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สารจากประธานกรรมการ 
 

 ปี 2562 ท่ีผา่นมาอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ของไทยขยายตวัเฉลี่ยทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 2.4 
เทียบกบัปีท่ีผา่นมาขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ4.1 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสง่ผลให้มลูคา่การค้าของโลกชะลอตวั และทําให้การสง่ออกปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว
สําหรับประเทศไทย เราได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภมิูภาค เน่ืองจากปัจจยัภายในประเทศท่ีแตกตา่ง คือ 
โครงสร้างประชากรของไทย ซึง่เข้าสูส่งัคมสงูวยั ทําให้การเพ่ิมการบริโภคภาคเอกชนเพ่ือชดเชยการลดลงของการสง่ออก
ทําได้จํากดัประกอบกบัปัญหาเสถียรทางการเมืองภายใน  การเพิ่มขึน้ของคา่จ้างขัน้ต่ํา การขาดแคลนแรงงานภาคการ
ผลิต   สง่ผลให้การลงทนุภาคเอกชนของไทยขยายตวัในระดบัต่ําอยา่งตอ่เน่ืองมาหลายปี และท่ีสําคญันโยบายการคลงั ท่ี
ผา่นมามีประสิทธิผลต่ําในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

สําหรับปี 2563 จากการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในชว่งสองเดือนแรกของปี  ธนาคารแห่งประเทศไทยคาด
วา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี ของไทยจะขยายตวัตํ่ากวา่ร้อยละ 2 แตท่างศนูย์วิจยัธนาคารไทยพาณิชย์คาดวา่
อาจขยายตวัติดลบถงึร้อยละ 0.3  เน่ืองจากปัจจยัลบจากไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ใหม ่ COVID-19 ซึง่จะกระทบภาคการ
ทอ่งเที่ยว  การสง่ออก และการใช้จา่ยภายในประเทศอยา่งรุนแรงรวมทัง้ปัญหาราคานํา้มนัในตลาดโลกท่ีลดลงอยา่งเป็น
ประวติัการณ์อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมกําลงัการผลิตของประเทศซาอดีุอาราเบียเพ่ือกดดนัประเทศรัสเซยีให้ลดกําลงัการ
ผลิตนํา้มนั  สง่ผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยยงัมีความไมแ่นน่อนสงู 

สําหรับในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะซบเซา แตบ่ริษัทฯ ยงัสามารถทํากําไรได้ในระดบัสงูกวา่ปีท่ี
ผา่นๆ มา ด้วยบริษัท ฯ ได้ลดคา่ใช้จ่าย   และเพ่ิมรายได้จากการรับพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และจากการปรับโครงสร้างทางธรุกิจ  
อยา่งไรก็ตามในปี 2563 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะเลวร้ายกวา่ปี 2562  และอาจจะเข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย  กระทบ
ธรุกิจตา่งๆ อยา่งรุนแรงในวงกว้าง ซึง่บริษัทฯ ตระหนงัถึงปัญหาดงักลา่ว จงึต้องดําเนินนโยบายการทําธรุกิจอยา่ง
ระมดัระวงัขึน้ 

  ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ จงึขอถือโอกาสนี ้ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นลกูค้า พนัธมิตรทางธรุกิจ สมาชิก
ผู้อา่นหนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้และผู้มีอปุการะทกุท่าน ท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีอยา่งย่ิงเสมอมารวมถึงขอขอบคณุคณะ
ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัท่ีได้ทํางานด้วยความวิริยะอตุสาหะทุม่เทและเสยีสละ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้คํามัน่
วา่จะดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคม พร้อมกบัการพฒันาศกัยภาพของบริษัทฯ เพ่ือ
การเติบโตอยา่งยัง่ยืน เพ่ือสร้างผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และความพงึพอใจของลกูค้าตอ่ไป 

 

 
 

(นายสมนึก กยาวฒันกิจ) 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ผู้ทรงคณุวฒิุประกอบด้วยนางวนิดาวรรณศิริกลุดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ 
และนายสพุจน์ จิรไกรศรีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือเป็นพนกังานของบริษัทฯ โดย
มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด    

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปี 2562คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการและกรรมการบริหารของบริษัท เพ่ือให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบการกํากบัดแูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การรายงานข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้องครบถ้วน ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตรง
ตอ่ความเป็นจริงเปิดเผยข้อมลูให้เพียงพอและเช่ือถือได้ ซึ่งต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจการเปิดเผยข้อมูลในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  มีความโปร่งใส  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมทัง้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามแผนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ     

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าใน
รอบบญัชีปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้คดัสรรผู้สอบบญัชีท่ีสามารถปฏิบติังาน มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและ
สามารถให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ และให้คําปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐาน
บญัชีใหม่ได้เป็นอยา่งด ี รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน จึงเสนอให้แตง่ตัง้นางสาวสดุาพร  ทะวาปี ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ นายเทวา  ดําแดง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777หรือ นายพรชยั  กิตติ
ปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบญัชีอ่ืนของบริษัท บญัชีกิจ 
จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563และเพื่อขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระมีการแสดงความเห็น
อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ซึ่งจากการสอบทานและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ดําเนินการตลอด ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ฯ มีกระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบติังาน
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 

  ในนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
        (นางวนิดา  วรรณศิริกลุ)  
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ข้อมลูทัว่ไป 
 
      1. ช่ือ ท่ีตัง้สํานกังาน  ประเภทธุรกิจ 
ชื่อ   : บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน)   
   (เดมิช่ือ บริษัท ตงฮัว้ คอมมนิูเคชัน่ส์ จํากดั (มหาชน)) 
ชื่อยอ่หลกัทรัพย์  :  TH 
ธรุกิจหลกั   : ประกอบธรุกิจดําเนินกิจการเพ่ือลงทนุ 
ที่ตัง้สํานกังาน  : เลขท่ี  877-881  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย   

  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100   
โทรศพัท์   : 0-2236-9171-6   
โทรสาร     : 0-2238-5286 
เลขทะเบียน  : 0107537000122 (เดิมเลขที่ บมจ. 259) 
ประเภทหลกัทรัพย์  : หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน  : 1,286,699,754    บาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 1,286,699,754หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว  : 965,034,416.00    บาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน  965,034,416  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 
  2. บคุคลอ้างอิง        
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขท่ี 93  ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0-2009-9000   โทรสาร. 0-2009-9992 

ผู้สอบบญัชี  : นางสาวสดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 6862    หรือ 
  นายเทวา ดําแดง          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 10777 หรือ 

     นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที่ 6778 
บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เลขที่ 87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชัน้ 9 ซอยเอกมยั 3 ถนน
สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2382-0414
โทรสาร 0-2381-5849 

สถาบนัการเงิน   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาตลาดน้อย 
ที่ตัง้สํานกังาน 326-328 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์       กรุงเทพฯ 
10100  โทรศพัท์ 0-2235-1720-1  โทรสาร  0-2235-3436  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั(มหาชน) สาขาตลาดน้อย  
ท่ีตัง้สํานกังาน 1280 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อยเขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ     
โทรศพัท์ 0-2237-5000  โทรสาร 0-2235-7020      
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นิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ 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

โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์และ
รับจ้างพิมพ์งาน 

สามญั 10,000,000 
(มลูคา่หุ้นละ10 บาท) 

99.99 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
959ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อยเขตสมั
พนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
02 234 5356-9 

ธรุกิจให้สนิเช่ือ สามญั 10,000,000 
(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

99.99 
 
 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป
2562 2561 2560

สนิทรัพยร์วม 1,243.79 1,208.58 1,163.37
หนีส้นิรวม 44.00 49.65 45.43
สว่นของผู้ถือหุ้น 1,199.79 1,158.93 1,117.94
รายได้จากการขาย 33.59 43.09 36.59
รายได้รวม 107.75 98.57 64.07
กําไรขัน้ต้น 9.46 20.45 16.00
กําไร(ขาดทุน)สทุธิ 46.53 41.76 (12.07)

 

อัตราส่วนทางการเงิน

2562 2561 2560

อัตรากําไร (ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม(%) 43.18 42.36 (15.59)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 3.88 3.60 (1.08)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.74 3.45 (1.04)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.04 (0.01)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -                         -                         -                         

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.24 1.20 1.16

 
หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมติอนมุตังิดจา่ยเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 โดยจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563เพ่ืออนมุติัตอ่ไป 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2503 ในนาม ”บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั”  โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาจีน ใช้ช่ือวา่  "หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้"  และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้  คอมมนิูเคชัน่ส์  จํากดั(มหาชน)”  เม่ือวนัท่ี 
14 มกราคม 2537 

บริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหมเ่พ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารให้เป็นบริษัทท่ีประกอบธรุกิจโดยการถือ
หุ้นเพ่ือการลงทนุเชิงกลยทุธ์  โดยวางแผนท่ีจะขยายธรุกิจไปยงัธุรกิจใหม่ๆ  ที่ไมใ่ชธ่รุกิจส่ือสิ่งพิมพ์เพียงอยา่งเดียว โดย
การจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพ่ือดาํเนินงานทางด้านธรุกิจสิ่งพิมพ์ท่ีมีอยูเ่ดมิเพ่ิมธุรกิจด้านค้าปลีก และธรุกิจด้านให้สนิเช่ือ  
เพ่ือให้งา่ยตอ่การรองรับการขยายตวัไปยงัธุรกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ปี 2560 บริษัทได้หยดุดําเนินธรุกิจด้านค้าปลีก โดยทําข้อตกลงรับข้อเสนอของ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 
เข้าบริหารร้านค้าปลีกของบริษัทจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพ่ิมสนิ และสาขาทา่อิฐ และบริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัท
ใหมเ่พ่ือให้สะท้อนผลการดาํเนินงานท่ีแท้จริงของเงินลงทนุ 

ปี 2561 บริษัท  ดีด ีธญัการย์ จํากดั  ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดั เม่ือวนัที่ 28  มิถนุายน  
2561 และได้เพิ่มวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินงานด้านการให้สินเช่ือ บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) 

 
ธรุกิจหลกั บริษัทยอ่ย  

- บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้จํากดั 
ธรุกิจหลกั  คือผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั   “ ตงฮัว้ ”  ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุประเภททัง้ขา่ว

ตา่งประเทศขา่วเศรษฐกิจขา่วการเมืองและเร่ืองสัน้ตา่งๆบริษัทฯ เป็นผู้ นําทางด้านหนงัสือพิมพ์จีน  โดยมีหลกัในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีตัง้มัน่อยูใ่นคณุธรรม  ทําหน้าท่ีสื่อมวลชนที่ดีและเสนอขา่วท่ีถกูต้องเท่ียงตรงตอ่ผู้อา่น และมีเนือ้หามุง่สร้าง
การเรียนรู้อยา่งเท่าทนัให้แก่บคุคลทัว่ไป โดยทีมงานกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และท่ีมีประสบการณ์กวา่ 40 ปี  ในการ
ร่วมทํางานด้านการผลิตและการบริหารการตลาด 

บริษัท ฯ ประกอบกิจการในสว่นงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ และดําเนินธุรกิจสว่น
ใหญ่ในประเทศไทย ดงันัน้ รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทัง้หมดจงึเก่ียวข้องกบัสว่นงานทางธุรกิจและสว่นงานทางภมิูศาสตร์
ที่กลา่วข้างต้น ซึง่ยอดขายเกือบทัง้หมดเป็นการขายในประเทศ  

- บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
ดําเนินธุรกิจให้สนิเช่ือ ให้บริการสินเช่ือเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคตอร่ิง) ลกัษณะธุรกิจเป็นธรุกิจที่ 

ให้บริการเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้โดยรับซือ้หนีก้ารค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิ
การรับเงินจากลกูค้า เพื่อจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน) รับซือ้ขายฝาก เช่าซือ้ และการให้สินเช่ือ
โดยมีหลักประกันเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และหลักประกันอ่ืน  โดยการให้วงเงินกู้ รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคา
ประเมินหลกัประกนั 

- บริษัท ตงฮัว้ แอสเซทจํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 
จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท 

Discount Supermarketปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการเงินกู้ โดยการรับโอน
สิทธิการรับเงินจากลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน)  และให้เงินกู้  หรือรับซือ้ขายฝาก โดยมี
หลกัประกนัเป็นท่ีดนิและส่ิงปลกูสร้าง หรือหลกัประกนัอ่ืนตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทยอ่ย ในปัจจบุนัเป็นดงันี ้

 
 
 
 
99.99%         99.99% 
        
          
         90.00% 
 
 
หมายเหต ุไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั และไมมี่บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นมากเกินกวา่10% 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายได้รวมทัง้กลุม่ของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา (ล้านบาท) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

สิ่งพิมพ์ โฆษณา 23.84 87.49 20.23 86.38 21.79 88.8

รายได้อ่ืน 3.41 12.51 3.19 13.62 2.75 11.2

ให้สินเช่ือ 14.76 84.20 28.55 98.69 12.75 92.67

รายได้อ่ืน 2.77 15.80 0.38 3.31 1.01 7.33
ค้าปลีก ให้เช่าพืน้ท่ี

และบริการ ให้สินเช่ือ
48.96 100.00 29.96 99.57 2.12 91.84

รายได้อ่ืน 0 0.00 0.13 0.43 0.11 8.16

รวมทัง้สิน้ 147.26     100.00     126.96     100.00     68.20       100.00     

44.52       100.00     27.67       100.00     

99.99

53.52       100.00     

99.99

4

3

2

90.00

1 กิจการเพื่อการลงทุน บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้

บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮัว้

บจ.ตงฮัว้ แอสเซท*

บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล

ปี 2560
ผลิตภัณฑ์/บริการ ดําเนินการโดย

%การถือ

หุ้นของ

ปี2562 ปี2561

หมายเหต ุ*  บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
 
 รายได้หลกัของบริษัท ฯ ในปี 2562 ซึง่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท มาจากดอกเบีย้ เงินปันผล กําไรจาก
เงินลงทนุ รายได้จากการให้บริการ 
 
 รายได้หลกัของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณาประมาณร้อยละ 59.87และรายได้จากการจดั
จําหน่ายหนงัสือและรับจ้างพิมพ์ประมาณร้อยละ 27.67และเป็นรายได้อ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 12.51จากโครงสร้างรายได้
ของบริษัท ฯ จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ลดลงทกุๆ ปี อนัเน่ืองมาจาก ขอบเขตของผู้ ท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพ์จีน ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูค้าสงูวยั แตบ่ริษัทฯ ก็มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นผู้ นําส่ือภาษาจีน  เน่ืองจากใน

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว 

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ. ตงฮั้ว แอสเซท 

บจ. ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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สว่นของผู้ที่สนใจในภาษาจีน และการลงทนุตา่ง ๆ มีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้บริษัท ฯ จึงมีการพฒันาเว็บไซด์ส่ือภาษาจีน
ออนไลน์เพ่ิมเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนีม้ากขึน้ให้ทนัต่อสภาวการณ์ในปัจจุบนั  
ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพ่ิมขึน้แต่ไม่มีเปล่ียนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้
โฆษณาจะได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึง่จะมีผลกบัลกูค้าของบริษัท ฯ  
ทัง้นีเ้พราะอตุสาหกรรมโฆษณามีการแขง่ขนัสงูมากและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทคอ่นข้างเฉพาะเจาะจง 
 รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีก มาจากการขายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เน้นสินค้าท่ีมี
คณุภาพ ได้มาตรฐาน และราคาถูก และรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการ ในปี 2562 รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี 
และบริการคิดเป็นร้อยละ 9.25และรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และ
คา่ธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 90.75  จากการดําเนินธุรกิจตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 บริษัทมีสาขาทัง้สิน้ จํานวน 2 
สาขา ดงันี ้

