํากบัดแูลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความพอเพียงและความ

เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม      การบริหารความ

เส่ียง การรายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได้และทนัเวลา  การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ

และการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตามผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเป็น

สาระสําคญัแล้ว จะทําการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  และกําหนดให้ผู้บริหารรายงาน
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การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    

     ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการ

บริหารงานของบริษัทย่อย การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฎิบตังิาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมลู และ

ระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั

ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ

ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ

บคุคลท่ีเก่ียงโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว  และในปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่อง หรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัในอนัท่ี

จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแตอ่ย่างใด 

  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม   มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน   นอกจากนีใ้นการกําหนด

นโยบายการแผนการปฏิบตัิงาน  บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  ความ

พอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น การบริหารความเส่ียง  

   นอกจากนีใ้นส่วนของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ศกึษาและประเมิน

ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ตอ่การแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน  

 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรัตนา  อมรแสนสุข ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท  

เน่ืองจากมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี  มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงาน

ของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นีก้ารมอบหมายตําแหน่ง

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

รายการระหว่างกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัทโดยการเป็นผู้ ถือหุ้น

หรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการท่ีมีขึน้กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้กําหนดขึน้โดยใช้ราคา

ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษัทมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มีการควบคมุ หรือเป็นกิจการท่ีบริษัท

ควบคมุ หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษัท มีดงันี ้
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กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

ช่ือบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท หนงัสือพมิพ์ตงฮัว้ จํากดั ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ให้บริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน 

บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ

แฟคเตอร่ิง การให้กู้  รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสินเช่ือลิสซิง่ 

บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั 

(เดมิช่ือ “บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั”) 

ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ

แฟคเตอร่ิง การให้กู้  รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสินเช่ือลิสซิง่ 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

บริษัท สาครและบตุร จํากดั ธุรกิจลงทนุ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เดอะดรากอน จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์โป 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 

ผลิตและจําหน่ายเครืองสําอาง กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั อีเว้นท์/ออกแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ 

จํากดั 

ผลิตจําหน่ายหนงัสือพิมพ์  

(หยดุกิจการ) 

กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ที.ซี.เอ็กซ์ซบิชิัน่ เซอร์วสิ จํากดั อีเว้นท์/ออกแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เควีเค เวร์ิดไวด์ จํากดั ธุรกิจลงทนุ ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั ตวัแทนนายหน้าประกนัภยั ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั จําหน่ายนํา้มนัปาล์มดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั ซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทายกร จํากดั ธุรกิจส่ือวทิยุ กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท อาณธร จํากดั การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิง่ยานยนต์

ชนิดนัง่ส่วนบคุคล รถกระบะรถตู้และรถ

ขนาดเล็กท่ีคล้ายกนั 

กรรมการถือหุ้นร่วม 

ผู้บริหารท่ีสําคญั - บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของกิจการไม่วา่

ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถงึกรรมการของกลุ่ม

บริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการคดิราคา 

รายได้จากการขาย ราคาทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม 

รายได้ค่าเช่า* ราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาตามจริง 

รายได้ค่าสาธารณปูโภค ราคาตามจริง 

คา่เช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 

คา่โฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามจริง 

*ในปี 2561 บริษัทไม่คดิคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งกนักบับริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีท่ีอยู่ในการจดทะเบียนแห่งเดียวกบับริษัท แต่ไม่มีการใช้พืน้ท่ีเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่าระหว่างกนั 

ประกอบด้วย 

บริษัท เควีเค เวล์ิดไวด์ จํากดั 

บริษัท สาครและบตุร จํากดั 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั 

บริษัท เดอะ ดรากอน จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์โป แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั 

 

สญัญาสําคญัท่ีทํากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทําสัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารและท่ีดินจากกรมธนารักษ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี 

14.03 ล้านบาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้กบับริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั เพิ่มเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2557 ให้ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 13.67 ล้านบาท (ยงัไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้รับชําระเงินในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการจด

ทะเบียนการโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกบักรมธนารักษ์ 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

บริษัท  หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้รวม 29.81 24.54 23.42

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 29.65 27.00 28.12

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.25) (2.46) (4.69)

สินทรัพย์รวม 105.43 102.87 96.83

หนี้สินรวม 6.06 6.11 6.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น 99.38 96.76 90.77
 

 

บริษัท  ตงฮั้ว แอสเซท  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้รวม 0.16 2.23 30.09

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย -                     5.94 17.86

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 0.16 (3.71) 12.23

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (64.40) (11.98) -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (64.24) (15.69) 12.23

สินทรัพย์รวม 182.49 155.08 449.86

หนี้สินรวม 31.96 10.73 293.25

ส่วนของผู้ถือหุ้น 150.53 144.35 156.61
 

บริษัท  ตงฮั้ว แคปปิตอล  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้รวม 8.73 13.75 28.93

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 9.87 10.83 27.86

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.14) 2.92 1.07

สินทรัพย์รวม 155.09 390.15 489.29

หนี้สินรวม 55.38 288.05 386.33

ส่วนของผู้ถือหุ้น 99.71 102.10 102.96
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•  อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.09 18.00 19.23

อัตราส่วนกําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 23.38 43.74 52.74                

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (ร้อยละ) (105.99) (18.84) 42.36

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (7.22) (1.08) 3.60

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (6.87) (1.04) 3.45

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.04 0.04
 

 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

การท่ีบริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัทฯในปี 2559 โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท หนงัสือพิมพ์

ตงฮัว้ จํากดั ในปี 2556 และการทําธุรกิจค้าปลีก บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ในปี 2557 และการทําธุรกิจสินเช่ือ บริษัท ตง

ฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ในปี 2558  

ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เม่ือวนัท่ี  

31 มกราคม 2560 และสาขามาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560ได้หยุดดําเนิน

ธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากัด เข้า

บริหารร้านค้าปลีก จัดหาสินค้า จัดจําหน่ายสินค้า และบริการ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัท ดีดี ธัญการย์ 

จํากดั จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งบริษัท 

เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้าบริหารร้านค้าปลีกตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั  

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมตคิณะกรรมการบริษัทอนมุตัปิรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการ

ดําเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทนุท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้นสามญัชองบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั จํานวนไม่

เกิน 44,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 2.93 บาท กําหนดจากราคาบญัชีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามญัของ

บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กับบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั บริษัทได้ขายเงินลงทุน

ให้กบับริษัทย่อย และรับรู้ผลขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560  

 

ทําให้โครงสร้างรายได้ในปี 2561 มีการเปล่ียนแปลง ซึง่สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดงันี ้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 98.57 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

ซึง่มีรายได้ 64.07 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อเน่ือง 56.82 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 64.16 

ล้านบาท  ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 41.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560  ซึง่มีผล

ขาดทนุจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 0.09 ล้านบาท   

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดําเนินงานรวม 126.96 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีรายได้รวม 

77.42 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานรวม 85.12 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีค่าใช้จ่าย

รวม 89.50 ล้านบาท ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรรวม 41.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 

12.07 ล้านบาท 
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บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,208.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ท่ีมี 1,163.37 ล้านบาท ใน

ขณะเดียวกนัหนีส้ินของบริษัทฯ มีจํานวน  49.65 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2560 ซึง่มีจํานวน 45.43 ล้านบาท   

สืบเน่ืองจากบริษัทฯ การหยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก และปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โดยการขายเงินลงทนุในบริษัท

ค้าปลีก(บริษัทย่อย)ให้กบับริษัทให้บริการด้านสินเช่ือ(บริษัทย่อย) เพ่ือสะท้อนผลขาดทนุท่ีแท้จริงในงบแสดงฐานะการเงิน

ของบริษัท 

อัตรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็น  52.74%  เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนท่ียังคง

ประสิทธิภาพในการใช้วตัถดุบิอย่างระมดัระวงั  และจากการหยดุดําเนินการด้านธุรกิจค้าปลีกทําให้ต้นทนุลดลง 

 

 รายได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ืองจํานวน 36.59 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 3.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 มีรายได้ดอกเบีย้รับและเงินปันผลจํานวน 24.63 ล้านบาท ลดลง 15.51 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.00 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมีรายได้อ่ืนๆ จํานวน 

2.85 ล้านบาท ลดลง 0.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.00 รายได้อ่ืนท่ีลดลงส่วนใหญ่จากกําไรจากการเปล่ียนแปลง

มลูคา่เงินลงทนุ เงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง จํานวน 44.02 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 7.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.32 มีรายได้ดอกเบีย้รับและเงินปันผลจํานวน 52.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

27.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 111.73  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมีรายได้อ่ืนๆ 

จํานวน 2.41 ล้านบาท ลดลง 0.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.65 รายได้อ่ืนท่ีลดลงส่วนใหญ่จากกําไรจากการ

เปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการ 20.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 21.00 จากปี 2559 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 17.07 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.33 ของรายได้จากการ

ขายและให้บริการในปี 2559 

ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการ 20.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 1.07 จากปี 2560 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 20.58 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.26 ของรายได้จากการ

ขายและให้บริการในปี 2560 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.04 ล้านบาท ลดลง 16.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 32.72 จากปี 2559 ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.11 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุใน

บริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

ปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 7.73 จากปี 2560 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.04 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  
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 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 

ปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทนุเบด็เสร็จรวม 10.65 ล้านบาท ลดลง 72.03 ล้านบาท จากการค่าเผ่ือด้อยค่า

ทรัพย์สินของบริษัทย่อยด้านธุรกิจค้าปลีก และเงินลงทนุในหุ้นกู้และกองทนุ 

ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรเบด็เสร็จรวม 40.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 51.63 ล้านบาท จากการคา่เผ่ือด้อยค่า

ทรัพย์สินของบริษัทย่อยด้านธุรกิจค้าปลีก และเงินลงทนุในหุ้นกู้และกองทนุ 

 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,163.37 ล้านบาท ลดลง 21.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.85 

จาก ณ สิน้ปี 2559 ลดลงจากการลงทนุในบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,208.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

3.89 จาก ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้จากการลงทนุในบริษัทย่อย 

 

 หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 45.43 ล้านบาท ลดลง 12.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.26 จาก 

ณ สิน้ปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนีส้ินจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 49.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.29 จาก 

ณ สิน้ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากหนีส้ินจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,117.94 ลดลง 9.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

0.86 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จากผลขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุของบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,158.92 เพิ่มขึน้ 40.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 3.67 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

 

สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสด 

ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 5.72 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึน้จากกระแสเงินสดจากการลงทนุและ

จดัหาเงิน 19.77 ล้านบาท  ทําให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้รับ เงินปันผล กําไรจากเงินลงทนุ และการรับชําระคา่

หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อย 

ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิลดลง 6.20 ล้านบาท เป็นการลดลงจากกระแสเงินสดจากการลงทนุและ

จดัหาเงิน 289.43 ล้านบาท  ทําให้เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 

 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการมองหาธุรกิจใหม่  ซึ่งในขณะนีกํ้าลังอยู่ในระหว่างการเจรจาและวิเคราะห์

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม  และมีเป้าหมายจะเร่ิมธุรกิจใหม่ จึงเป็นเหตผุลหลกัให้บริษัทมีมติเพ่ิมทนุเพ่ือให้

สามารถรองรับธุรกิจใหม่ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นท่ี
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น่าพอใจต่อผู้ ถือหุ้น  ซึ่งบริษัทต้องใช้ความระมดัระวงั และความรอบคอบในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท และผู้ ถือหุ้น  

ปัจจยัสําคญัท่ีอาจกระทบตอ่ผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ปัจจุบนัถึงแม้ประเทศไทยจะ

มีแนวโน้มการขยายตวัในภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยเสริมจากนโยบายการพัฒนาและการลงทุนของ

ภาครัฐบาล  แต่ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังผนัผวนอย่างหนกัอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากระบบ

เศรษฐกิจท่ีกําลงัมีปัญหาทัง้ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินทนุในตลาดโลก ซึง่ปัจจุบนั

สะท้อนให้เหน็จากคา่เงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้อย่างต่อเน่ือง   ซึง่อาจเป็นปัจจยัหนึ่งในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุท่ีต้องใช้

เทคโนโลยี และการระดมทนุจากตา่งประเทศ  และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงอตัราผลตอบแทนของการลงทนุท่ีน่าสนใจ

ในอนาคตได้ 

 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ

บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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รายงานความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงนิ 

 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั ถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการ

จดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้ได้ผ่านการตวจสอบและให้

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้ สอบบัญชีอิสระ งบการเงินดังกล่าวจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ี

แท้จริง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

  

 คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระกํากบัดแูลงบการเงินและ

ประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีถูกต้องครบถ้วน 

อย่างเพียงพอ และป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกต ิซึง่ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท  โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือวา่งบการเงินของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดถกูต้องในสาระสําคญัแล้ว 

 

                               

                                                  
            นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ                                       นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน 

               ประธานกรรมการ                                                รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ อํานวยการ 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) จดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 877-881  

ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2537 

บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ดาํเนินกิจการเพ่ือการลงทุน 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1. เกณฑก์ารถือปฏิบติั 

งบการเงินจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี

ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

นาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 

2.2. เกณฑก์ารวดัมูลค่า 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.3. สกลุเงินท่ีนาํเสนองบการเงิน   

 งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนัหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 25 และ 20 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 22 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
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3. นโยบายบัญชีทีสํ่าคญั 