1. สาขาเพ่ิมสิน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 14 ถนนเพ่ิมสนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการวนัที่  
27 พฤษภาคม 2558 

2. สาขาท่าอิฐ ตัง้อยู ่เลขท่ี 109/9 หมู่ท่ี 1 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุเปิดให้บริการวนัท่ี  
2 ตลุาคม 2558 
ปี 2559 ได้ยกเลิกสาขาท่ี 2 พนัท้ายนรสิงห์ เมื่อวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2559 
ปี 2560 ได้ยกเลิกสาขาท่ี 5 นานาเจริญ เม่ือวนัที่ 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
ที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทยอ่ย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสนิและสาขาท่าอิฐ  
 รายได้หลกัของธุรกิจให้สินเช่ือ มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และ
คา่ธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 84.20 และรายได้อ่ืน ประมาณร้อยละ 15.80 
 
การประกอบธุรกจิของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท  
 ธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์  ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั “ ตงฮัว้ ”   ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุ
ประเภท  ทัง้ข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ข่าวธุรกิจ  ข่าวการเมือง  ข่าวสงัคม  ข่าว
บนัเทิง ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว  ตลอดจนสารคดี  ความรู้  และเร่ืองสัน้ตา่งๆ  ฯลฯ   เสนอข่าวท่ีรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เป็น
สําคญั ถกูต้องเป็นกลาง ความเที่ยงตรงของขา่วสารและข้อมลูความรู้  รวมทัง้สาํนวนการเขียนและภาษาท่ีถกูต้อง  ชดัเจน
เข้าใจง่าย ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มีทีมงานของกองบรรณาธิการที่มีความรู้และประสบการณ์กวา่ 40 ปี  ที่เช่ียวชาญ
อย่างย่ิงในการร่วมทํางานด้านการผลิตข่าวและการวางแผนส่ือโฆษณา  โดยมีการพฒันารูปแบบการนําเสนอข่าวและ
สาระ  ให้มีลกัษณะที่หลากหลาย  เพื่อตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มากยิ่งขึน้   ทําให้หนังสือพิมพ์ตงฮัว้  เป็น
หนังสือพิมพ์ท่ีมียอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีนสงูสดุ  บริษัทฯ  ได้ทําการจดัจําหน่ายโดยวางแผงทุกวนั  ครอบคลมุพืน้ท่ีการ
จําหน่ายทัว่ประเทศ 

ธรุกิจให้เชา่พืน้ท่ีประกอบธุรกิจ Supermarket 2 สาขา มีพืน้ที่เชา่ สาขาละ  300 ตารางเมตร เพ่ือจําหน่ายสินค้า
อปุโภคและ บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั มุ่งเน้นสินค้าคณุภาพดีได้มาตรฐานราคาประหยดั โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รี
เทล จํากดั ได้เชา่อาคารรร้านค้าปลีกเพ่ือดําเนินธรุกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทยอ่ย ได้รับผลตอบจากการให้
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ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 3 ปี ต่อได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปีนับตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 
2562 เป็นต้นไป 

ธรุกิจให้สนิเช่ือ เป็นธรุกิจการให้วงเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้แบบแฟคตอร่ิงเพ่ือรับซือ้บิลการค้าของลกูหนี ้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงินจากลกูค้า  ในสดัสว่นประมาณ 85% ของบิลการค้า 
และเมื่อบิลครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจดัเก็บเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นัน้โดยตรง จะทําให้
บริษัทสามารถตรวจสอบการดําเนินธรุกิจและกระแสเงินสดของลกูค้าได้ทําให้ประเมินความสามารถในการชําระหนีข้อง
ลกูค้าได้สมํ่าเสมอสาํหรับการรับซือ้ขายฝากและการใกวงเงินกู้แบบระยะสัน้ถงึปานกลาง(1-2 ปี)โดยมีหลกัประกนัเป็น
ที่ดินสิง่ปลกูสร้างเป็นหลกัประกนั จะทําให้มียอดสนิเช่ือคงท่ีมีรายได้สม่ําเสมอ ลดระยะเวลาติดตามให้ลกูค้ามาใช้บริการ  

การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัท 
ด้านสิ่งพิมพ์   ปัจจุบนัมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจหนังสือพิมพ์จีนซึ่งเป็นคู่แข่งประมาณ  6 ฉบบั การแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมไม่มากนัน้  คู่แข่งเป็นรายเดิม  มีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างแน่นอน  บริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชน  มีความ
ได้เปรียบกวา่คูแ่ขง่หนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืนทัง้ด้านการพฒันาการระดมบคุลากร  ภาพพจน์   ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากใน
การติดตอ่กบัลกูค้า  และนําเสนอข้อมลูข่าวสารให้ทนัตอ่เหตกุารณ์  ข่าวสารที่ถูกต้อง  เป็นกลาง รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ
นัน้จําเป็นอย่างย่ิงต่อผู้ อ่านหนังสือพิมพ์จีน  ท่ีสนใจในข้อมูลข่าวสารหรือต้องการศึกษา  ทัง้ผู้ ลงทุนชาวต่างชาติท่ีมา
ประจําในประเทศไทย  นกัท่องเที่ยว  เจ้าของกิจการ นกัศกึษา  กลุม่นกัธรุกิจ รวมถึงประชาชนทัว่ไป  โดยบริษัทฯ  มีความ
พร้อมทางด้านกําลงัทรัพยากรและประสบการณ์ พยายามท่ีจะนําหรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทัง้รูปแบบและเนือ้หา  รวมถึงประสิทธิภาพ
ขบวนการผลิตและการจดัจําหน่าย  นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจัดหน้าหนังสือพิมพ์  เพ่ิมหน้าสีในส่วนต่างๆ  
ของหนงัสือพิมพ์   ทําให้รูปแบบหนงัสือพิมพ์ทนัสมยัย่ิงขึน้  และมีความแตกตา่งและโดดเดน่จากหนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืน  
บริษัท ฯ ได้ปรับเปล่ียนหนงัสือฉบบัรายเดือน  “ชิงเหนียนเป้า”   ซึง่เน้นเรียนรู้ด้านการศกึษาภาษาจีน โดยการนําเสนอผ่าน
เร่ืองราวตามยุคสมัย ตามกระแสแฟชั่น เทคโนโลยี   เพ่ือให้น่าสนใจ เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ท่ีต้องการเรียนรู้ภาษาจีน โดย
เปลีย่นจากหนงัสือฉบบัรายเดือน       ไปนําเสนอเป็นแบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แตปี่ 2555 ได้พฒันาแผนการ
จดัทําเว็ปไซด์  มีการเพ่ิมเนือ้หาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ความฉบัไวของข่าวสาร จดักระแสประเด็นร้อนแรงในสงัคม
สื่อออนไลน์ ความแปลกใหมข่องเทคโนโลยี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
 การจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์  โดยตรงให้แก่สมาชิก  และผ่านผู้ ค้าส่งหรือเอเย่นต์  เพ่ือนําไปขายต่อให้ร้านค้าย่อย
และลูกค้าปลีก  ซึ่งสามารถท่ีจะจัดจําหน่ายตามแผงต่าง ๆ การบริหารงานการจัดจําหน่าย  บริษัทฯ  มีบุคลากรและ
ทีมงานที่มีประสบการณ์การจดัจําหน่ายในระดบัประเทศ  ตลอดจนการยอมรับจากเอเย่นต์ทัว่ประเทศ  โดยไม่มีการทํา
สญัญาระหวา่งบริษัทและเอเยน่ต์  ทัง้นีส้ืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีการติดตอ่กบัเอเยน่ต์และมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีกนัมา
เป็นระยะเวลานานแล้ว       ปัจจุบนัมีเอเย่นต์ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวนประมาณ  250 รายทั่ว
ประเทศ กระจายอยู่ตามจงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ จึงถือวา่เป็นฐานการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีสําคญัของบริษัท เน่ืองจากเป็น
ช่องทางให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้อย่างทัว่ถึง   โดยบริษัทได้ให้ส่วนลดสําหรับเอเย่นต์ตัง้แต่ 10%-30% 
และรับคืนหนังสือซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปของการจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ นอกจากนีย้งัมีการจําหน่ายให้กบักลุ่ม
สายการบิน   กลุ่มโรงแรม สถาบนัการศึกษา   เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อ่านได้อย่างทัว่ถึง  ทําให้บริษัทฯ  มีส่วน
ครองการตลาดหนงัสือพิมพ์สงูสดุในปัจจบุนัจากตลาดหนงัสือพิมพ์จีนทัง้หมด  

ด้านโฆษณา     เพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ การมุ่งเน้นพัฒนาและทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ  ได้เพ่ิมหน้าสี่สีและพฒันาระบบโฆษณา   ทําให้บริษัทฯ มี
โอกาสและมีทางเลือกที่จะจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ   จึงเป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการโฆษณาสีสี่ในหนงัสือพิมพ์จีนเป็นรายแรก ปรับปรุง
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ขบวนการผลิต  โดยการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจดัหน้าหนงัสือพิมพ์  เพ่ิมหน้าสี่สีให้ลกูค้ามีทางเลือกท่ีมาก
ขึน้ สร้างความแตกตา่งและมลูค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าท่ีนํามาลงโฆษณา  เพื่อช่วยเพ่ิมยอดขายโฆษณาและเพ่ิมศกัยภาพใน
การแข่งขนัทางธุรกิจ มาตอบสนองตามความต้องการของลกูค้าได้มากและเหมาะสมขึน้  โดยการนําประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในการทําธุรกิจ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมาถ่ายทอดเป็นผลให้ปัจจยัเสี่ยงในการทําธรุกิจของบริษัทลดลง    
นบัเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงให้กบัลกูค้าท่ีต้องการโฆษณาในสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็น
สื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างดี ผนวกกบัการส่งเสริมการขายตา่งๆ  พฒันาและปรับปรุงรูปแบบให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ  โดยทีมฝ่ายขายของบริษัทซึ่งเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ  ศกึษาความต้องการของลกูค้า  เพ่ือรักษาและขยายฐานลกูค้า 
เพ่ือลกูค้าจะมัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีนํามาลงโฆษณากบับริษัท ตรงตามจดุประสงค์ถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย
อย่างแน่นอน  ทําให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนได้อย่างเข้มแข็ง และยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําทางด้านหนังสือพิมพ์
ภาษาจีนได้อยา่งตอ่ไป 

ลกัษณะลกูค้า  ได้แก่  บริษัท  ห้างร้าน  สมาคม  มลูนิธิ  เอเย่นต์ซี่   รัฐวิสาหกิจ  กลุม่องค์กรธุรกิจ  องค์กรทาง
การเมือง  กลุ่มสินค้าและบริการของภาครัฐและเอกชน  และลูกค้าทั่ว ๆ ไป  ลูกค้าส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็นการลงทนุท่ีใช้งบประมาณน้อยกวา่เม่ือเทียบกบัสื่อโฆษณาประเภทอ่ืน  และเป็นสื่อโฆษณา
ที่สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคได้อยา่งดีและรวดเร็ว    

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ Supermarket  โดยบริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เช่าอาคารรร้านค้าปลีก
จํานวน 2 สาขาดําเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”ซึง่ทําให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสิน
และสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาเชา่ 3 ปี ตอ่ได้ 2 ชว่งๆ ละ 3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ธรุกิจให้สินเช่ือ ในปัจจบุนัมีธนาคารผู้ ให้บริการแฟคตอร่ิงแก่กลุม่ลกูค้าท่ีทํางานให้หน่วยงานราชการอยู่จํานวน
มาก การให้บริการแฟคตอร่ิงจงึต้องเสนอบริการแก่ผู้ที่รับงานราชการโดยตรง  คูแ่ขง่ขนัในปัจจบุนัที่ให้บริการแก่ลกูค้าท่ีนํา
ลกูหนีห้น่วยงานราชการมาโอนสิทธิจึงมีทางเลือกมากขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามหากจะใช้บริการจากธนาคารก็จําเป็นจะต้องมี
หลกัประกันอ่ืนเพ่ิมเติมเช่น ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างจํานองเป็นประกัน แต่ด้วยบริษัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํา
ธุรกิจแฟคตอร่ิงกบัหน่วยงานราชการมายาวนานจึงทําให้มั่นใจได้ในการโอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ  
ตลาดสินเช่ือในกลุ่มนีย้ังพอมีโอกาสขยายตวัได้ในอนาคต รวมทัง้วงเงินสินเช่ือแฟคตอร่ิงก็สามารถขยายได้เพ่ิมขึน้ตาม
ยอดขายของกิจการ และงบประมาณการลงทนุจากภาครัฐ ซึง่ไม่ถกูจํากดัอยู่ภายใต้ราคาประเมินหลกัประกนัเช่นเดียวกบั
วงเงินสินเช่ือ ดงันัน้ บริการของบริษัทจึงช่วยให้ลกูค้าผู้ ใช้บริการสามารถทําธุรกิจได้คล่องตวัสามารถขยายธุรกิจได้จาก
วงเงินทนุหมนุเวียนที่สามารถเพ่ิมขึน้ได้ตามยอดขาย 

 
การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต   ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์  เพลท   เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งวตัถดิุบหลกัที่ใช้   

ในการผลิตคือ  กระดาษ   โดยปัจจุบันการซือ้กระดาษจะสั่งซือ้จากแหล่งในประเทศ  การสั่งซือ้จากต่างประเทศเม่ือ
เปรียบเทียบแล้วต้นทุนราคากระดาษคอ่นข้างสงูและเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน   การจดัซือ้บริษัทจะไม่มีข้อ
ผกูพนักบัผู้จําหน่ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ แตจ่ะพิจารณาตามราคาขายท่ีแตล่ะรายเสนอมา เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม
กบัคณุภาพที่ต้องการ สําหรับวตัถดุบิอ่ืนๆ  ท่ีใช้ในการผลติ  ซึง่เทียบมลูคา่แล้วไมส่งูมากนกั  บริษัทฯ  จะสัง่ซือ้จากตวัแทน
ในประเทศไทยทัง้หมด   ท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดยทั่วไป   บริษัทฯ  มิได้มีการจัดทําสัญญาผูกพันการจัดซือ้วัตถุดิบ   
เน่ืองจากสามารถจดัหาแหลง่วตัถดิุบที่สามารถเจรจาตอ่รองได้  อยา่งไรก็ตาม   ปัจจยัในการพิจารณาการจดัซือ้แตล่ะครัง้  
บริษัทฯ จะพิจารณาถึงราคากระดาษและคณุภาพเป็นสาํคญั    
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หน่วย :  ร้อยละของมลูคา่วตัถดิุบรวม 
วตัถดิุบ ผลิตหนงัสือพิมพ์ 