3.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ี

ทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ

แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน

สดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบัญชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3.4 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือ

ถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

        สัดส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  2561  2560  2561  2560 

25บริษทัยอ่ยทางตรง           

25บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ์

ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพ์

และรับจา้งพิมพง์าน 

 100,000  100,000  99.99  99.99 

25บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 

 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะส้ัน 

แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการ

ใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

 100,000  100,000  99.99  99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั)         

25บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  

25(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) 

 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะ

ส้ันแบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และ

การใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

 302,000 

 

302,000 

 

90.00 

 

90.00 

ก. บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึง

ประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย 

ข. บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค. งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง. ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้ 

จ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อ

หุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิราคาทุน 
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3.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินฝากระหวา่งทาง เช็คระหวา่งทาง เงินฝากธนาคารทุกประเภท

และเงินฝากประจาํและเงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติด

ภาระคํ้าประกนั 

3.6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไร

หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาว แสดงตามมูลค่ายติุธรรม บริษทับนัทึกการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าว เป็นรายการในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน จนกว่าจะจาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นไปจึงจะบันทึกผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในกาํไร 

(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึง

จาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี 

ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่า

ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดและเงิน

ลงทุนทัว่ไป เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะ

เวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบ

กาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯจะปรับมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอน

เปล่ียน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน และเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิง

ตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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3.7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละราย

ประกอบ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ ดงัน้ี 

บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 

ระยะเวลา  อตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

เกินกาํหนดชาํระ 90 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั  20 

เกินกาํหนดชาํระ 181 วนั แต่ไม่เกิน 270 วนั  40 

เกินกาํหนดชาํระ 270 วนัข้ึนไป  100 
 

3.8 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประกอบดว้ย ลูกหน้ีจากสญัญาเงินกู ้ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินใหกู้ย้มืแสดงตามจาํนวนเงินตน้หกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

3.9 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

3.10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.11 เงนิลงทุนอืน่ 

เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็น เงินลงทุนเผื่อขาย และแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนโดยกาํไร 

(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงมูลค่า

การเปล่ียนแปลงระหวา่งปีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการ

ลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั โดยบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ี

วา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทนัที 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีระยะยาว บริษทั ตั้งใจถือจนครบกาํหนดไถ่ถอนแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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3.12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ

หลงัจากนั้น บริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้

มี) 

3.13 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้

มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุน

ในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งานระหว่างก่อสร้าง ไดแ้ก่ สินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และบนัทึกในราคาทุน หักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการก่อสร้างและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ งานระหวา่งก่อสร้างจะไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาจนกวา่การ

ก่อสร้างจะแลว้เสร็จและสินทรัพยน์ั้นๆ ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคารภายใตส้ญัญาเช่า 20 – 30 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 30 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  5 ปี 

เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน 5 – 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 – 12 ปี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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3.14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

บริษทัและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์และจะประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการ

ดอ้ยค่า บริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็น

อยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

ค่าพฒันาเวป็ไซตแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

3.15 ค่าความนิยม  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง

กวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ

เม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการ

รวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

3.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้

บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด      

เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่

มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลคา่ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร

ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้

พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่า

ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 

3.18 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยาวอ่ืน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทั

ยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทั

ยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทั

และบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหน้ีสินดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่า

แต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุาน

เฉล่ียจนกวา่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการผล 

ประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน

วดัค่าโดยวธีิคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล  

3.19 ประมาณการหนีสิ้น 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาท

ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่าง

น่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญัประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
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ใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม

เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

3.20 สัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่ง

หน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้าย

ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

สญัญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอด

อายขุองสญัญาเช่านั้น  

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

กรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผู้ให้เช่า 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และ

ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั รายไดค้่าเช่า

รับรู้โดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหเ้ช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไป

ให้กบัผูเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยท่ี์ถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน

เป็นลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

3.21 รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหาร

สินคา้ท่ีขายแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนจ์ากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ

จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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รายได้ดอกเบีย้ค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซ้ือท่ีดินคืนรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง  

รายไดค้่าธรรมเนียมจากการจดัหาเงินกูรั้บรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตลอดอายสุัญญาเงินให้กูย้ืมในกรณีท่ี 

กลุ่มกิจการเป็นผูใ้หกู้ ้

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย บริษทัจึงหยดุรับรู้

รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าว 

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1)  ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 

2)  ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือน

ข้ึนไป 

3)  ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

4)  ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

3.22 ค่าใช้จ่าย 

รายจ่ายทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน

กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการ

ผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึก

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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3.23 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั

ใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะ

นาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่าย

ชาํระ 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น

จาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทั

ยอ่ย มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ

ทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่าย

หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ  

3.24 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

3.25 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน

การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละรายโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เป็นอยูใ่นขณะนั้นเป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนอ่ืนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงิน

ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของ

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

นั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว

และขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
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หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน

ประจาํ 

รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง

สมเหตุสมผล  
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรง 

และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  

 ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพใ์หบ้ริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะส้ัน  

แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการ

สินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะส้ันแบบ

แฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการสินเช่ือ

ลิสซ่ิง  

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั สาครและบุตร จาํกดั ธุรกิจลงทุน กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั  (เดิมช่ือ  

บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั ผลิตจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์  

(หยดุกิจการ) 

กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ที.ซี. เอก็ซซิ์บิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั ตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั ผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัปาลม์ดิบ (หยุดกิจการ) กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ทายกร จาํกดั ธุรกิจส่ือวทิย ุ กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั อาณธร จาํกดั การใหเ้ช่าและใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงยานยนตช์นิด

นัง่ส่วนบุคคล รถกระบะรถตูแ้ละรถขนาด

เลก็ท่ีคลา้ยกนั 

กรรมการถือหุน้ร่วม 

ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั – บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบ

ก า ร ว า ง แ ผน  ส่ั ง ก า ร แ ล ะ ค วบ คุ ม

กิ จก ร ร มต่ า ง  ๆ  ข อ ง กิ จ ก า ร ไม่ว่ า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ ง น้ี  รวมถึง

กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่า* ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาตามจริง 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค ราคาตามจริง 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 

ค่าโฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามจริง 

*ในปี 2561 บริษทัไม่คิดค่าเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายได้และค่ าใช้จ่ าย ท่ี มีสาระสําคัญท่ี เ กิด ข้ึนระหว่างบุคคลหรือกิจการ ท่ี เ ก่ียวข้องกัน  สําหรับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย        

บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั        

   รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  40  100 

   ค่าโฆษณา -  -  -  76 

 ค่าเช่าจ่าย -  -  -  - 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”)        

   รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  -  11 

   รายไดค้่าเช่า* -  -  -  150 

   ดอกเบ้ียรับ -  -  7,700  - 

   รวม -  -  7,700  161 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั        

   รายไดค้่าเช่าอาคาร* -  -  -  132 

   รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  58  60 

   ดอกเบ้ียรับ -  -  20,089  3,596 

   รวม -  -  20,147  3,788 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายได้ค่าเช่าอาคาร*        

   บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั -  300  -  300 

   บริษทั ทายกร จาํกดั -  300  -  300 

   รวม -  600  -  600 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค        

   บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั 358  168  358  166 

   บริษทั ทายกร จาํกดั 60  243  60  240 

   รวม 418  411  418  406 

ค่าโฆษณา        

บริษทั ทายกร จาํกดั -  150  -  150 

ค่าเช่ารถยนต์        

   บริษทั อาณธร จาํกดั 589  424  589  424 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,253  3,363  2,053  2,163 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 24  30  14  18 

   รวม 3,277  3,393  2,067  2,181 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีท่ีอยูใ่นการจดทะเบียนแห่งเดียวกบับริษทั แต่ไม่มีการใชพ้ื้นท่ีเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่าระหวา่งกนั 

ประกอบดว้ย 

บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั 

บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 

บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั 

บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั 

บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 

บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั 

บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่        

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั -  -  8  4 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) - 

 

- 

 

78 

 

71 

บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั 67  25  67  25 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั -  -  13  4 

บริษทั ทายกร จาํกดั 571  550  471  450 

รวม 638  575  637  554 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั       

 เงินตน้  265,000 132,000 (50,000) 347,000 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,951 20,089 (5,477) 16,563 

  266,951 152,089 (55,477) 363,563 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”)      

เงินตน้  - 295,000 (23,400) 271,600 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  - 7,700 - 7,700 

  - 302,700 (23,400) 279,300 

รวม  266,951 454,789 (78,877) 642,863 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 4.5 –  7.8 ต่อปี เป็นการกูย้มืเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานปกติ 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่        

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั -  -  3,200  3,201 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั -  -  6  - 

รวม -  -  3,206  3,201 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 74  30  4  5 

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวนั 2,406  1,420  2,393  1,224 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์ 7,304  14,571  450  516 

เช็คในมือ 134  97  -  - 

รวม 9,918  16,118  2,847  1,745 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ – กองทุนรวม        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ – ราคาทุน 332,781  501,334  47,458  328,767 

บวก ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน 1,524 

 

3,330 

 

36 

 

2,444 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ – มูลค่ายติุธรรม 334,305  504,664  47,494  331,211 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี  

(หมายเหตุ 14) 130,000  40,000  120,000  40,000 

รวม 464,305  544,664  167,494  371,211 

หกั ค่าเผื่อส่วนท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (5,379)  (5,379)  (4,390)  (4,390) 

รวม 458,926  539,285  163,104  366,821 

เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนหลกัทรัพย ์เพ่ือคา้ 

เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัซ่ึงเป็นขอ้มูล ระดบัท่ี 2 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 501,334           328,767  

ซ้ือระหวา่งปี 194,570 154,240 

ขายระหวา่งปี – ราคาทุน (363,123) (435,549) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ในระหวา่งปี 1,524 36 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 334,305 47,494 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้มูลค่าตามบญัชี 363.12 

ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการขายในงบกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 1.52 ลา้นบาท  
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ – กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั       

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 4) 638  575  637  554 

 638  575  637  554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ – กจิการอืน่       

ลูกหน้ีการคา้ 20,832  20,588  12,210    12,210   

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,877)  (15,402)  (12,210)  (12,210) 

สุทธิ 4,955  5,186  -     -    

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

เช็ครับล่วงหนา้ 9  -  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินลงทุน 1,105   2,085   1,049  1,304 

ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 15,358   13,026   12,969  12,969 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 202  553  -  - 

ลูกหน้ีสรรพากร 4,954  12,029  1,646  1,560 

อ่ืนๆ 657  1,888  390  375 

 22,285  29,581  16,054  16,208 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (13,123)  (13,123)  (13,123)  (13,123) 

สุทธิ 9,162  16,458  2,931   3,085 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 14,755  22,219  3,568   3,639  

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ        

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 475  2,864  -  2,449 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนคงเหลือ โดยแยกตามจาํนวน วนัท่ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี   

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหน้ีการคา้        

          ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,903   3,824  -  - 

          เกินกาํหนดชาํระ            

ไม่เกิน 3 เดือน 990   1,029   -  - 

มากกวา่ 3 – 6 เดือน 210   227   -  - 

มากกวา่ 6 – 12 เดือน 597   253   -  - 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 12,866   11,989   8,944  8,944 

ลูกหน้ีบาร์เตอร์ 3,265   3,266   3,266  3,266 

รวม 20,831   20,588   12,210  12,210 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,876)   (15,402)  (12,210)  (12,210) 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 4,955  5,186  -  - 

8. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 4) - 
 

- 
 

642,863 
 

266,951 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน 30,610  99,050       3,250       3,250     

ลูกหน้ีแฟคตอร่ิง 15,613  26,113  -  - 

รวม 46,223  125,163  646,113      270,201     

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,250)  (3,250)  (3,250)  (3,250) 

สุทธิ 42,973  121,913  642,863  266,951 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น โดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 28,610  93,113  642,863  266,951 

เกินกาํหนดชาํระ         

     ไม่เกิน 3 เดือน 1,738  -  -  - 

      มากกวา่ 3 – 6 เดือน 55  -  -  - 

      มากกวา่ 6 – 12 เดือน -  -  -  - 

      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 15,820  32,050  3,250  3,250 

รวม 46,223   125,163   646,113  270,201     

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,250)   (3,250)  (3,250)  (3,250) 

 42,973  121,913  642,863  266,951 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญากูย้ืมเงิน จาํนวน 3.25 ลา้นบาท โดย

มีระยะเวลา 1 เดือน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR + 3% ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยนาํลูกหน้ีท่ีใบแจง้หน้ีท่ี

ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้และคํ้าประกนัส่วนบุคคลเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีอยา่งไร ก็ดี ในปี 

2556 บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีได ้จึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 

บริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวมจาํนวน 27.36 ลา้นบาท ครบกาํหนดรับชาํระคืนใน

วนัท่ี 31 มกราคม  2562  ถึง 25 กนัยายน 2563โดยไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 – 15 ต่อปี เงินให้กูย้ืมน้ีค ํ้าประกนั  โดยท่ีดิน

ของ ผูกู้ ้
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

9. ทีด่นิทีซื่้อมาโดยมกีารให้สิทธิซื้อทีด่นิคนื 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ท่ีดินท่ีซ้ือมาโดยมีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 328,000  -  -  - 

สญัญาท่ี 1 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั แห่งท่ีหน่ึง (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท่ีดินให้กบั 

บริษทัยอ่ย (ผูใ้ห้สิทธิ) จาํนวน 7 โฉนด เน้ือท่ีรวม 42 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ในราคารวมทั้งส้ินจาํนวน 290 ลา้นบาท ให้แก่ผูใ้ห้

สิทธิโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ยงัมีความประสงค์ท่ีจะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงให้สิทธิซ้ือท่ีดินคืน” โดยมี

เง่ือนไขวา่ผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ในราคา 290 ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 

ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่า

รักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียน

ซ้ือท่ีดินคืน  

สญัญาท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั แห่งท่ีสอง (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน  4 โฉนด เน้ือท่ีรวม  เน้ือท่ี 5 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 

3 โฉนด เน้ือท่ีรวม 2 งาน 90 ตารางเมตร ในราคารวมทั้งส้ินจาํนวน 38 ลา้นบาท ให้แก่ผูใ้ห้สิทธิโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ยงัมี

ความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขวา่ผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะ

ซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ในราคา 38 ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาใน

การซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ทั้งน้ีขยายไดไ้ม่เกินสองคราว  และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะ

ใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน  
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

10. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

วตัถุดิบ 1,658  1,659  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป -  278  -  - 

รวม 1,658  1,937  -  - 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (155)  (278)  -  - 

 1,503  1,659  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 278  -  -  - 

ตั้งเพ่ิมข้ึน -  278  -  - 

โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี (123)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 155  278  -  - 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 5 / 2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมติัให้

ขายท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคตมูลค่า 27.48 ลา้นบาท จึงแสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการท่ีดินดงักล่าว เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จาํนวน 4 โฉนด พ้ืนท่ีประมาณ 1 ไร่ 

2  งาน คิดเป็นราคาทุน จํานวนประมาณ 27.48 ลา้นบาท เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์ถือไวเ้พ่ือขาย ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

12. เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เงินลงทุนในหุน้สามญั 48,481  40,700  22,847  20,900 

เงินลงทุนในหุน้กู ้ 22,623  43,539  22,624  43,539 

รวม 71,104  84,239  45,471  64,439 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายมีรายละเอียดดงัน้ี   

ราคาทุน     72,070  82,637  44,908  62,465 

ราคาตลาด                                 71,104  84,239  45,471  64,439 

 (966)  1,602  563  1,974 

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย เป็นราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัซ่ึงเป็นขอ้มูล ระดบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 84,239  90,811  64,439  90,811 

เงินลงทุนเพ่ิม 8,614  30,000  1,252  10,000 

เงินลงทุนลดลง (20,783)  (38,174)  (20,783)  (38,346) 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (966)  1,602  563  1,974 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 71,104  84,239  45,471  64,439 

บริษทัไดรั้บเงินปันผล สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1.43 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 1.18 ลา้นบาท) 

 

 

 

-80- 

 



บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซ่ึงแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

  

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

 

ราคาทุน 

 

เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ           

25บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 100,000 100,000 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 - - 

25บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100,000 100,000 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั ตงฮ้ัว แคปปิตอล จํากดั           

25บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  

25(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) 

500,000 500,000 302,000 302,000 - - - - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ - สุทธิ       200,000 200,000 - - 

เงนิลงทุนในบริษัท ตงฮ้ัว แอสเซท จาํกดั (เดมิช่ือ “บริษัท ดดี ีธัญการย์ จาํกดั”) 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

ผลการดาํเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทุนท่ี แทจ้ริงของธุรกิจโดยบริษทัจะขายหุ้นสามญัของบริษทั ดีดี ธัญการย ์จาํกัด 

จาํนวนไม่เกิน 44,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทั้งหมด ในราคา

เสนอ ขายหุน้ละ 2.93 บาท กาํหนดจากราคาบญัชีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมเป็นราคา ขายหุน้สามญัของ

บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ทั้งส้ิน 131,849,994.14 บาท ใหก้บับริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดโ้อนขายเงินลงทุนดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุน้จาํนวน 2.58 ลา้นบาท ใน

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
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13.1. ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 

 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

สัดส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง 

ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

25บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  

25(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) 

10.00% 10.00% 15,658 14,435 1,222 (1,569) - - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม    

สินทรัพยห์มุนเวยีน 331,701 36,997 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 118,165 118,081 

หน้ีสินหมุนเวยีน 293,245 10,732 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 9 - 

ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 156,612 144,346 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (1,222) (1,569) 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   

รายไดร้วม 30,093 2,234 

ค่าใชจ่้ายรวม 17,864 5,940 

กาํไรสาํหรับปี 12,229 (15,687) 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ   

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (260,673) (615) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (10,918) - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 271,600 950 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 9 335 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

14.1. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกาํหนด        

หุน้กู ้– บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 10,000  10,000  10,000  10,000 

หุน้กู ้– บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 50,000  50,000  50,000  50,000 

หุน้กู ้– บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 60,000  60,000  60,000  60,000 

หุน้กู ้– บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20,000  20,000  20,000  20,000 

หุน้กู ้– บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 60,000  60,000  50,000  50,000 

หุน้กู ้– บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 10,000  10,000  10,000  10,000 

หุน้กู ้– บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) -  15,000  -  15,000 

หุน้กู ้– บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 20,000  20,000  20,000  20,000 

หุน้กู ้– บริษทั เวชธานี จาํกดั (มหาชน) 20,000  45,000  20,000  45,000 

 250,000  290,000  240,000  280,000 

หกั ค่าเผื่อส่วนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บคืนไม่ได ้ (30,000)  (30,000)  (30,000)  (30,000) 

 220,000  260,000  210,000  250,000 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี (130,000)  (40,000)  (120,000)  (40,000) 

สุทธิ 90,000  220,000  90,000  210,000 
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14.2. ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเก็บคืนไม่ได ้

  

ภายใน 1 ปี 

  

2 – 5 ปี 

  

เกิน 5 ปี 

  

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 30,000  130,000  40,000  50,000  250,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 30,000  40,000  170,000  50,000  290,000 

          

 (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเก็บคืนไม่ได ้

  

ภายใน 1 ปี 

  

2 – 5 ปี 

  

เกิน 5 ปี 

  

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 30,000  120,000  40,000  50,000  240,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 30,000  40,000  160,000  50,000  280,000 

15. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึง 22,379  22,379  22,379  22,379 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (22,379)  (22,379)  (22,379)  (22,379) 

สุทธิ -  -  -  - 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 22.38 ลา้นบาท และมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวนเงิน  12.97 

ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีสัญญา โดยบริษทัไดห้ยดุคิดดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวตั้งแต่ปี 2540 เน่ืองจากบริษทัไดพิ้จารณาแลว้

เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีไดจึ้งตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัยอ่ยไดโ้อนท่ีดินและอาคาร เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าตามบญัชีสุทธิ จาํนวน 103.99 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ไดเ้ปล่ียนแปลงการใชท้รัพยสิ์นเป็นใหเ้ช่า 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนขา้งตน้มีราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ศศิรัชดา จาํกัด) ตามรายงานลงวนัท่ี  

18 กุมภาพนัธ์ 2562 จาํนวน 161.68 ลา้นบาท โดยท่ีดินใชร้าคาตลาดเปรียบเทียบ และอาคารใชว้ิธีวิเคราะห์จากตน้ทุน) ซ่ึง

เป็นมูลค่ายติุธรรมใน ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  - 

ซ้ือเพ่ิม -  -  - 

โอนเขา้ (ออก) 78,583  27,756  106,339 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 78,583  27,756  106,339 

ซ้ือเพ่ิม -  -  - 

โอนเขา้ (ออก) 27,478  4,589  32,067 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 106,061  32,345  138,406 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,045)  (1,045) 

(โอนเขา้) ออก -  (2,351)  (2,351) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  (3,396)  (3,396) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,388)  (1,388) 

(โอนเขา้) ออก -  (763)  (763) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  (5,547)  (5,547) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

ณ 31 ธนัวาคม 2560 78,583  24,360  102,943 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 106,061  26,798  132,859 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :-     

2560     (1,045) 

2561     (1,388) 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

 
 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ

อาคารภายใต้

สญัญาเช่า 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ์

สาํนกังาน 

เคร่ืองใช ้

ไฟฟ้า 

เคร่ือง

ตกแต่ง ยานพาหนะ 

 

 

รวม 

ราคาทุน          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  78,583 40,587 25,544 36,099 2,481 4,231 11,077 198,602 

ซ้ือเพ่ิม  - - - 23 - - - 23 

จาํหน่าย  - - - - - - - - 

โอนเขา้ (ออก)  (78,583) (31,028) - (243) - - - (109,854) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - 9,559 25,544 35,879 2,481 4,231 11,077 88,771 

ซ้ือเพ่ิม  - - 18 - - - - 18 

จาํหน่าย  - - (1,477) - - - - (1,477) 

โอนเขา้ (ออก)  -         (4,589) - - - - -    (4,589) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  - 4,970 24,085 35,879 2,481 4,231 11,077 82,723 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  - (4,766) (19,794) (19,594) (2,141) (4,231) (8,502) (59,028) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - (964) (1,277) (3,538) (97) - (558) (6,434) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย  - 240 - 89 - - - 329 

โอน(เขา้) ออก  - 2,009 - - - - - 2,009 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - (3,481) (21,071) (23,043) (2,238) (4,231) (9,060) (63,124) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - (965) (1,199) (2,054) (95) - (586) (4,899) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย  - - - - - - - - 

โอน(เขา้) ออก  - 763 - - - - - 763 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  - (3,683) (22,270) (25,097) (2,333) (4,231) (9,646) (67,260) 

ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  - (12) - (5,861) - - - (5,873) 

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง  - - - - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  - (12) - (5,861) - - - (5,873) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ 31 ธนัวาคม 2560  - 6,066 4,473 6,975 243 - 2,017 19,774 

ณ 31 ธนัวาคม 2561  - 1,275 1,815 4,921 148 - 1,431 9,590 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 

2560         (6,434) 

2561         (4,899) 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

 

 

 

 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 เคร่ืองใช้

และอุปกรณ์

สาํนกังาน 

เคร่ืองใช ้

ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  76 318 825 1,219 

ซ้ือเพ่ิม  - - - - 

โอนเขา้ (ออก)  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  76 318 825 1,219 

ซ้ือเพ่ิม  - - - - 

โอนเขา้ (ออก)  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  76 318 825 1,219 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  (27) (66) (468) (561) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (15) (64) (165) (244) 

โอน (เขา้) ออก  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  (42) (130) (633) (805) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (15) (64) (165) (244) 

โอน (เขา้) ออก  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (57) (194) (798) (1,049) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

ณ 31 ธนัวาคม 2560  34 188 192 414 

ณ 31 ธนัวาคม 2561  19 124 27 170 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 

2560     (244) 

2561     (244) 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,199  1,277  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,263  5,157  244  244 

รวม 8,462  6,434  244  244 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน

อยูร่าคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 26.99 ลา้นบาท และ 23.90 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีอาคารภายใตส้ญัญาเช่า  เป็นสญัญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษทัมีกาํหนดอายกุารเช่า 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

 9 พฤษภาคม 2533 ถึง วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนการเช่า เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 27,244 

ซ้ือเพ่ิม (จาํหน่าย) - 

โอนเขา้ (ออก) (700) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,544 

ซ้ือเพ่ิม (จาํหน่าย) - 

โอนเขา้ (ออก) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 26,544 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (5,929) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,488) 

โอนเขา้ (ออก) 145 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (7,272) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,314) 

โอน(เขา้) ออก - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (8,586) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (16,082) 

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง - 

โอน(เขา้) ออก - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (16,082) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 3,190 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,876 

คา่ตดัจาํหน่ายซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 

2560 (1,488) 

2561 (1,314) 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9  (184)  (337)  (224) 

 

9  (184)  (337)  (224) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย (184) - - 193 9 

รวม (184) - - 193 9 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ (หนี้สิน )ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย (224) - - (113) (337) 

รวม (224) - - (113) (337) 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย 171 - - (355) (184) 

รวม 171 - - (355) (184) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ (หนี้สิน )ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย 171 - - (395) (224) 

รวม 171 - - (395) (224) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,064 1,956 1,331 1,318 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,025 998 112 82 

ขาดทุนสะสม 43,396 53,380 18,668 25,063 

รวม 46,485 56,334 20,111 26,463 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี จาํนวน 46.49 ลา้นบาท และ 56.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะของบริษทัจาํนวน 20.11 ลา้นบาท และ 

26.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 37,320 - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 37,320 - 

   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ  9,744 4,553 

รวม  47,064 4,553 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - 

 

- 

 

3,206 

 

3,201 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 9,679  8,132  43  86 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

- ค่าสมนาคุณคา้งจ่าย 1,048  917  319  319 

- รายไดด้อกเบ้ียรับล่วงหนา้ 3,539  615  -  - 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,026  17,700  6,154  6,178 

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,082  13,069  422  434 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 34,695  32,301  6,895  6,931 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 44,374  40,433  10,144  10,218 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,754   4,398   413  271  

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย        

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 332  324  136  132 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 40  32  13  10 

ยอดคงเหลือส้ินปี 5,126  4,754  562  413 

 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :        

  ตน้ทุนขาย 40  40  -  - 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 332  316  149  142 

รวม 372  356  149  142 

ขอ้สมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.83-2.40  2.40 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 3.21  3.21 

อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.40  2.40 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 3.21  3.21 

อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  

ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

อตัราคิดลด (1,127)  1,191  (407)  419 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1,205  (1,121)  423  (404) 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (1,116)  1,215  (402)  425 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆที่เกิด ข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอื่นซ่ึงอาจมี

ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 3,198  - 

มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 1,017  628 

เกินกวา่ 5 ปี 2,009  147 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมาย

ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชย

เพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอตัรา

ค่าจา้งล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

งาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัที

ในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบ

ต่องบการเงิน 

23. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

ช่ือใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

วนัท่ีออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

อตัราการใช้

สิทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อ

หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้น

คงเหลือเพ่ือ

รองรับการใช้

สิทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้

สิทธิคร้ังแรก 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ย 

  (บาทต่อหุ้น)  (ลา้นหุ้น)   

TH-W1 

TH-W2 

10 กนัยายน 2555 

17 มิถุนายน 2558 

1.00 

1.00 

1 : 1.352 

1 : 1 

101.00 

321.67 

30 กนัยายน 2558 

29 มิถุนายน 2561 

9 กนัยายน 2560 

16 มิถุนายน 2563 

 

ในระหวา่งปี 2560 ผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 2,500 หน่วย  

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 3,380 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 965,024,336 บาท เป็น 

965,027,716 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

ในระหวา่งปี 2561 ผูถื้อหุน้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6,700 หน่วย ซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 965,027,716 บาท เป็น 

965,034,416 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

24. ทุนเรือนหุ้น 

  พนับาท / พนัหุน้ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

  ราคาตาม

มูลค่าหุน้ 

(บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  

ราคาตาม 

มูลค่าหุน้

(บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน             

หุน้สามญั ณ วนัตน้ ปี  1  1,870,164  1,870,164  1  1,870,164  1,870,164 

ลดทุนจดทะเบียน  1  (100,971)  (100,971)  1  -  - 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน  1  -  -  1  -  - 

หุน้สามญั ณ วนัส้ิน ปี  1  1,769,193  1,769,193  1  1,870,164  1,870,164 

หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้            

หุน้สามญั ณ วนัตน้ ปี  1  965,028  965,028  1  965,024  965,024 

เรียกชาํระเพ่ิม  1  6  6  1  4  4 

หุน้สามญั ณ วนัส้ิน ปี  1  965,034  965,034  1  965,028  965,028 

ทุนจดทะเบียน 

ปี 2561 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 1,870,164,321 บาท 

เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 เหลือจากการ

จัดสรรคร้ังสุดท้าย จาํนวน 100,971,267 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดังนั้นต้องจดทะเบียนลดทุนทั้ งส้ินจาํนวน 

100,971,267 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ในระหวา่งปี 2561 ผูถื้อหุน้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6,700 หน่วย 

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 6,700 หุน้ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 965,027,716 บาท 

เป็น 965,034,416 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

25. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน:        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับปี (255)  (529)  -  - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว -  -  -  - 

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (255)  (529)  -  - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 42,011  442 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 8,402  88 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:       

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้าย/รายไดท่ี้หกัไดเ้พ่ิม 155  364 

รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (477)  - 

ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา (7,468)  (21,367) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชี (357) 

 

21,444 

รวม (8,147)  441 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 255  529 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 33,496  (12,121) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,699  (2,424) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:       

รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (304)  (22,640) 

ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา (6,395)  25,064 

รวม (6,699)  2,424 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  - 

26. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจด

ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน

ผลไม่ได ้

สาํรองตามกฏหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวน 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

27. การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ25บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั2 5 (เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”)ไดมี้มติตกลงรับขอ้เสนอและ

ลงนามในหนงัสือแสดงเจตจาํนงคใ์ห ้ บริษทั เซ็นทรัล  ฟู้ ด รีเทล จาํกดั  เขา้บริหารร้านคา้ปลีก จดัหาสินคา้ จดัจาํหน่ายสินคา้

และบริการ ภายใตรู้ปแบบ “Tops Daily” มีกาํหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ของบริษทั จาํนวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพ่ิมสิน 

และสาขาท่าอิฐ  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับส่วนงานท่ียกเลิก สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2560 

รายได้     

รายไดจ้ากการขาย   12,193  

รายไดอ่ื้น   1,162  

รวมรายได ้   13,355 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนขาย   (16,985) 

ตน้ทุนในการจาํหน่าย   (1) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (8,350) 

รวมค่าใชจ่้าย  (25,336) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้  (11,981) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ  (11,981) 

งบกระแสเงินสดสุทธิสาํหรับส่วนงานท่ียกเลิก สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานทีย่กเลกิ  

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (615) 

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 950 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 335 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

การเปล่ียนแปลงในยอดสินคา้คงเหลือ 83   (1,222)  -  - 

วตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต 3,727   3,838   -  - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน       18,319    20,985   -  7 

ค่าสมนาคุณผูน้าํแจง้โฆษณา         2,382    2,468   -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่ง            620    981   -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,263    8,967   244  244 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,199    416   -  - 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์น           475   -     -  - 

ค่าสาธารณูปโภค 1,493   2,144   655  742 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 50   77   50  69 

ค่าเช่า 813   1,687   731  1,091 

ค่าท่ีปรึกษา 800   1,299   800  1,060 

ค่าธรรมเนียม 1,720   1,199   1,720  1,183 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

29. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัแสดง

การคาํนวณดงัน้ี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 (บาท / หุน้) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

กาํไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่        

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง 40,532,716 
 

282,804  33,496,469  (12,121,303) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก  - 
 

(10,782,923)  -  - 

  40,532,716  (10,500,119)  33,496,469  (12,121,303) 

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 965,024,336  965,024,336  965,024,336  965,024,336 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 2,772  954  2,772  954 

 965,027,108  965,025,290  965,027,108  965,025,290 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท : หุ้น)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.0420   0.0003  0.0347  (0.0126) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -   (0.0112)  -  - 

 0.0420   (0.0109)  0.0347  (0.0126) 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ

หุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุง

ผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 (บาท /หุน้) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

กาํไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่        

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 40,532,716  282,804  33,496,469  (12,121,303) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  - 
 

(10,782,923)  -  - 

 40,532,716  (10,500,119)  33,496,469  (12,121,303) 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด)        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 965,024,336  965,024,336  965,024,336  965,024,336 

ผลกระทบจากการออกสิทธ์ิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 2,772  954  2,772  954 

  965,027,108  965,025,290  965,027,108  965,025,290 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท : หุ้น)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.0420   0.0003  0.0347  (0.0126) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -   (0.0112)  -  - 

 0.0420   (0.0109)  0.0347  (0.0126) 

บริษทัไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้น

สามญัมีราคาตํ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ          

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          

30. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน 

 ผลการดาํเนินงานและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน

ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 ส่วนงานทีร่ายงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานส่วนงาน คือ  

 (1) ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน  

 (2) ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

 (3) ธุรกิจลงทุน 

 (4) ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟคตอร่ิง และการใหกู้ย้มืเงิน  

 ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี

ของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ข้อมูลเกีย่วกบัภูมศิาสตร์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว 
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บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่าย

หนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการ

โฆษณาในหนังสือพิมพแ์ละ

รับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน

หมุนเวียนระยะส้ันแบบ

แฟคตอร่ิง และการใหกู้ย้ืม 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 20.23 21.79 2.87 2.12 43.64 26.02 53.96 12.75 (28.29) (0.08) 92.41 62.60 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 20.23 21.79 2.87 2.12 43.64 26.02 53.96 12.75 (28.29) (0.08) 92.41 62.60 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3.87 4.65 (1.67) (1.50) 43.64 26.02 53.96 12.75 (28.19) 0.10 71.61 42.02 

รายไดอ่ื้น 3.19 2.75 0.29 0.11 0.88 139.03 1.90 1.01 (0.10) (141.43) 6.16 1.47 

ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย (3.00) (3.33) - - - - - - - - (3.00) (3.33) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8.75) (6.54) (4.96) (2.32) (11.02) (14.45) (7.77) (7.24) (0.09) 0.83 (32.59) (29.72) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (0.16) - - (162.71) - - - 152.71 (0.16) (10.00) 

ตน้ทุนทางการเงิน - - - - - - (28.29) (3.60) 28.29 3.60 - - 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ - - - - - - (0.26) (0.53) - - (0.26) (0.53) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (4.69) (2.47) (6.50) (3.71) 33.50 (12.11) 19.54 2.39 (0.09) 15.81 41.76 (0.09) 
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สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ  2560 ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่าย

หนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละ

รับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน

หมุนเวียนระยะส้ันแบบ

แฟคตอร่ิง และการใหกู้ย้ืม 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 
31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

31 ธ.ค.

2561 

31 ธ.ค.

2560 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.89 8.34 3.30 10.71 0.17 0.41 0.05 0.08 0.18 0.23 9.59 19.77 

สินทรัพยอ่ื์น           1,198.99 1,143.60 

รวมสินทรัพย ์           1,208.58 1,163.37 
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31. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107  “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ

เงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 

ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้

สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี

อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของเงิน

ลงทุนชัว่คราวอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุน เงินใหกู้ย้มื 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนั

ผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ท่ีดินท่ีซ้ือมาโดยมี

การใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียง

กบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุน เพ่ือคา้ และเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี

รายงาน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม (หน่วย : พนับาท) 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้**         

ตราสารทุน - - 334,305 504,664 - - 334,305 504,664 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย*         

ตราสารทุน 48,481 40,700 - - - - 48,481 40,700 

ตราสารหน้ี 22,624 43,539 - - - - 22,624 43,539 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 161,680 - - - 161,680 - 
 

* ระดบั 1 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

** ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้**         

ตราสารทุน - - 163,104 366,821 - - 163,104 366,821 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย*         

ตราสารทุน 22,874 20,900 - - - - 22,874 20,900 

ตราสารหน้ี 22,624 43,539 - - - - 22,624 43,539 
 

* ระดบั 1 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

** ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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32. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

กลุ่มบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของ

ทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนของเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.04 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อตัรา 

ส่วน หน้ีสินต่อทุนเป็น 0.01 : 1) 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1. ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่ายานพาหนะ อาคาร

สาํนกังานและโรงซ่อมบาํรุงซ่ึงตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

จ่ายชาํระภายใน 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2560 

ไม่เกิน 1 ปี  337   100   177   100  

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -   400   -   400  

รวม  337  500  177  500 

33.2. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสือทวงถามหน้ีค่าบริการจากคู่คา้รายหน่ึง จาํนวน 1.41 ลา้นบาท 

(40,500 ดอลลาร์(USD)) พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่ จากหนงัสือ

ทวงถามหน้ียงัไม่มีความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้ถูกตอ้งตามวิธีการ เพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํ

สญัญากบัคู่กรณีโดยสญัญาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ซ่ึงหนงัสือทวงถามหน้ีดงักล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าบริการ

ท่ีดาํเนินการในช่วงหลงัเดือนเมษายน 2558 ท่ีสญัญาวา่จา้งไดค้รบกาํหนดแลว้  

-  บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการโอนสิทธิ เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวรับซ้ือหน้ีแฟคตอร่ิงลูกคา้รายหน่ึง 

โดยแจง้โอนสิทธิไปยงัลูกหน้ี และสามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญาแจง้โอนสิทธิแลว้ แต่ต่อมาภายหลงั บุคคลท่ีสาม

ไดฟ้้องบริษทัยอ่ยเพ่ือขอเพิกถอนสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัยอ่ย

ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการโอนสิทธิเรียกร้องทุกประการ และศาลน่าจะพิจารณายกฟ้อง 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ในส่วนคดีแพ่งศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้องบริษทัในความผิดฐานผิดสัญญา

โดยปัจจุบนั คดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

-109- 

 



บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                                              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ         

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561          
 

34. คดฟ้ีองร้อง 

- ในระหวา่งปี 2559  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาบริการ โดยขอให้บริษทัย่อยชาํระค่าบริการ

พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน  1.36  ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกเป็นหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้โดยบริษทั

ยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน  0.80  ลา้นบาท  โดยประมาณการหน้ีสินส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งชาํระ ไดบ้นัทึกเป็น

รายไดใ้นงบการเงิน และโจทกไ์ดท้าํการถอนคาํฟ้องต่อศาลแลว้ในวนัเดียวกนั   

- ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาบริการ โดยขอให้บริษัทย่อยชาํระ

ค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน 10.78 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ีย 

โดยศาลไดก้าํหนดนดัไกล่เกล่ียอีกคร้ัง ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กลเกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้

โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท 

35. หุ้นกู้ทีย่งัไม่ได้ออกและเสนอขาย 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูทุ้ก

ประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ หรือไม่ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้ (ทั้งน้ีไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ) วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการและ ขยายกิจการของ

บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั และ บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท อายุ

ของหุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปี 

36. เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินงวด 

ตามท่ีปรากฎในจดหมายลาออกจากผูบ้ริหารระดบัสูงและเป็นกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562

ซ่ึงส่งใหผู้ส้อบบญัชีและประธานกรรมการบริษทั โดยระบุวา่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดค้า้งชาํระเงินเดือน เดือนละ 150,000 

บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นเงินรวม 5.55 ลา้นบาท บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกบัญชีภาระหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

เน่ืองจากผูบ้ริหารชุดปัจจุบันพิจารณาแลว้เห็นว่า ขอ้อา้งดังกล่าวไม่มีขอ้ตกลง สัญญา เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ท่ี

เก่ียวกบัภาระหน้ีสินดงักล่าว 

37. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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สรุปตาํแหน่งของรายการท่ีกําหนดตามแบบ  56-2  ในรายงานประจาํปี  
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