กระดาษหนงัสือพิมพ์ 
หมึกพิมพ์ 
เพลท 
อ่ืนๆ (เชน่  นํา้ยาล้างเพลท, เคมีภณัฑ์) 

67% 
9% 
22% 
2% 

รวม 100% 
 
ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งจะเป็นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ  ซึ่งเรียกว่าข้อมูลดิบ    ซึ่งได้จากนักข่าวของทาง บริษัท   

ตลอดจนการเป็นสมาชิกจากสํานกัข่าวตา่งๆ  ทัง้ในไทยและตา่งประเทศ  แล้วนํามารวบรวมคดัเลือกข่าวที่สําคญัๆ   และ
เป็นท่ีสนใจของผู้อา่น   โดยเป็นขัน้ตอนผลิตที่เป็นระบบและการทํางานเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว เพ่ือนํามารีไรท์ให้
เป็นข่าวท่ีสมบรูณ์   และจดัรูปออกแบบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลงลงเคร่ืองยิงเพลท   แล้วจึงนําสง่ตีพิมพ์ตอ่ไป  เน่ืองจาก
คณุภาพเคร่ืองพิมพ์  มีความทนัสมยั  จงึไมม่ีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์หรือต้องถกูทดแทนด้วยเคร่ืองพิมพ์
ใหม ่  อีกทัง้สามารถผลติหนงัสือพิมพ์ได้ 10,000ฉบบัตอ่ชัว่โมง  ซึง่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ 

ธุรกิจค้าปลีก ตัง้แต่วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับ
ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขา
ที่เหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ 
จงึไม่ต้องดาํเนินการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการในธุรกิจค้าปลีกอีกตอ่ไป 

ธรุกิจให้สินเช่ือแฟคตอร่ิง ปัจจยัสาํคญัในการจดัหาบริการ คือแหลง่เงินทนุหมนุเวียน พนกังานที่มีประสบการณ์ 
และระบบงานท่ีพฒันาขึน้จากประสบการณ์ในการทํางานมากว่า 20 ปี ทําให้บริษัทสามารถให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงแก่
ลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง และประสบความสําเร็จ บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการพฒันาระบบซอฟแวร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้ บริการได้รวดเร็วย่ิงขึน้ มีการจดัเก็บบข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว การจดัทํารายงาน
เพ่ือการบริหารจัดการได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลกูค้า โดยท่ีบริษัทไม่มีความเสี่ยงในการรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ บริษัทยงัคงต้องพฒันาบคุคลากร
ให้มีความรู้ความชํานาญอยา่งตอ่เน่ือง  สิ่งตา่งๆเหลา่นีจ้ะทําให้บริษัทสามารรถเติบโตได้อยา่งมัน่คงในอนาคต 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากการผลติหนงัสือพิมพ์ของบริษัทฯ วตัถดิุบท่ีใช้มีเพียงไมก่ี่ประเภท  กระดาษคือวตัถดิุบหลกั คิดเป็นร้อย

ละ 67 ของวตัถดิุบทัง้หมด  สว่นท่ีเหลือเป็นวสัดสุิน้เปลือง ได้แก่ เพลท, หมกึพิมพ์, นํา้ยาเคมี ซึง่เมื่อผ่านกระบวนการผลิต
แล้ว บริษัทฯ จะนํามาจําหน่ายให้แก่ผู้ รับซือ้สินค้าเก่าทัง้หมด ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ดงันัน้บริษัทจงึไมมี่วตัถดิุบหรือนํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว เป็นมลภาวะตอ่ส่ิงแวดล้อม 
 
การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ ในระหว่างปี  2558-2562 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 
 (1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
-   ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนุมัติแก้ไข

 หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นการการ
ยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้  หุ้นละ1.00 บาท 
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 เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้ นสามัญไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
(Private Placement) และยงัมิได้จดัสรร 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากัดและ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้
ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์รวม 7-14 วนัทําการก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอ
ขายครัง้เดยีว หรือหลายครัง้ก็ได้ บริษัทฯ จะกําหนดวนัจองซือ้และชําระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่
บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private 
Placement) ภายหลงัจากวนัให้สิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  

     รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดงันัน้ ผู้ ท่ีได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียน (Private Placement)จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2)และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(RO) ดงักลา่ว 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 482,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามญั
ใหม ่(มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามญัที่ไม่
เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ น
สามญัเพ่ิมทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม (RO) จะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ดงักลา่ว 

- ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  เพ่ือรองรับการ
ปรับสทิธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-
W1) โดยเพ่ิมขึน้จาก 59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น 

-   ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน  
321,666,667 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ได้ใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ (เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิที่
ไมเ่ตม็จํานวน 1 หน่วยจากการคาํนวณให้ปัดเศษทิง้)  กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัเท่ากบั 1.00 บาทตอ่หุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  และปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

 -อนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท  
  โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อนมุติัจดัสรรหุ้น

เพ่ิมทนุ และอนมุตัแิก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน 

 (2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
 - อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิก

หุ้นสามัญท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจาก
เดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียนให้แก่
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บุคคลในวงจํากัดและ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน  และ/หรือผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ  (Private 
Placement) และจากหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 
(TH-W2) จํานวน 1,329 หุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 

 (3) ในระหว่างปี 2559 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้
ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียน
เพ่ิมทนุที่ออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

 (4) ในระหว่างปี 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 2,500 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุ
ชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุที่ออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

 (5)  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2561  ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
      -  อนมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิก

หุ้นสามัญท่ียงัมิได้จําหน่าย 100971,267 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิม
บริษัทได้ออกหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 
1 (TH-W1) จํานวน 27,716 หุ้นหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่23 พฤษภาคม 2561 

 (6) ในระหวา่งปี 2561 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุขอใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ จํานวน 13,400 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ทําให้
ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษัทจดทะเบียน
เพ่ิมทนุที่ออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 3  สิงหาคม  2561 

 (7) ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  17  ตลุาคม  2561 ผู้ ถือหุ้นมีมติ ดงันี ้
  - อนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้น (ทัง้นีไ้ม่รวมหุ้นกู้แปลง
สภาพ) วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัท
ย่อย  คือ  บริษัท  ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั และ บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดัในวงเงินรวมไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท อายขุองหุ้นกู้  ไมเ่กิน 5  ปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาอายหุุ้นกู้ ท่ีเหมาะสมกบัการใช้เงินและ
สภาวะตลาด อัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้ นกู้ แต่ละรุ่น โดย
มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่เสนอ 

 (8) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
        - อนมุตัิลดทุนจดทะเบียนจาก 1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยการลดหุ้น

สามญัที่จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 เหลือจาก
การจดัสรรครัง้สดุท้าย จํานวน 321,665,338 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียน 
ลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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  - สาํหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

2. การพฒันาการ 
2.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20กนัยายน พ.ศ. 2555 มีมติอนมุติัให้

ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั เป็นบริษัทย่อย ด้วยทนุจดทะเบียน 50ล้านบาท เรียกชําระ
ครัง้แรกร้อยละ 50โดยบริษัทถือหุ้นดงักล่าวทัง้หมด บริษัทมีแผนการที่จะโอนทรัพย์สิน และการดําเนินธุรกิจหนงัสือพิมพ์
ทัง้หมดให้กบับริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 7มกราคม พ.ศ.2556 และใน
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556บริษัทได้โอนการดําเนินธุรกิจหนงัสือพิมพ์ทัง้หมดไปท่ีบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั (บริษัท
ยอ่ย) โดยบริษัทเป็นผู้ให้เชา่ทรัพย์สินในการดาํเนินงาน 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัที่ 18กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 มีมติให้ชําระค่า
หุ้นสว่นที่เหลือในบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 25ล้านบาท ตามหนงัสือเรียกชําระค่าหุ้นจากบริษัทย่อยดงักลา่ว และบริษัทฯ 
ได้ชําระคา่หุ้นสว่นท่ีเหลือแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556  

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2557  เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้เพ่ิมทนุใน
บริษัทยอ่ยเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท  ตามหนงัสือแจ้งการใช้สิทธิเพ่ิมทนุจากบริษัทยอ่ย และให้ชําระเงินคา่หุ้นเม่ือได้รับ
หนงัสือเรียกชําระคา่หุ้นจากบริษัทยอ่ย 

2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จํากัด จากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 32ราย 
จํานวน 9,095,000หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.63 บริษัทได้จ่ายชําระเงินซือ้ธุรกิจดงักลา่วเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้194ล้าน
บาท 

ตามรายงานประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี3/2557 เมื่อวนัท่ี 25กรกฎาคม 2557ได้มีมติอนมุติัให้บริษัท 
จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทมิลล์เลี่ยน ไมล์สจํากดั ทัง้หมด จํานวน9,095,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 194 ล้าน
บาท  โดยบริษัทได้รับชําระเงินคา่หุ้นในวนัท่ี 7 สิงหาคม2557 ทัง้จํานวน โดยบริษัททําหนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2557  

2.3  ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557เม่ือวนัที่ 7กุมภาพันธ์ 2557ท่ีประชุมมีมติ
อนมุตักิารเข้าร่วมลงทนุ ในบริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชัน่จํากดั ("สปริงนิวส์ทีวี") แบบมีเง่ือนไข โดยจะเข้าซือ้หุ้นสามญัจํานวน 
25,000,000  หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 250ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25ของหุ้นที่จําหน่ายทัง้หมด แบบมี
เง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุ บริษัทฯ ได้ทําการจ่ายเงินมดัจําซือ้เงินลงทนุจํานวน 250ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 7กมุภาพนัธ์ 2557 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2557  เมื่อวันท่ี 25กรกฎาคม 2557ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
ยกเลิกสญัญาการเข้าร่วมลงทนุในบริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชัน่จํากดั โดยมีกําหนดคืนเงินมดัจําจํานวน250 ล้านบาท พร้อม
คา่เสียโอกาสในอตัราร้อยละ 12 ตอ่ปี ทัง้นีบ้ริษัทได้รับคืนเงินมดัจําพร้อมค่าเสียโอกาสในวนัที่ 5 สิงหาคม 2557 จํานวน 
264.7 ล้านบาทแล้ว 

2.4 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 มีมติอนมุติัให้
ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท 
(จํานวน 50 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระครัง้แรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 
44,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็น
จํานวนเงิน 225ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ซึง่เป็นวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 
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 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 2 ร้อยละ 2 
ของทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 
ซึง่บริษัทได้จา่ยชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 8,999,999.60 บาท ในวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
      เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้มีมติอนุมติัให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 3 ร้อยละ 1 
ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่ง
บริษัทได้จา่ยชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวนัที่ 28 ธนัวาคม 2558 
 เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุตัิให้เรียกชําระคา่หุ้นครัง้ท่ี 4 ร้อยละ 5.5 
ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระคา่หุ้นภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 ซึ่ง
บริษัทได้จา่ยชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 24,749,998.90 บาท ในวนัที่ 25 มีนาคม 2559 
 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุติัให้เรียกชําระคา่หุ้นครัง้ที่ 5 ร้อยละ 1.9 
ของทนุจดทะเบียนเป็นจํานวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชําระเงินค่าหุ้นภายในวนัที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่ง
บริษัทได้จา่ยชําระคา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วเป็นจํานวน 7,303,000 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 
 ในปี 2558 บริษัทบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวจํานวน 66.92 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ 
 ในปี 2559 บริษัทบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วเพ่ิมเติมจํานวน 57.82 ล้านบาท ไว้ในงบ
การเงินเฉพาะของกิจการ 
 ในปี 2560 บริษัทบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วเพ่ิมเติมจํานวน 12.76 ล้านบาท ไว้ในงบ
การเงินเฉพาะของกิจการ 
 ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เมื่อวันท่ี 31 
มกราคม 2560 และสาขามาร์เก็ตทูเดย์ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560ได้หยุดดําเนิน
ธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั เข้า
บริหารร้านค้าปลีก จดัหาสินค้า จัดจําหน่ายสินค้า และบริการ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัท ดีดี ธัญการย์ 
จํากดั จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ  
 2.5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนมุติัให้
ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
(จํานวน 10 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระเตม็จํานวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 9,999,996 
หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 
100 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
 2.6 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุติัการ
ปรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทนุท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้น
สามญัชองบริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั จํานวนไม่เกิน 44,999,998 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.93 บาท กําหนดจากราคาบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามญัของบริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กบับริษัท ตง
ฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้โอนขายเงินลงทนุดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทนุจากการขายหุ้นจํานวน 
2.58 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 
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   ในปี 2561  บริษัท ดีดี ธัญการย์  จํากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากัด” เม่ือวันที่ 28  
มิถุนายน  2561 และเพ่ิมวัตถุประสงค์ให้บริการเงินกู้ หมุนเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) และให้วงเงินกู้ ล่วงหน้าโดยมี
หลกัประกนัเป็นท่ีดนิและส่ิงปลกูสร้าง โดยการให้วงเงินกู้ รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั 

 
ปัจจัยความเส่ียง 

1.ความเสีย่งด้านการจดัหาวตัถดิุบ 
การดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์  กระดาษเป็นวตัถดิุบหลกัที่สําคญัในการผลิต  คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 27.39 

ของต้นทนุการผลิต  โดยกระดาษจดัเป็นวตัถดิุบประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผนัไปตามราคาซือ้ขายใน
ตลาดโลก รวมทัง้อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวไปยงั
ผู้บริโภคได้   ปัจจยัดงักล่าวล้วนสร้างผลกระทบท่ีสําคญัโดยตรงต่อต้นทนุการผลิตและความสามารถในการทํากําไรของ
ธรุกิจได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมราคาจําหน่ายตาม 

ต้นทุนที่เพ่ิมขึน้ได้  บริษัท ฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคากระดาษในตลาดโลกเป็นอย่าง
มาก ซึง่อาจมีผลให้อตัรากําไรลดตํ่าลงอยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ  ได้กําหนดนโยบายและวางแผนอยา่งรอบคอบ
ในการจดัซือ้กระดาษ  ซึง่สามารถทราบปริมาณการใช้ได้ลว่งหน้า และในการพิจารณาจดัซือ้แตล่ะครัง้ จะพิจารณาถึงเร่ือง
ราคากบัคณุภาพและปริมาณของวตัถดิุบให้เหมาะสมท่ีใช้เป็นสําคญั และการใช้นโยบายลดต้นทนุการใช้กระดาษ  เช่น 
การเข้มงวดปริมาณหนงัสือคืน เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว   

2.ความเสีย่งด้านบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 
บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์จีนรายวนั  ซึ่งต้องอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้  ประสบการณ์และความชํานาญ

พิเศษทางสื่อภาษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในทกุๆ ฝ่ายโดยเฉพาะในฝ่ายบรรณาธิการเป็นแกน
หลกัในการทํางานและปฎิบตัิงาน  ดงันัน้ หากบริษัทสญูเสียบคุลากรเหลา่นัน้ไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทประเมินว่า
จะทําให้เกิดปัญหาในสว่นงานผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสญูเสียบคุลากรดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาและจดั
ฝึกอบรมบคุลากรในสายงานและระดบัตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และศกัยภาพในการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนด  ปรับปรุงระบบหรือนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานมากขึน้  พร้อมทัง้มีนโยบาย

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว 

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ.ตงฮั้ว แอสเซท 

บจ.ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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กําหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและเหมาะสม เป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้อง
กบัสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการจงูใจให้บคุลากรเหลา่นัน้ทํางานอยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว   

3. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบีย้สทุธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้อนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กู้ ยืม สินทรัพย์
และหนีสิ้นทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั 
 4. ความเสี่ยงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 
 ความเสีย่งจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตามสภาวะ
ของตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการลงทุน เพ่ือกําหนด
นโยบายและแผนการลงให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบติักบัฝ่ายเงินลงทนุ และมีการป้องกนัความเสี่ยงด้วยการลงทนุในเงินลงทนุ
แบบกระจายการลงทนุทัง้ในเงินลงทนุระยะสัน้และระยะยาวของตราสารประเภทต่างๆ ที่บริษัทมีการลงทนุ 

5. ความเสีย่งจากการสญูเสยีสินค้า 
ธรุกิจค้าปลีกมีความเสีย่งจากการสญูเสยีสินค้าจากหลายๆ สาเหต ุเชน่ การลกัขโมย สินค้าหมดอาย ุการบริหาร

จดัการภายในร้านค้า และศนูย์กระจายสินค้า ซึ่งหากไม่มีการควบคมุท่ีดีอาจจะส่งผลกระทบต่อกําไร บริษัทฯ ได้มีการ
ดําเนินการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดบัสงู จดัการประชมุให้ความรู้แก่พนกังาน และติดตามตรวจนบัสินค้า
เป็นประจํา เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสญูเสียสินค้า 

อยา่งไรก็ตามในปี 2560 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลง
รับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 
สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทยอ่ย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสนิและสาขาท่า
อิฐ 

6. ความเสีย่งจากการให้สินเช่ือ 
ธรุกิจให้สินเช่ือมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ

ผกูพนัท่ีระบไุว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนทําให้บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคมุลกูหนี ้
เงินให้กู้ยืมโดยกําหนดหลกัประกนัท่ีรัดกมุ ตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ และเร่งติดตามลกูหนีใ้ห้ชําระภายในกําหนดเวลา 

7.ความเสีย่งจากสภาพคลอ่ง 
ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะไม่สามารถทําความต้องการทางการเงินในระยะสัน้ได้ ทัว่ไปมกัจะเกิดขึน้จากการไม่

สามารถแปลงหลกัทรัพย์ หรือสินทรัพย์ไปเป็นเงินสดได้ โดยปราศจากการขาดทุนในมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือสินทรัพย์
นัน้ๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคมุความเสื่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

 

 

 

 

 



-18- 
 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น 10 รายแรก ข้อมลูผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 
2563เป็นดงันี ้

 

ลาํดับที่ รายช ือ่ จาํนวนหุ้น %

1 นายสมนึก  กยาวัฒนกจิ 235,376,500    24.39%

2 นายสมชาย  เวชากร 94,000,000      9.74%

3 นายณัฐพล  เวชากร 41,500,000      4.30%

4 น.ส.สุนทรีย์  ปิติ 37,628,207      3.90%

5 นายทายธร  กยาวัฒนกจิ 35,950,000      3.73%

6 นายอาณกร  กยาวัฒนกจิ 33,300,000      3.45%

7 นายปิยะ  ฐติิไชโย 31,100,000      3.22%

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

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

10 นายกชโมกข์  ตันตินนท์ 20,001,700      2.07%
 

 
การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ในวนัที่ 17 มิถนุายน 
2558 จํานวน 321,666,667 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่นหุ้นสามญั 3 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิดงันี ้
 
อตัราการใช้สิทธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด) 
ราคาใช้สิทธิตอ่หุ้น: 1 บาท ตอ่หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน

ของทกุปี โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวนัทําการสดุท้ายของเดอืนมิถนุายน 2561 (30มิถนุายน 2561)
และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 16มิถนุายน 2563 

 
เม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สัง่รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
จํานวน 321,666,667 หน่วย เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
 
เม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน  2561 มีการใช้สิทธิครัง้แรก ของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 ซึ่งไม่มี
จํานวนผู้มาใช้สิทธิ 
สําหรับปี สิน้สดุ 31ธนัวาคม  2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะจ่ายปันผลประมาณ  50-60% ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้กบัผู้ ถือหุ้น   

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

1.  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 46.53 41.76 (12.07) (81.47) (53.01)

2.  จํานวนหุ้น (หน่วย:หุ้น) 965,034,416 965,034,416 965,027,716 965,024,336 965,000,000

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

4.  กําไร(ขาดทุน)สะสม (35,521,947) (79,643,149) (118,501,041) (108,000,922) (33,420,666)

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

6.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

7.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

 
โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและ
มัน่คง จดัการและวางนโยบายให้เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ   ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   รวมถึงให้ตรงตามเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  เว้นแตเ่ร่ืองที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่    
คณะกรรมการต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอความเห็นชอบและอนมุติัของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ   ตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบริษัท    

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 4ท่าน จากจํานวน
ทัง้หมด 7ทา่น ท่ีไม่ได้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการ 
 1.     นายสมนึก กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 
 2. นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ  รองประธานกรรมการ , กรรมการอิสระ 
 3.   นายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ อํานวยการ 
 4.   นางปรียาพร กยาวฒันกิจ กรรมการ     
 5.   นางวนิดา วรรณศิริกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ           
 6.  นายสพุจน์  จิรไกรศรี  กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ      
 7.  หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 
 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื่อผกูพนัตามเงื่อนไขในหนงัสือรับรองบริษัทได้คอืกรรมการสองท่านลงลายมือช่ือ

ร่วมกนั  และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ความระมัดระวัง  รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท    
3. ดแูลและติดตามให้มีระบบการควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสทิธิผล 
4. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ  ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
5. กําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ  และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของ

กิจการ 
6. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่านไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม  ทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท  และเป็นอิสระจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  มีคณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วย 

  1.นางวนิดา วรรณศิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  2.หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการตรวจสอบ   

  3.นายสพุจน์  จิรไกรศรี กรรมการตรวจสอบ   

  นายวีระ  เอือ้วิไลจิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เข้าร่วม
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่ว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเหน็เก่ียวกบั การปฎิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
อาํนาจหน้าที่ของกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท  2  ท่าน  ซึง่เป็นอิสระจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   มี

คณุสมบติัไม่ต้องห้าม  คือ    มิได้เป็นลกูจ้างหรือพนกังานของบริษัท    และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  1  ของทนุชําระแล้ว  มี
หน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย  และดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบับริษัท 

รายชื่อและตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท 
1. นางสาวรัตนา  อมรแสนสขุ   ผู้จดัการสํานกัผู้บริหาร 
2. นายเสนีย์  โชตินชิุตตระกลู   ผู้จดัการฝ่ายโฆษณา 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

 ท่ีประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.มหาชน  การพ้นวาระจากตาํแหน่งกรรมการ
จะสลบัหมนุเวียนทกุปี   และจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม  เพ่ือนําเสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้ ตามกฎและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    โดยการ
แตง่ตัง้แตล่ะรายต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียง  ซึง่บริษัทฯ จะได้มีการกําหนดสดัสว่นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ สบืเน่ืองจากการถือหุ้นเพ่ือ
เป็นการกระจายการถือหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์มากกวา่การถือโดยกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  
 ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงตัง้กรรมการของบริษัทฯ ได้จากการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
ข. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม ก เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึหรือมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมา
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มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานที่ประชมุ
เป็นผู้ชีข้าด 

 กรรมการผู้สรรหาผู้บริหารของบริษัท แตง่ตัง้จากบคุคลท่ีคณะกรรมการคดัเลือกหรือกรรมการผู้ อํานวยการเสนอ
ชื่อตอ่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติัแตง่ตัง้ 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง
อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ

หุ้น

ประสบการณ์ทํางานใน

ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1.  นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ 58 24.39 ประธานกรรมการ

 - บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้

 - บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล

 - บจ.ตงฮัว้ แอสเซท

 -  บจ.ไทยออยล์ เอทานอล

กรรมการผู้ อํานวยการ

 - บจ.หนังสือพิมพ์ ตงฮัว้

กรรมการ 

 - บจ.ไทยพาราไซลีน

MASTER OF SCIENCEIN 

OPERATION RESEARCH 

FLORIDA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY
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ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

ประสบการณ์ทาํงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2.นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ - รองประธาน 
กรรมการ 
- กรรมการ
อิสระ 

72  - ปริญญาโทรัฐศาสตร์
มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์
บณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- กรรมการ 
-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรร
หาคา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลและ
กรรมการอิสระ 
-บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ 
กรรมการ/กรรมการ
อิสระ 
-บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ 
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 
-บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
 

3.  นายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน -รองประธาน
กรรมการ 
-กรรมการ
ผู้ อํานวยการ 

61 -ปริญญาโท บริหารจดัการ
สารธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

- กรรมการ 
- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 
กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
- บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

4.  นางวนิดา วรรณศิริกลุ - ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ
อิสระ  

60 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
ถอืหุ้น 

ประสบการณ์ทาํงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

5.  นายสพุจน์  จิรไกรศรี 
 
 
 

- กรรมการ  
ตรวจสอบ 
- กรรมการ
อิสระ 

55 
 

บริหารธรุกิจ MBA 
Hawaii Pacific University 

- กรรมการ 
-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 
ผู้จดัการภาคปิยะภมิู 14 
-บจ.อเมริกนัอินเตอร์
แนชชัน่แนลแอลชวัรันส์ 
 

6. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ - กรรมการ 54 บญัชีมหาบณัฑิต 
 

- กรรมการ 
- บจ.อิตลัสยามมอเตอร์  
- บจ.อิตลัสยามมอเตอร์ 
เซลส์ 
- บจ.ปรีชาพร 
- บจ.ที ที เอช แอนด์ 
ซนัส์ 
- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 
- บจ.หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ 
 

7.ม.ล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ -กรรมการอิสระ 47 -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) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ประสบการณ์ทาํงานใน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1. นางสาวรัตนา  อมรแสนสขุ ผู้จดัการสํานกั
ผู้บริหาร 

70 ปริญญาตรีสาขาบริหารธรุกิจ - -  ผู้จดัการสาํนกัผู้บริหาร 
บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

2. นายเสนีย์  โชตินชิุตตระกลู ผู้จดัการฝ่าย
โฆษณา 

81 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 - -  ผู้จดัการฝ่ายโฆษณา 
บจ. หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

 
บุคลากร   
ปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัดนัสําคญัที่จะผลกัดนัและสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือคณุภาพ

ของของบุคลากร เป็นวตัถปุระสงค์หลกัที่บริษัทให้ความสําคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาบคุคลากรทัง้ความรู้ความสามารถอย่าง
ตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน จดัฝึกอบรมสําหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะนํามาใช้ให้เกิดความ
ชํานาญ  ความเช่ียวชาญ  ทกัษะ  และความคลอ่งแคลว่ในสายอาชีพให้เหมาะสมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  มีการศกึษาและพฒันา
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสะดวกในการทํางานให้มากที่สดุ  สนับสนุนให้มีการจดัสวสัดิการท่ีดีท่ีเหมาะสม  
เพ่ือให้บุคลากรทกุตําแหน่งหน้าท่ีมีศกัยภาพในการปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดไว้  โดยในระหว่างปี 2556 มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยการจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั และโอนธุรกิจและบคุคลากรทัง้หมด เพ่ือดําเนิน
ธรุกิจหนงัสือพิมพ์  
 
จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน 
 

 

ปี 2562 บมจ. ตงฮัว้โฮลดิง้ บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ บจ.ตงฮัว้ แอสเซท* บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

พนกังานปฎิบติัการ (คน) . 26 - - 

พนกังานบริหาร (คน) 2 3 - 1 

พนกังานในสํานกังาน (คน) 2 14 - 4 

รวม 4 43 - 5 

คา่ตอบแทนพนกังาน (บาท) 2,244,000.00 10,605,844.64 - 3,711,583.75 

 
หมายเหต ุ  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัท ตงฮัว้ แอทเซส จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ) ไม่มีบคุลากร การบริหาร
จดัการอยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ 

 
 
 
 



-26- 
 

 
 
การกาํกับดแูลกจิการ 

นโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่จะมีผลต่อการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการกํากบัดแูลบริษัทท่ีครอบคลมุถงึหลกัการในเร่ืองสิทธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย การ
กําหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทัง้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบติัตามนโยบาย     
ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการจะปฏิบตัแิละสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งยติุธรรม 
2. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกลุม่ตา่งๆและสนบัสนุนให้มีความเข้าใจและความ

ร่วมมืออนัดี ตอ่บริษัท 
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และจัดให้มี

โครงสร้างและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการใน
ฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ ถือหุ้นและฝ่ายจดัการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ดําเนินการเปิดเผย 
ข้อมลูและรายงานของบริษัทอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎระเบียบของทางการ 

5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจดัการ 
ทัง้ในด้านนโยบายการจดัการและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และ
พนักงานทั่วไป เพ่ือให้ถือปฏิบติัและใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบติัในธรุกิจหลกัทรัพย์ที่เป็นท่ียอมรับ 

  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นประจําทุกปี และติดตามกํากบัให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว้ โดยในปี 2562ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   
ดงักลา่วข้างต้น สรุปได้ดงันี ้

 
หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้บริษัทยงัสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอยา่งเตม็ที่ โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
ได้แก ่การซือ้ขาย หรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และเร่ืองที่มี
ผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ใขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิม
ทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 
 ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นและได้ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว ดงันี ้

1. ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบั
เร่ืองที่ต้องตดัสินใจในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทนัเวลา อีกทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบถึงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในปี 2562บริษัทได้จดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 1ครัง้  ดงันี ้
-  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
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โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดัสง่หนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

2. ไมก่ระทําการใดๆ ที่เป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทบริษัทไมอ่นญุาตให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญั
ที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

3. อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการ
กระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 นัน้
บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และตอ่เน่ืองจนกวา่การ
ประชมุจะแล้วเสร็จ  

4. ประธานท่ีประชุมจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

5. กรรมการบริษัททกุท่านให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบคําถามในที่ประชมุ  

  
หมวดท่ี 2   การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียม
กนัทกุราย ทัง้นีเ้พื่อทําให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้
ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นอีกทางหนึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 บริษัทจึงได้เสนอ นางวนิดา   วรรณศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีมี
รูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ได้สง่ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัทปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเสมอภาคกนั ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
ความเห็นในเร่ืองใดๆ  ซึง่หมายรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ หรือการเสนอวาระพิเศษใด ๆ  ให้ที่ประชมุพิจารณา 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายงับริษัท ผา่นมายงัคณะกรรมการบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีให้ความสนใจติดตามการดําเนินงานของ
บริษัท ซึง่ได้รับโอกาสในการแสดงความเห็นอยา่งเสรี และได้เสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเสมอมา 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

 บริษัทตระหนักดีว่าความสําเร็จ และความมัน่คงอย่างยัง่ยืนของบริษัทขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษัทมีต่อ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อนัได้แก่ พนักงาน คูค้่าเจ้าหนี ้ลกูค้า คูแ่ข่งสงัคมของผู้ เก่ียวข้องโดยรวม ภาครัฐ และผู้ ถือ
หุ้น ดงันัน้บริษัทจงึมุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย และในขณะเดียวกนัก็
มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือตาม
ข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัทได้กําหนดบทบาท
ของบริษัทที่พงึกระทําตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดําเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแข่งขนั โดยคํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
มลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดําเนินงานอย่างซื่อสตัย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้ เก่ียวข้อง และพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปกป้องทรัพย์สนิและดํารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 
บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
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ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท  
พนกังาน : พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่อยา่งย่ิง และเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทบริษัทปฏิบติัตอ่

พนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี
รับผิดชอบ และตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทัง้ได้จัดให้มี สวัสดิการต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมให้แก่พนกังาน 
บริษัทดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบรวมทัง้
สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  
บริษัทมุ่งพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงความก้าวหน้าและ
ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

คูค้่าและ เจ้าหนี ้: บริษัทปฎิบตัติามเง่ือนไข และข้อตกลงท่ีกําหนดไว้ในสญัญารวมทัง้ไม่เรียกรับหรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ
ท่ีไม่สจุริตกบัคู่ค้าหรือเจ้าหนีข้องบริษัทในปี 2562 บริษัทไม่มีการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงท่ีกําหนดไว้กบัคูค้่าหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 

ลกูค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้าไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ทํางานในหน้าท่ีของตน ปฏิบติัตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าโดยไม่เลือกปฏิบติั 
ในการติดตามเร่งรัดหนีส้นิ ปฏิบติัตอ่ลกูค้าทกุรายอยา่งเป็นธรรมเย่ียงผู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอตุสาหกรรม หรือผู้ กํากบัดแูลจากทางการกําหนดไว้ ไม่แสวงหา
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่ง
ด้วยการกลา่วหาในทางร้ายในปี 2562 ที่ผ่านมานี ้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคูแ่ข่ง
ทางการค้า 

หน่วยงานราชการ : บริษัทกํากับดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทไม่มีการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีควบคมุดแูล 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม : แม้วา่บริษัทจะไม่ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม และสงัคมแบบเป็นลายลกัษณ์
อักษรก็ตาม แต่บริษัทก็ตระหนักและให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้โดยบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคมตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกในการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เช่น การปิดไฟท่ีไม่จําเป็น การใช้อปุกรณ์สํานักงานท่ี
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ  

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 ในปี 2562 ที่ผา่นมาบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีมิใชข้่อมลูทางการเงิน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาโปร่งใสตามระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้โดยผา่น
ชอ่งทางที่ผู้ ใช้ และนกัลงทนุทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้งา่ยและทัว่ถึงโดยผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) นอกจากชอ่งทางที่กลา่วมาแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เปิด
ชอ่งทางให้นกัลงทนุหรือผู้สนใจสามารถขอข้อมลูหรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที่อีเมล์
tonghua_dailynews@tonghuagroup.com เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ลงทนุหรือผู้สนใจอีกด้วย 

 คณุภาพของรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีความถกู

ต้อง ใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฎิบตัโิดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอยา่ง
รอบคอบในการจดัทํางบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป  
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 ผู้ลงทนุสมัพนัธ์ 
 ในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทนัน้ บริษัทจะยดึหลกัในเร่ืองการให้ความเป็นธรรมแกท่กุฝ่าย และความ

ชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้อง ชดัเจน 
เข้าใจงา่ย และทนัเวลาเพ่ือให้ในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี 

 
หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ซึง่เป็นอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีสดัสว่นและจํานวนที่เหมาะสมกบัขนาด
ของกิจการของบริษัททัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน  

 อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามที่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทกําหนดขึน้ ซึง่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ 
ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระและเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือ
ถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระทัง้นีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้ 
กรรมการอิสระ 3 ท่านเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตัง้นางวนิดา  วรรณศิริกุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินรวมทัง้การสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระ  เอือ้วิไลจิตรเป็นเลขานกุารบริษัทท่ีเป็นพนกังานประจําของบริษัททําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ ดแูลกิจกรรมตา่งๆของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
จดัการประชมุจดัทํารายงานการประชมุของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น จดัเก็บเอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดแูลกิจการ
รวมถึงการติดตอ่สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทด้วย 

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความหลากหลายในด้านทักษะความรู้ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์มีวิสยัทัศน์และความสามารถท่ีจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัท
มิได้กําหนดจํานวนกิจการอ่ืนที่กรรมการจะไปดาํรงตําแหน่ง แตใ่ห้กรรมการใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาถึงจํานวนบริษัทที่
เหมาะสมในการท่ีจะรับตําแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจวา่มีเวลาอยา่งเพียงพอในการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการเพ่ือติดตามการดําเนินงานของบริษัท และสามารถปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ  

 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท 
 บริษัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณา

คดัเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคณุสมบติัเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั บริษัทมิได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพ่ือการนี ้ในระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดกรรมการ
เข้า – ออก ดงันี ้
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-  นายฐิติศกัด์ิ  สกลุครู  ลาออก 

-  นายขนัธ์ชยั  วิจกัรขณะ  เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายฐิติศกัด์ิ  สกลุครู 
  
วาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ 

 บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นตําแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
 
 ประสิทธิภาพการทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการมีความใสใ่จในผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและมีสว่นร่วมใน

การกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท 
ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ ทัง้ทางด้านการเงิน การปฏิบติังาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการอีกทัง้จดัให้มีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ
บริษัทอยู่เสมอบริษัทมีหน่วยงานอิสระท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานครอบคลมุทกุธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คูไ่ปกบัการรายงานตอ่กรรมการบริหาร   ที่รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองดงักลา่ว 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่และการปฏิบตัิงานในการควบคมุ
ภายในแต่ละเร่ืองว่าได้มีการควบคมุท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบคําสัง่ของบริษัททัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงาน
ดงักลา่วมีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี หน่วยงานดงักลา่วนีจ้ึงขึน้ตรงและรายงาน
ผลการกํากบัดแูลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในปีละ 1 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น  

ก่อนการประชมุคณะกรรมการจะได้รับหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
 การประเมินตนเองคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขึน้เป็นประจําทุกปีเพ่ือ

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทํางาน  ประเมินการทํางานของตนและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2562ของคณะกรรมการ
ทัง้คณะ ภายใต้ 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ   
 4) การทําหน้าที่ของกรรมการ    
 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา         
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 ผู้บริหาร สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะเห็นว่า การดําเนินการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีหากมี
กรรมการได้รับแตง่ตัง้เข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัททัง้คณะจะร่วมชีแ้จงให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายของบริษัท และ
การประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท  

 
 
 
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหาร เลขานุการ

บริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
สมํ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้นัน้
กระทําทัง้เป็นภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบนัภายนอก 
 
การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ในระหวา่งปี 2562บริษัท ฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงันี ้
 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ 
ทนุที่เรียก
ชําระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของจํานวน
หุ้นที่มีสทิธิออก

เสียง 

มลูคา่เงินลงทนุ 
(ล้านบาท)  

1.บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 
 

ผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์ให้บริการ
โฆษณาในหนงัสือพิมพ์
และรับจ้างพมิพ์งาน 

100.00 99.99 100.00 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ธรุกิจให้สนิเช่ือ 100.00 99.99 100.00 

 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัแตง่ตัง้ให้ นายสมนึก กยาวฒันกิจและนายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน และนาง

ปรียาพร กยาวัฒนกิจ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตงฮัว้ แอสเซทจํากัด และ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากัด มีหน้าที่
ดําเนินการเพ่ือประโยชน์ทีดีที่สดุของบริษัทยอ่ย และดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใด ให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมลูและการทํารายการตา่ง ๆ ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บ
ข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

 บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือป้องกัน
ผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบติัสําหรับรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการกําหนดราคาและเง่ือนไขถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายการท่ีทํากบั
บุคคลภายนอกรวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
เด็ดขาด 
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ซึง่ที่ผา่นมาผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททกุทา่นได้ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์มาโดยตลอด   

 
นโยบายการกํากบัดแูลที่สําคญั ท่ีผา่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีดงันี ้
1. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบถึงประกาศที่ เ ก่ียวข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการคือครองหลกัทรัพย์ ต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตบาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนั นับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจดัทําบนัทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็รายบุคคล เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนนัที ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดดงักลา่วด้วย 

2. บริษัทมีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมลูงบ
การเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท/กลุม่บริษัทจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และต้องไม่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไม่
ปฏิบติัตามข้อกําหนดดงักล่าถือเป็นการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในท่ีสําคญั คนกระทําผิดวินยัจะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังาน โดยไม่ได้รับคา่จ้าง จนถึงการ
เลิกจ้าง 
 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ในปี 2562 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์  

คือนางสาวสดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 แห่งบริษัทบญัชีกิจ จํากดั และได้ให้ความเห็นใน
รายงานการตรวจสอบดงันี ้ “ให้ความเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข” โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกัน จ่าย
คา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชี ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาจํานวนเงินรวม 
1,840,000.00 บาท ซึง่คา่ตอบแทนที่จา่ยเป็นจํานวนที่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและ

สงัคมโดยรวม ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งในการดําเนินธรุกิจปกติ โดยตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนิน
กิจกรรมของชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใสใ่จดแูลสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยยดึหลกัการดําเนินธรุกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีจริยธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนท่ีตัง้ของบริษัทฯ 
ลกูค้า ผู้อา่น  คูค้่า ผู้จําหน่าย และหนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจ และควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และปฏิบตัิตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ
ข้อกําหนดอ่ืนๆ รวมทัง้แนวปฏิบตัิสากลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี ้
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี
จริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน    บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน เพ่ือสง่เสริมการเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบง่แยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และ
ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้าง และสวัสดิการ ซึ่งอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดย
อยูภ่ายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยรวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย  
บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็นสื่อกลาง
ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการตา่งๆแก่พนกังานและดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสขุ   
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตัง้ 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน   เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดีแก่พนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ  
ติดตัง้ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
เบือ้งต้น 

4. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จดัระบบภายในเพื่อขจดัปัญหาส่ิงแวดล้อม
อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินกิจการ เพื่อนําไป
พิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดีย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป 

5. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และผู้จดัจําหน่าย : บริษัทฯ มุง่เน้นการผลติท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้า  
รวมทัง้พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/หรือการบริการ  ในด้านผู้จดั
จําหน่าย บริษัทมุ่งหวงัให้ได้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ  และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่คูค้่า 

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่  โดยสื่อสารทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการ
อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบ
เห็นการกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็น
เก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  โดยท่ีระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทฯ ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสยีหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไมม่ีอํานาจเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบขา่ยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อยา่งชดัเจน 
   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้กํากบัดแูลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความพอเพียงและความ
เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ
เสี่ยง การรายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได้และทนัเวลา  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
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และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเป็น
สาระสําคญัแล้ว จะทําการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  และกําหนดให้ผู้บริหารรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    
   ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการ
บริหารงานของบริษัทยอ่ย การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฎิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลู และ
ระบบการตดิตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ
บคุคลท่ีเก่ียงโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว  และในปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่อง หรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัในอนัท่ี
จะมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแตอ่ยา่งใด 
  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน   นอกจากนีใ้นการกําหนด
นโยบายการแผนการปฏิบติังาน  บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  ความ
พอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เชน่ การบริหารความเสีย่ง  
   นอกจากนีใ้นสว่นของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ศกึษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน  
 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรัตนา  อมรแสนสุข ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท  
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี  มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงาน
ของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นีก้ารมอบหมายตําแหน่ง
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
รายการระหว่างกัน 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บุคคลหรือกิจการตา่งๆ ที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทโดยการเป็นผู้ ถือหุ้น
หรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการท่ีมีขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันได้กําหนดขึน้โดยใช้ราคา
ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไมมี่ราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษัทมีกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัซึ่งมีการควบคมุ หรือเป็นกิจการท่ีบริษัท
ควบคมุ หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษัทมีดงันี ้
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กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ให้บริการ
โฆษณาในหนงัสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ
แฟคเตอร่ิง การให้กู้  รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสนิเช่ือลสิซิ่ง 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั”) 

ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ
แฟคเตอร่ิง การให้กู้ รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสนิเช่ือลสิซิ่ง 

บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

(ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้  แคปปิตอล จํากดั) 

บริษัท สาครและบตุร จํากดั ธรุกิจลงทนุ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เดอะดรากอน จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท  อินเตอร์ เอ็กซ์โป 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 

ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองสาํอาง กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั อีเว้นท์/ออกแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ 
จํากดั 

ผลิตจําหน่ายหนงัสือพิมพ์  

(หยดุกิจการ) 

กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ที.ซี.เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั อีเว้นท์/ออกแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เควีเค เวิร์ดไวด์ จํากดั ธรุกิจลงทนุ ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั ตวัแทนนายหน้าประกนัภยั ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั จําหน่ายนํา้มนัปาล์มดบิ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั ซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทายกร จํากดั ธุรกิจสื่อวิทย ุ กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท อาณธร จํากดั การให้เชา่และให้เชา่แบบลิสซิ่งยานยนต์
ชนิดนัง่สว่นบคุคล รถกระบะรถตู้และรถ

กรรมการถือหุ้นร่วม 
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ขนาดเลก็ท่ีคล้ายกนั 

ผู้บริหารท่ีสําคญั - บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สัง่การและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของกิจการไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุม่
บริษัท (ไม่วา่จะทําหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขาย ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม 

รายได้คา่เชา่* ราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาตามจริง 

รายได้คา่สาธารณปูโภค ราคาตามจริง 

คา่เชา่จา่ย ราคาตามสญัญา 

คา่โฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามจริง 
*ในปี 2562 บริษัทไม่คิดคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนัท่ีมีที่อยู่ในการจดทะเบียนแห่งเดียวกบับริษัท แตไ่ม่มีการใช้พืน้ที่เช่าและไม่มีการคิดคา่เช่าระหว่างกนั 
ประกอบด้วย 

บริษัท เควีเค เวิล์ดไวด์จํากดั 
บริษัท สาครและบตุร จํากดั 
บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 
บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์จํากดั 
บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั 
บริษัท เดอะ ดรากอน จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 
บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั 
บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั 
 
สญัญาสําคญัที่ทํากบักิจการที่เก่ียวข้องกนั 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารและท่ีดินจากกรมธนารักษ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี 
14.03 ล้านบาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ให้กบับริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากัด เพ่ิมเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2557 ให้ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าดงักลา่วในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 13.67 ล้านบาท (ยงัไม่
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และได้รับชําระเงินในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการจด
ทะเบียนการโอนสทิธิการเชา่ดงักลา่วกบักรมธนารักษ์ 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

บริษัท  หนังสือพิมพ์ตงฮัว้  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้รวม 24.54 23.42 27.25

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 27.00 28.12 27.33

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (2.46) (4.69) 0.08

สินทรัพย์รวม 102.87 96.83 92.40

หนีส้ินรวม 6.11 6.06 7.21

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 96.76 90.77 85.19  
บริษัท  ตงฮัว้ แอสเซท  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้รวม 2.23 30.09 48.96

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 5.94 17.86 26.84

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเน่ือง (3.71) 12.23 22.12

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานท่ียกเลิก (11.98) -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (15.69) 12.23 22.12

สินทรัพย์รวม 155.08 449.86 416.69

หนีส้ินรวม 10.73 293.25 237.81

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 144.35 156.61 178.88  
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บริษัท  ตงฮัว้ แคปปิตอล  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้รวม 13.75 28.93 17.54

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 10.83 27.86 37.23

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.92 1.07 19.69

สินทรัพย์รวม 390.15 489.29 494.44

หนีส้ินรวม 288.05 386.33 410.69

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 102.10 102.96 83.75  
 
บริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากัด (มหาชน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

รายได้รวม 44.52 53.51 98.57 107.75

ต้นทุนขายและบริการ 0.00 0.00 22.64 24.14

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11.02 8.78 33.92 37.09

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 33.95 43.94 40.98 40.86

สินทรัพย์รวม 1,151.30 1,194.08 1,208.58 1,243.79

หนีส้ินรวม 11.04 9.88 49.65 44.00

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,140.26 1,184.20 1,158.93 1,199.79

งบรวมเฉพาะกิจการ

(หน่วย:ล้านบาท)

 

•  อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 18.00 19.23 23.15

อัตราส่วนกําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 43.74 52.74                28.15                

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (ร้อยละ) (18.84) 42.36 43.18

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) (1.08) 3.60 3.88

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (1.04) 3.45 3.74

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.04 0.04 0.04

 
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ผลการดาํเนินงาน 
การที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ 

จํากดั ในปี 2556 และการทําธรุกิจค้าปลกี บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ในปี 2557 และการทําธรุกิจสนิเช่ือ บริษัท ตงฮัว้ 
แคปปิตอล จํากดั ในปี 2558  
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ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เม่ือวนัท่ี  
31 มกราคม 2560 และสาขามาร์เก็ตทเูดย์ เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560ได้หยดุดําเนิน
ธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เช่า
อาคารร้านค้าปลีกจํานวน 2 สาขา เพ่ือดําเนินธุรกิจ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” และบริษัทย่อย  จะได้รับผลตอบแทน
จากการให้ใช้พืน้ที่สาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตอ่ได้ 2 ชว่งๆ ละ 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 
2562 เป็นต้นไป 
 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติคณะกรรมการบริษัทอนมุติัปรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการ
ดําเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทนุท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้นสามญัชองบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั จํานวนไม่
เกิน 44,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 2.93 บาท กําหนดจากราคาบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามญัของ
บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กบับริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดับริษัทได้ขายเงินลงทนุให้กบั
บริษัทยอ่ย และรับรู้ผลขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560  

 
ทําให้โครงสร้างรายได้ในปี 2562 มีการเปล่ียนแปลง ซึง่สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดงันี ้
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 107.75 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

ซึง่มีรายได้ 98.57 ล้านบาท  และมีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตอ่เน่ือง 61.22 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 56.56 
ล้านบาท  ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 46.53 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2561  ซึ่งมีผล
กําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 41.76 ล้านบาท   

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการดาํเนินงานรวม 147.26 เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีรายได้รวม 
126.96 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานรวม 100.18 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
คา่ใช้จา่ยรวม 85.12 ล้านบาท ทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรรวม 47.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ซึง่มีผลกําไร
รวม 41.84 ล้านบาท 

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,243.79 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ที่มี 1,208.58 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกนัหนีส้ินของบริษัทฯ มีจํานวน  44.00 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2561 ซึง่มีจํานวน 49.65 ล้านบาท   

สืบเน่ืองจากบริษัทฯ การหยดุดาํเนินธุรกิจค้าปลีก และปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โดยการขายเงินลงทนุในบริษัท
ค้าปลีก(บริษัทยอ่ย)ให้กบับริษัทให้บริการด้านสินเช่ือ (บริษัทยอ่ย) เพ่ือสะท้อนผลขาดทนุที่แท้จริงในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัท 

อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2561 เป็น  28.15%  เป็นผลมาจากการควบคมุราคาต้นทุนท่ียงัคง
ประสิทธิภาพในการใช้วตัถดิุบอยา่งระมดัระวงัและจากการให้บริการสนิเช่ือแฟคเตอร่ิงลดลง 

 
 รายได้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง จํานวน 43.099 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 6.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.76 มีรายได้ดอกเบีย้รับและเงินปันผลจํานวน 53.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
28.71 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 118.15  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมีรายได้อ่ืนๆ 
จํานวน 2.15 ล้านบาท ลดลง 0.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.83 รายได้อ่ืนท่ีลดลงสว่นใหญ่จากกําไรจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุเงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง จํานวน 33.59 ล้าน
บาท ลดลง 9.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.03 มีรายได้ดอกเบีย้ (คา่รักษาสทิธ์ิ) และเงินปันผลจํานวน 69.18 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 15.85 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.71 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมี
รายได้อ่ืนๆ จํานวน 4.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.83 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 131.72 รายได้อ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่จาก
กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุเงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 ต้นทนุขายและบริการ 

ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ 22.64 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.06 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.1 
จากปี 2560 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 20.58 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.26 ของรายได้จากการขายและ
ให้บริการในปี 2560 

ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการ 24.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้1.50 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.62 
จากปี 2561 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 22.64 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.54 ของรายได้จากการขายและ
บริการในปี 2561 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 33.92 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.88 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 2.66 จากปี 2560 ซึง่มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 33.04 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

ปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 37.09  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.16 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 9.33 จากปี 2561 ซึง่มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 33.92 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

 กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรับงวด 
ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรเบด็เสร็จรวม 40.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 51.63 ล้านบาท จากการคา่เผ่ือด้อยคา่

ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยด้านธรุกิจค้าปลีก และเงินลงทนุในหุ้นกู้และกองทนุ 
ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรเบด็เสร็จรวม 40.86 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท จากการคา่เผ่ือด้อยคา่

ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยด้านธรุกิจสนิเช่ือ และเงินลงทนุในหุ้นกู้และกองทนุ 
ฐานะทางการเงนิ 
 สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 1,208.58 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 45.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
3.89 จาก ณ สิน้ปี 2560เพ่ิมขึน้จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 1,243.79 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 35.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
2.91 จาก ณ สิน้ปี 2561 เพิ่มขึน้จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 หนีส้ิน 
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ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม 49.65 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.22 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.29 จาก 
ณ สิน้ปี 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้จากหนีส้นิจากการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม 44.00 ล้านบาท ลดลง5.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.37 จาก ณ 
สิน้ปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงจากหนีสิ้นจากการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 

 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,158.92 เพ่ิมขึน้ 40.99 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 3.67 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,199.79 เพ่ิมขึน้  40.86 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 3.53 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากผลกําไรจากการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุในหุ้นกู้ 

 
 
 
สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสด 
ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิลดลง 6.20 ล้านบาท เป็นการลดลงจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงาน  295.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากกระแสเงินสดจากการลงทนุและจดัหาเงิน 289.43 ล้านบาท   
ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 3.84 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จากกระแสเงินสดจากการกิจกรรม

ดําเนินงาน14.09 ล้านบาท และลดลงจากกระแสเงินสดจากการลงทนุ 10.25 ล้านบาท   
 
ปัจจยัและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการมองหาธุรกิจใหม่  ซึ่งในขณะนีกํ้าลังอยู่ในระหว่างการเจรจาและวิเคราะห์

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม  และมีเป้าหมายจะเร่ิมธุรกิจใหม่ จึงเป็นเหตผุลหลกัให้บริษัทมีมติเพ่ิมทนุเพ่ือให้
สามารถรองรับธุรกิจใหม่ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นที่
น่าพอใจต่อผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทต้องใช้ความระมัดระวงั และความรอบคอบในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
บริษัท และผู้ ถือหุ้น  

ปัจจยัสําคญัท่ีอาจกระทบตอ่ผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ปัจจบุนัถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีแนวโน้มการขยายตวัในภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยเสริมจากนโยบายการพัฒนาและการลงทุนของ
ภาครัฐบาล  แต่ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลงัผนัผวนอย่างหนกัอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจท่ีกําลงัมีปัญหาทัง้ในยโุรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบตอ่การไหลเวียนของเงินทุนในตลาดโลก ซึ่งปัจจบุนั
สะท้อนให้เห็นจากคา่เงินบาทที่แข็งคา่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง   ซึง่อาจเป็นปัจจยัหนึ่งในการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุท่ีต้องใช้
เทคโนโลยี และการระดมทนุจากตา่งประเทศ  และอาจสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถึงอตัราผลตอบแทนของการลงทนุที่น่าสนใจ
ในอนาคตได้ 

 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงนิ 

 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั ถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการ
จดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้ได้ผ่านการตวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้ สอบบัญชีอิสระ งบการเงินดงักล่าวจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ี
แท้จริง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 
  
 คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกํากบัดแูลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีถกูต้องครบถ้วน 
อยา่งเพียงพอ และป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือดาํเนินการท่ีผิดปกติ ซึง่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท  โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือวา่งบการเงินของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดถกูต้องในสาระสาํคญัแล้ว 

 
        

            
นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ   นายพงษ์ศกัดิ์  ชาเจียมเจน 
    ประธานกรรมการ       รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ อํานวยการ 
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 5 13,616,199              9,775,446                 1,015,590                 2,846,534                 
เงินลงทุนชัว่คราว 3.3 และ 6 499,863,951            458,928,046            209,242,239            163,103,831            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3.4 และ 7 18,301,734              9,941,254                 64,539,380              26,184,800              
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 3.4 และ 8 48,186,241              42,973,069              554,600,000            618,600,000            
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืตามสัญญารับซ้ือ

ท่ีดินโดยมีการให้สิทธิซ้ือท่ีดินคืน 3.4 และ 9 294,837,500            328,000,000            -                                -                                
สินคา้คงเหลือ 3.5 และ 10 1,986,372                 1,502,777                 -                                -                                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 4,753,876                 4,383,796                 1,877,644                 1,646,112                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 881,545,873            855,504,388            831,274,853            812,381,277            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย 3.3 และ 11 103,141,776            71,104,406              82,035,043              45,471,036              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3.3 และ 12 -                                -                                199,999,930            199,999,930            
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3.3 และ 13 80,000,000              90,000,000              80,000,000              90,000,000              
เงินให้กูย้มืระยะยาว 3.3 และ 14 -                                -                                -                                -                                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.7 และ 15 131,252,921            132,859,305            -                                -                                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.8 และ 16 6,607,305                 8,342,199                 89,819                      169,689                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.9 และ 17 562,692                    1,876,269                 -                                -                                
สิทธิการเช่า 3.10 และ 18 506,116                    1,248,187                 -                                -                                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.16 และ 24 1,377,483                 9,150                        -                                -                                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 19 38,798,202              47,634,856              678,608                    3,282,007                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 362,246,495            353,074,372            362,803,400            338,922,662            
รวมสินทรัพย์ 1,243,792,368         1,208,578,760         1,194,078,253         1,151,303,939         

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



-50- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 24,868,936              31,194,869              9,381,388                 9,720,381                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                146,523                    -                                -                                
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 13,217,182              13,179,357              427,358                    423,584                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 38,086,118              44,520,749              9,808,746                 10,143,965              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.16 และ 24 -                                -                                4,626                        336,610                    
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3.14 และ 21 5,914,317                 5,125,758                 68,144                      562,129                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,914,317                 5,125,758                 72,770                      898,739                    
รวมหน้ีสิน 44,000,435              49,646,507              9,881,516                 11,042,704              
ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,286,699,754 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 26 1,286,699,754         1,286,699,754         
หุ้นสามญั 1,769,193,054  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 26 1,769,193,054         1,769,193,054         

  ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 965,034,416 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 26 965,034,416            965,034,416            965,034,416            965,034,416            
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 242,582,590            242,582,590            242,582,590            242,582,590            

กาํไรสะสม
จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 22 15,337,364              15,337,364              15,337,364              15,337,364              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (35,521,947)             (79,643,149)             (38,776,139)             (84,039,575)             

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,509,934)               (36,600)                     18,506                      1,346,440                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,181,922,489         1,143,274,621         1,184,196,737         1,140,261,235         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,869,444              15,657,632              -                                -                                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,199,791,933         1,158,932,253         1,184,196,737         1,140,261,235         
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243,792,368         1,208,578,760         1,194,078,253         1,151,303,939         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้  
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3.13 33,593,878              43,087,281              -                                -                                
รายไดด้อกเบ้ีย (ค่ารักษาสิทธ์ิ) เงินปันผล 

และผลกาํไรจากการลงทุน 3.13 69,184,060              53,338,060              52,158,100              43,632,044              
รายไดอ้ื่น 4,976,996                 2,147,810                 1,353,607                 885,865                    

107,754,934            98,573,151              53,511,707              44,517,909              

ตน้ทุนขายและบริการ 24,135,917              22,637,070              -                                -                                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,772,489                 3,002,364                 -                                -                                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,316,728              30,922,861              8,775,818                 11,021,440              

61,225,134              56,562,295              8,775,818                 11,021,440              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,529,800              42,010,856              44,735,889              33,496,469              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 -                                255,234                    -                                -                                
กําไรสําหรับปี 46,529,800              41,755,622              44,735,889              33,496,469              
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (196,786)                  -                                527,547                    -                                

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 11 (6,841,667)               (965,778)                  (1,659,918)               563,022                    
ภาษีเงินไดเ้ก ีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,368,333                 193,155                    331,984                    (112,605)                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (5,670,120)               (772,623)                  (800,387)                  450,417                    
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 40,859,680              40,982,999              43,935,502              33,946,886              

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 44,317,988              40,532,716              44,735,889              33,496,469              
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,211,812                 1,222,906                 -                                -                                

46,529,800              41,755,622              44,735,889              33,496,469              

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 38,647,868              39,760,093              43,935,502              33,946,886              
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,211,812                 1,222,906                 -                                -                                

40,859,680              40,982,999              43,935,502              33,946,886              

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3.17 และ 27 0.046                        0.043                        0.047                        0.035                        

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 0.046                        0.043                        0.047                        0.035                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
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กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
- สุทธิจากภาษี
กาํไร (ขาดทุน) รวมส่วน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรเพือ่สํารอง  ที่ยังไม่เกดิขึ้น รวมองค์ประกอบอืน่ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ รวม
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร จากเงนิลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไม่มอีาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 965,027,716   242,582,590  13,662,540         (118,501,041)   736,023                           736,023                 1,103,507,828 14,434,726         1,117,942,554   
เพิ่มทุน 26 6,700             -                    -                         -                      -                                     -                            6,700                -                        6,700                
สํารองตามกฎหมาย -                    -                    1,674,824           (1,674,824)       -                                     -                            -                       -                        -                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2561 -                    -                    -                         40,532,716      (772,623)                         (772,623)                39,760,093        1,222,906           40,982,999        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

 / 1 มกราคม 2562 965,034,416   242,582,590  15,337,364         (79,643,149)     (36,600)                           (36,600)                  1,143,274,621   15,657,632         1,158,932,253   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2562 -                    -                    -                         44,121,202      (5,473,334)                      (5,473,334)             38,647,868        2,211,812           40,859,680        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 965,034,416   242,582,590  15,337,364         (35,521,947)     (5,509,934)                      (5,509,934)             1,181,922,489   17,869,444         1,199,791,933   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท  
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กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
- สุทธิจากภาษี
กาํไร (ขาดทุน) รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรเพือ่สํารอง ที่ยังไม่เกดิขึ้น องค์ประกอบอืน่ของ รวม
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร จากเงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 965,027,716     242,582,590  13,662,540             (115,861,220)     896,023                              896,023                     1,106,307,649       
เพิ่มทุน 26 6,700                -                   -                            -                       -                                         -                                6,700                    
สํารองตามกฎหมาย -                       -                   1,674,824               (1,674,824)        -                                         -                                -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2561 -                       -                   -                            33,496,469        450,417                              450,417                     33,946,886           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 / 1 มกราคม 2562 965,034,416     242,582,590  15,337,364             (84,039,575)       1,346,440                           1,346,440                  1,140,261,235       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2562 -                       -                   -                            45,263,436        (1,327,934)                          (1,327,934)                 43,935,502           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 965,034,416     242,582,590  15,337,364             (38,776,139)       18,506                                18,506                       1,184,196,737       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

หน่วย : บาท
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 46,529,800              42,010,856              44,735,889              33,496,469              
รายการปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
จากกจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยแ์ละค่าตดัจาํหน่าย 23 7,652,826                 7,601,257                 103,467                    243,830                    
หน้ีสงสัยจะสูญ 4,590,220                 475,657                    -                                -                                
หน้ีสูญไดรั้บคืน -                                (918)                          -                                -                                
กาํไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (1,278,476)               (1,609,487)               (1,024,370)               (35,748)                     
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (53,018)                     142,250                    (476,635)                  -                                
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (6,815,040)               (2,061,043)               (763,086)                  (1,418,908)               
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 667,324                    -                                667,324                    -                                
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี 480,306                    -                                147,124                    -                                
โอนสินทรัพยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 6,223,320                 1,492,366                 -                                -                                
โอนหน้ีสินเป็นรายได้ (2,536,772)               -                                -                                -                                
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 21 591,773                    371,550                    33,562                      148,884                    
เงินปันผลรับ (2,881,327)               (2,686,731)               (1,975,887)               (1,670,746)               
ดอกเบ้ียรับ (61,358,807)             (65,620,905)             (48,414,714)             (40,362,713)             

(8,187,871)               (19,885,148)             (6,967,326)               (9,598,932)               
การเปล่ียนแปลงในส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
สินทรัพย ์(เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (2,538,241)               (35,472,282)             (64,853)                     (185,002)                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 24,121,328              (249,060,234)           -                                -                                
สินคา้คงเหลือ (483,596)                  155,841                    -                                -                                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (5,782,764)               (807,253)                  (51,740)                     (126,593)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 5,662,614                 570,645                    -                                -                                

หน้ีสินเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (648,793)                  (6,353,750)               (338,993)                  (74,532)                     
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่นเพิ่มข้ึน 37,823                      13,179,357              3,773                        -                                

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 12,180,500              (297,672,824)           (7,419,139)               (9,985,059)               
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,693,736                 -                                2,456,275                 -                                
จ่ายภาษีเงินได้ (785,079)                  (164,556)                  (179,792)                  -                                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 14,089,157              (297,837,380)           (5,142,656)               (9,985,059)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับคืนให้กูย้มืแกบ่ริษทัยอ่ย -                                -                                64,000,000              73,400,000              
เงินให้กูย้มืแกบ่ริษทัยอ่ย -                                -                                -                                (427,000,000)           
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น 543,469,125            428,738,243            235,500,000            499,595,944            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกจิการอื่น (605,857,874)           (202,540,389)           (308,742,201)           (154,893,158)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,401,869                 454,020                    476,635                    -                                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (3,776,833)               -                                (23,597)                     -                                
รับเงินปันผล 2,881,327                 2,686,731                 1,975,887                 1,670,746                 
รับดอกเบ้ีย 51,633,982              62,149,725              10,124,988              18,306,305              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (10,248,404)             291,488,330            3,311,712                 11,079,837              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                                6,700                        -                                6,700                        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน -                                6,700                        -                                6,700                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,840,753                 (6,342,350)               (1,830,944)               1,101,478                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 9,775,446                 16,117,796              2,846,534                 1,745,056                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 13,616,199              9,775,446                 1,015,590                 2,846,534                 

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 
     

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 

2503 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 สาํนกังานใหญ่
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย 

 

1.2 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกั คือ ดาํเนินกิจการเพ่ือการลงทุน 
 

1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ นายสมนึก กยาวฒันกิจ 
  

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1. งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ.2547 และแสดงรายการในงบการเงิน ตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และเป็นไป
ตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2. งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนอตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย โดยได้
จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน 

2.3. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยท่ีบริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ีดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั 
ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 
2562 2561 2562 2561 

บริษทัยอ่ย      

บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
   ให้บริการโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์
   และรับจา้งพิมพง์าน 
บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 ให้บริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 
   แบบแฟคตอร่ิง การให้กู ้และการ 
   ให้บริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม    
(ถือหุ้นโดย  บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั)   ให้บริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 
บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 302,000 302,000 90.00 90.00 แบบแฟคตอร่ิง การให้กู ้และการ 
   ให้บริการสินเช่ือลิสซ่ิง 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.3. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม (ต่อ) 

บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น ซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนของกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนและมี
ความสามารถท่ีจะทาํใหเ้กิดผลตอบแทนจากการมีอาํนาจควบคุมในกิจการนั้น 
 

งบการเงินของบริษทัย่อยได้ถูกนํามารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการควบคุม  

 

ยอดคงคา้งระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อย รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั และเงินลงทุนของ
บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยกบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยท่ีนาํมาใช้ในการจดัทาํงบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกบับริษทัฯ 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

  

2.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
2.4.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี รวมทั้งแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐาน การตีความมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบติัดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยอยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

2.4.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั (ต่อ) 
 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

2.4.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้มีการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและรูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) กาํหนดการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํหนดการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ
สญัญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า  

  

 การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญา
เช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

2.4.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั (ต่อ) 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.5. ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้
วิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการ
บญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

2.6. รายการบางรายการในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในปี พ.ศ. 2561 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ ไดจ้ดัประเภท
ใหม่และแสดงต่างไปจากเดิม เพื่อให้สอดคลอ้งและเปรียบเทียบกนัไดก้บัการแสดงรายการในงบการเงินปี 
พ.ศ. 2562 แต่การเปล่ียนแปลงนั้นมิไดท้าํให้ฐานะรวมท่ีแสดงในงบการเงินผิดไปจากเดิม 
รายการจดัประเภทใหม่ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

       หน่วย : บาท 
 รายการจดัประเภทใหม่  ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,775,446  -  9,917,862  - 
เงินลงทุนชัว่คราว 458,928,046  -  458,925,963  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,941,254  26,184,800  14,755,361  3,568,038 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 42,973,069  618,600,000  42,973,069  642,862,874 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,383,796  1,646,112  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,342,199  -  9,590,385  - 
สิทธิการเช่า 1,248,187  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 47,634,856  -  47,064,212  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 31,194,869  9,720,381  44,374,225  10,143,965 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,179,357  423,584  -  - 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.6. รายการบางรายการในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในปี พ.ศ. 2561 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ ไดจ้ดัประเภท

ใหม่และแสดงต่างไปจากเดิม เพื่อให้สอดคลอ้งและเปรียบเทียบกนัไดก้บัการแสดงรายการในงบการเงินปี 
พ.ศ. 2562 แต่การเปล่ียนแปลงนั้นมิไดท้าํให้ฐานะรวมท่ีแสดงในงบการเงินผิดไปจากเดิม 
รายการจดัประเภทใหม่ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

       หน่วย : บาท 
 รายการจดัประเภทใหม่  ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ     

รายไดจ้ากการขายและ                
การใหบ้ริการ 

43,087,281  -  44,018,478  - 

รายไดด้อกเบ้ีย ค่ารักษาสิทธ์ิ  
เงินปันผล และผลกาํไร 
   จากการลงทุน 

53,338,060  43,632,044  52,146,637  43,636,314 

รายไดอ่ื้น 2,147,810  885,865  2,408,035  881,595 
ตน้ทุนขายและบริการ 22,637,070  -  20,804,050  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,922,861  -  32,755,880  - 
        

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
3.1. เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินท่ีนาํเสนอน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการ
ในงบการเงิน ยกเวน้รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ รวมถึงเงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินฝากประจาํและเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่มีขอ้จาํกดัในการใช ้มีสภาพ
คล่องสูงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนที่ทราบได  ้และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ไม่เป็นนยัสาํคญั เช่น มีระยะการจ่ายคืนไดไ้ม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัฝากหรือลงทุน 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
3.3. เงินลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราว แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ) การเปล่ียนแปลงระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรม บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุนและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ที่ถือเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ณ  วนัสิ้นงวดบญัชี  การเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาทุนกบัมูลค่าย ุติธรรมบนัทึกใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น และจะบนัทึกผลกาํไรหรือขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และที่จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน ท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงใน
ราคาทุน หักดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงิน
ลงทุน (ถา้มี) 

 
 

การคาํนวณตน้ทุน สาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป หรือเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยู่ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
3.4. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บ คือจาํนวนเงินตามใบแจง้หน้ี และยอดเงิน
ท่ีให้กูย้ืมตามสัญญากูย้ืมตามลาํดบั หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ และบริษทัย่อย ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญไวเ้ท่ากบัจาํนวนเงินโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีแต่ละราย ซ่ึงกาํหนด
ข้ึนจากฐานะการเงินของลูกหน้ี และจากการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 

3.5. สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า บริษทัฯ และบริษทั
ย่อย พิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีคาด
ว่าตอ้งจ่ายเพ่ือการขายสินคา้ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือ ประกอบดว้ยราคาซ้ือ รวมค่าใชจ้่ายอื่นทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
สินคา้ ตน้ทุนการผลิตของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน 
และค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 

4.  

สินคา้สาํเร็จรูป  -  ราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
วตัถุดิบและวสัดุใชส้ิ้นเปลือง  -  ราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

   
 

3.6. สญัญาเช่า 
3.6.1. สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด  หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ
จากสินทรัพยไ์ดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า  ไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่  จดัเป็นสญัญา
เช่าทางการเงิน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
เงินเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สญัญาเช่า  และการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าจะตดัตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์

 

3.6.2. สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ
จากสินทรัพยไ์ม่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อย รับรู้
จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรง 
ตลอดอายสุญัญาเช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
3.7. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย  ์(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยซ่ึ์งได้
ประมาณไว ้ดงัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง       20 ปี 

     

3.8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงดว้ยราคาทุน 

 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยซ่ึ์งประมาณไว ้ดงัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างภายใตส้ญัญาเช่า     20 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้          5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ        5 - 12 ปี 

 

 

ตน้ทุนที่ประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพพ้ืนที่ท่ีสร้างสินทรัพย  ์ซ่ึง
เป็นภาระผูกพนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 

ค่าใชจ้่ายในการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นผลให้ค่าใชจ้่ายนั้นมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์

 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดพ้ิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น  

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ให้มีการทบทวนอย่างนอ้ย
ท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 

 

ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
3.9. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุน หักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณไว ้5 ปี 

 

บริษทัฯ บนัทึกค่าตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 
 

3.10. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าดงัน้ี 
 

 

3.11. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะพิจารณาการดอ้ยค่าสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะ
พิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบญัชี ถือว่าสินทรัพยเ์กิด
การดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย  ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย  ์แลว้แต่
ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
 

3.12. ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  เมื่อบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย หรือเป็นภาระผกูพนัค่อนขา้งแน่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํให้
บริษทัฯ ตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้นในจาํนวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

 

3.13. การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได  ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อส่งมอบสินคา้ และโอนอาํนาจการ
ควบคุมสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยแสดงมูลค่าหลงัหักประมาณการสินคา้รับคืน และส่วนลด 
รายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 

 

สิทธิการเช่าอาคาร ระยะเวลา             7 ปี 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
3.13. การรับรู้รายได ้(ต่อ) 

รายไดด้อกเบ้ีย (ค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิซ้ือคืนท่ีดินคืน) รับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมจากการจดัหาเงินกูรั้บรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตลอดอายุสัญญาเงินให้
กูย้ืม 
 

รายไดจ้ากการให้เช่า รับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้ตามระยะเวลาตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทัจึงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าว 

 

3.14. ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดที่พนกังาน
ไดใ้ห้บริการ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนกังานเม่ือออก
จากงานตามกฎหมายแรงงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
ท่ีคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนด
ไวที้่เกิดจากประมาณการหน้ีสินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

3.15. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลต่างจากการแปลงค่าบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

- 67 - 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั (ต่อ) 
 

3.16. ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่  ภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือสามารถขอคืนได ้โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนสาํหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดย คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์
จากยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีหรือจะตอ้งชาํระยอดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตามมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี รับรู้จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

3.17. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

- 68 - 
 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การถือหุน้ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั นอกจากน้ี
ความเก่ียวขอ้งกนัยงัพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใชอิ้ทธิพล
อย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย มีรายการบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผลของรายการ
ดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 
 

4.1. ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย   
บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพใ์หบ้ริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น  
แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการ
สินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 
 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟค
ตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 
(ถือหุน้โดย  บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั) 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ๆ   

บริษทั สาครและบุตร จาํกดั ธุรกิจลงทุน กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั  (เดิมช่ือ  

บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ทีเอช ดรากอน จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั ผลิตจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์  

(หยดุกิจการ) 
กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั ตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั ผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัปาลม์ดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

4.1. ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ๆ (ต่อ)   

บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั ทายกร จาํกดั ธุรกิจส่ือวิทย ุ กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั อาณธร จาํกดั การใหเ้ช่าและใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงยานยนตช์นิด

นัง่ส่วนบุคคล รถกระบะรถตูแ้ละรถขนาดเลก็
ท่ีคลา้ยกนั 

กรรมการถือหุน้ร่วม 

ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั – บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบ
การวางแผน  สั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง  ๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
4.2. นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภท มีดงัน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้าเช่า* ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

  *ในปี 2561 บริษทัไม่คิดค่าเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  

 

 

 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
4.3. ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด 

       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     
 ลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย     
 บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั - - 5,241 7,766 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั - - 27,021 13,276 
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั - - 85,107 78,512 
 ลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ     
 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 82,240 66,613 82,240 66,613 
 บริษทั ทายกร จาํกดั 571,000 571,000 471,000 471,000 
 บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 500 - - - 
 รวม 653,740 637,613 670,609 637,167 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดมี ดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2562 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน – บริษัทย่อย 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั   347,000,000 - - 347,000,000 
บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  271,600,000 - 64,000,000 207,600,000 

รวม  618,600,000 - 64,000,000 554,600,000 

บริษทัฯตกลงคิดดอกเบ้ียจากบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 4.50 – 7.80 ต่อปี ในการใหกู้ย้ืม เพ่ือใชใ้นการ ดาํเนินงาน
ปกติ 
 
 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

- 71 - 
 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
4.3. ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ) 

       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่     
 เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย     
 บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั - - 3,202,872 3,201,324 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั - - 5,537 5,537 
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั - - - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ     
 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 2,274 - - - 
 รวม 2,274 - 3,208,409 3,206,861 

 

4.4. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
    หน่วย : บาท 
  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
บริษัท หนังสือพมิพ์ตงฮ้ัว จํากดั     

 รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 59,490 39,159 
 ค่าใชจ่้ายโฆษณา - - 1,402 1,402 

     

บริษัท ตงฮ้ัว แคปปิตอล จํากดั     
 รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 60,000 57,570 
 ดอกเบ้ียรับ - - 27,066,000 20,088,948 
     

บริษัท ตงฮ้ัว แอสเซท จํากดั     
 ดอกเบ้ียรับ - - 11,731,808 7,699,734 
 
 

    

     



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

4.4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี
(ต่อ) 
    หน่วย : บาท 
  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนัอืน่ๆ    
รายได้ค่าสาธารณูปโภค     

 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 299,630 357,835 299,630 357,835 
 บริษทั ทายกร จาํกดั - 60,000 - 60,000 
     

รายได้ค่าโฆษณา     
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 467 - - - 
บริษทั ทายกร จาํกดั 1,402 - - - 
บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั  467 - - - 
บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั 467 - - - 
บริษทั อาณธร จาํกดั 935 - - - 
บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 467 - - - 
     

ค่าเช่ารถยนต์     
บริษทั อาณธร จาํกดั 782,598 589,071 423,720 589,071 
ค่าสาธารณูปโภค     
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 14,920 - - - 

 

4.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี  

     หน่วย : บาท 
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,532,000 2,936,111 1,332,000 1,736,111 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 25,320 29,361 13,320 17,361 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีท่ีอยูแ่ห่งเดียวกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคระหวา่งกนั 

ประกอบดว้ย 
 บริษทั เควีเค เวิลด์ไวด ์จาํกดั 
 บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 
 บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั 
 บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั 
 บริษทั ทีเอช ดรากอน จาํกดั 
 บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 
 บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั 
 บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั 

บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั ทายกร จาํกดั 
บริษทั อาณธร จาํกดั 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
     หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 เงินสด 40,502 68,193 - 3,386 
 เงินฝากธนาคาร     
  เงินฝากออมทรัพย ์ 13,092,827 9,244,195 539,602 2,392,802 
  เงินฝากกระแสรายวนั 482,870 463,058 475,988 450,346 

 รวม 13,616,199 9,775,446 1,015,590 2,846,534 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
  หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     
  กองทุนรวม-ราคาทุน 479,535,207 332,780,585 192,454,812 47,457,977 

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม          5,707,029 1,524,577 1,177,321 35,748 
          485,242,236 334,305,162 193,632,133 47,493,725 
 เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจาํ     
 (อตัราดอกเบ้ีย 1.25% ต่อปี)     
 เงินฝากประจาํ 12 เดือน 914 2,083 - - 
  485,243,150 334,307,245 193,632,133 47,493,725 

 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 13) 20,000,000 130,000,000 20,000,000 120,000,000 

  505,243,150 464,307,245 213,632,133 167,493,725 

 หกั ค่าเผือ่ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (5,379,199) (5,379,199) (4,389,894) (4,389,894) 

 รวม 499,863,951 458,928,046 209,242,239 163,103,831 
      

  หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 รายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ มีดงัน้ี     
 ราคาตามบัญชีต้นปี 334,305,162 501,334,650 47,493,725 328,767,222 
 ซ้ือ 613,129,071 194,569,097 257,850,952 154,239,537 
 จาํหน่าย (464,708,967) (363,123,162) (112,736,914) (435,548,782) 

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน 2,516,971 1,524,577 1,024,370 35,748 

 ราคาตามบัญชีปลายปี 485,242,236 334,305,162 193,632,133 47,493,725 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 ลูกหน้ีการคา้     
  บริษทัอ่ืน 23,582,349 20,508,368 12,209,924 12,209,924 
 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,638,611) (15,876,391) (12,209,924) (12,209,924) 
 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 6,943,738 4,631,977 - - 
 ลูกหน้ีอ่ืน     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 653,740 637,613 670,609 637,167 
 เช็ครับล่วงหนา้ - 311,869 - - 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินใหกู้ย้มืบริษทัยอ่ย - - 63,060,682 24,262,874 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินลงทุน 540,390 1,104,856 540,391 1,048,473 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินใหกู้ย้มื 22,525,815 15,376,890 12,968,668 12,968,668 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 411,523 351,229 192,463 174,448 
 อ่ืนๆ 349,137 649,430 229,176 215,779 
  24,480,605 18,431,887 77,661,989 39,307,409 
 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13,122,609) (13,122,609) (13,122,609) (13,122,609) 
 ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 11,357,996 5,309,277 64,539,380 26,184,800 
 รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 18,301,734 9,941,254 64,539,380 26,184,800 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

- 76 - 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 ลูกหน้ีการคา้แยกตามระยะเวลา ท่ีคา้งชาํระหน้ี ไดด้งัน้ี     
    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,187,076 3,080,312 - - 
  เกินกาํหนดชาํระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน 1,336,871 990,038 - - 
    เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 286,518 209,939 - - 
  เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 406,058 597,034 - - 
     เกินกวา่ 12 เดือน 16,365,826 15,631,045 12,209,924 12,209,924 
   23,582,349 20,508,368 12,209,924 12,209,924 

 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,638,611) (15,876,391) (12,209,924) (12,209,924) 

 สุทธิ 6,943,738 4,631,977 - - 
      

 หน้ีสงสยัจะสูญ  762,220 514,091 - - 
 หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั - (39,351) - - 
 หน้ีสูญ - - - - 
 
8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) -  - 554,600,000 618,600,000 
  บริษทัอ่ืน 33,510,000 30,610,000 3,250,000 3,250,000 
   ลูกหน้ีแฟคตอร่ิง  21,754,241 15,613,069 - - 
  55,264,241 46,223,069 557,850,000 621,850,000 
 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,078,000) (3,250,000) (3,250,000) (3,250,000) 
 รวม 48,186,241 42,973,069 554,600,000 618,600,000 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ) 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เงินใหกู้ย้มืแยกตามระยะเวลาท่ีคา้งชาํระหน้ี ไดด้งัน้ี     
    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,032,461 28,609,867 554,600,000 618,600,000 
  เกินกาํหนดชาํระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน 9,990,120 1,737,826 - - 
    เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,001,362 55,367 - - 
  เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 10,000,000 - - - 

     เกินกวา่ 12 เดือน 15,240,298 15,820,009 3,250,000 3,250,000 
   55,264,241 46,223,069 557,850,000 621,850,000 

 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,078,000) (3,250,000) (3,250,000) (3,250,000) 

 เงินให้กู้ยมื-สุทธิ   48,186,241 42,973,069 554,600,000 618,600,000 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญากู้ยืมเงิน 
จาํนวน 3.25 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลา 1 เดือน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR + 3% ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) โดยนาํลูกหน้ีท่ีใบแจง้หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้และคํ้าประกนั
ส่วนบุคคลเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ามีฐานะท่ีไม่อาจชาํระ
หน้ีได ้จึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
 

 บริษัทย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวมจาํนวน 27.36 ลา้นบาท 

ครบกาํหนดรับชาํระคืนในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ถึง 25 กนัยายน พ.ศ. 2563โดยไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 12 – 15 ต่อปี เงินใหกู้ย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยท่ีดินของผูกู้ ้

 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีรายหน่ึงชาํระหน้ีส่วนหน่ึงให้แก่บริษทัเป็นท่ีดินจาํนวน 3 โฉนดโดย
บริษทัฯไดบ้นัทึกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นรอการขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมกีารให้สิทธิซ้ือที่ดินคนื 
 สญัญาท่ี 1 
 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกัน แห่งท่ีหน่ึง (ผูรั้บสิทธิ) ได้ทาํการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิท่ีดินใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน 7 โฉนด เน้ือท่ีรวม 42 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา เพื่อแลกกบัเงิน
จาํนวนทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดิน
คืน” โดยมีเง่ือนไขวา่ผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในราคา 290 
ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่า
รักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุ
ไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน  

 

 ในระหว่างปี 2562 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืนโดยยงัคงมีการชาํระค่ารักษาสิทธิเป็นรายเดือน
ใหแ้ก่ผูใ้หสิ้ทธิ  

 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนจาํนวน 1 โฉนด และไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืม
จาํนวน 34.66 ลา้นบาท จึงทาํให้ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืนจาํนวน 6 โฉนด ภายใน วนัท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามบนัทึกขอ้ตกลงให้สิทธิซ้ือคืนท่ีดินคืนลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึง ปัจจุบนัยงัไม่มี
การดาํเนินการซ้ือท่ีดินคืน  

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อวา่มูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.  2562 คงเหลือยอดเงินกูย้มืจาํนวน 255.34 ลา้นบาท 

 

สญัญาท่ี 2 
 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั แห่งท่ีสอง (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน  4 โฉนด เน้ือท่ีรวม  เน้ือท่ี 3 ไร่ 3 งาน 14 
ตารางวา และพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน 3 โฉนด เน้ือท่ีรวม 2 งาน 90 ตารางวา เพื่อแลกกบัเงินจาํนวนทั้งส้ิน 38   
ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไข
วา่ผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ในราคา 38 ลา้นบาท โดยผูรั้บ
สิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ี
จะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ทั้งน้ี
ขยายไดไ้ม่เกินสองคราว  และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุไวไ้ป
จนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน 
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9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมกีารให้สิทธิซ้ือที่ดินคนื (ต่อ) 
สญัญาท่ี 2 (ต่อ) 
จนถึง เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกาํหนดใน
การซ้ือท่ีดินคืนภายในวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนจาํนวน 1 โฉนด และไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืม
จาํนวน 12 ลา้นบาท จึงทาํใหผู้รั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการดาํเนินการซ้ือ
ท่ีดินคืน 

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อวา่มูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คงเหลือยอดเงินกูย้มืจาํนวน 26 ลา้นบาท 

 

 สญัญาท่ี 3 
 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัรายท่ี 1 (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กบั บริษทัย่อย (ผูใ้ห้สิทธิ) จาํนวน 1 โฉนด เน้ือท่ีรวม 80 ตารางวา เพ่ือแลกกบัเงิน
จาํนวนทั้งส้ิน 3.5 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดิน
คืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ในราคา 3.5 
ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่า
รักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุ
ไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน 

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อวา่มูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ญัญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.  2562 คงเหลือยอดเงินกูย้มืจาํนวน 3.5 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมกีารให้สิทธิซ้ือที่ดินคนื (ต่อ) 
 สญัญาท่ี 4 
 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งรายท่ี 2 (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน 1 โฉนด เน้ือท่ีรวม 1 งาน 66.20 ตารางวา เพ่ือแลกกบั
เงินจาํนวนทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงให้สิทธิซ้ือ
ท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขวา่ผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในราคา 
10 ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระ
ค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุ
ไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน  

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อว่ามูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ญัญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืมณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.  2562 คงเหลือยอดเงินกูย้มืจาํนวน 10 ลา้นบาท 

 
10. สินค้าคงเหลอื 
     หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 สินคา้สาํเร็จรูป 155,685 155,685 - - 
 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 1,986,372 1,502,777 - - 
 รวม 2,142,057 1,658,462 - - 
 หกั ค่าเผื่อมลูสินคา้เส่ือมสภาพ (155,685) (155,685) - - 
  1,986,372 1,502,777 - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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11. เงินลงทุนเผือ่ขาย 
    หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เงินลงทุนในหุน้สามญั     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน-ราคาทุน 58,925,620 48,704,814 30,908,338 21,342,644 
  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (6,966,010) (224,004) (55,460) 1,504,796 
  51,959,610 48,480,810 30,852,878 22,847,440 
 เงินลงทุนในหุน้กู ้     
  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน-ราคาทุน 51,103,572 22,445,342 51,103,572 22,445,342 
  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 78,593 178,254 78,593 178,254 
  51,182,165 22,623,596 51,182,165 22,623,596 
 รวม 103,141,776 71,104,406 82,035,043 45,471,036 
      

 รายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย มีดงัน้ี    
 ยอดต้นงวด 71,104,406 84,238,524 45,471,036 64,438,524 
 ซ้ือ 41,546,360 8,614,560 40,891,248 1,252,390 
 จาํหน่าย (2,667,323) (20,782,900) (2,667,323) (20,782,900) 
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน (6,841,667) (965,778) (1,659,918) 563,022 
 ยอดปลายงวด 103,141,776 71,104,406 82,035,043 45,471,036 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

- 82 - 
 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
         
  ประกอบดว้ย : 

ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุนร้อยละ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงิ

  เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินลงทุน (วธีิ
      

  2562 2551 2562 2561 2562 2561 2562 

 บริษัทย่อย      
 บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั 100,000,000 100,000,000 99.99 99.99 99,999,970 99,999,970 85,191,890 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100,000,000 100,000,000 99.99 99.99 99,999,960 99,999,960 87,579,719 
 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท บริษัท ตงฮ้ัว แคปปิตอล จํากดั      
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 302,000,000 302,000,000 90.00 90.00 - - - 
 รวม 502,000,000 502,000,000   199,999,930 199,999,930 172,771,609 
 หัก  รายการตดับญัชี       (172,771,609) 
 รวม     - 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12.1. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง 
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน
ระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั”) 

10.00% 10.00% 17,869 15,658 2,212 1,222 - - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
 2562 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   
สินทรัพยห์มุนเวียน 282,148 304,222 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 134,545 145,643 
หน้ีสินหมุนเวียน 237,768 293,245 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 46 9 

ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 178,879 156,612 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (2,212) (1,222) 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
รายไดร้วม 48,959 30,093 
ค่าใชจ่้ายรวม 26,840 17,864 

กาํไรสาํหรับปี 22,119 12,229 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
       หน่วย : บาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกาํหนด     

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

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

 หุน้กู ้– บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 20,000,000 60,000,000 20,000,000 60,000,000 

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

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

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

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

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

 รวม 130,000,000 250,000,000 130,000,000 240,000,000 

 หกั ค่าเผื่อท่ีคาดวา่จะเรียกเงินคืนไม่ได ้ (30,000,000) (30,000,000) (30,000,000) (30,000,000) 

  100,000,000 220,000,000 100,000,000 210,000,000 

 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 6) (20,000,000) (130,000,000) (20,000,000) (120,000,000) 

  80,000,000 90,000,000 80,000,000 90,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

              บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือได้

ดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม 
 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเกบ็คืนไม่ได ้
  
ภายใน 1 ปี 

  
2 – 5 ปี 

  
เกิน 5 ปี 

  
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,000  20,000  30,000  50,000  130,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 30,000  130,000  40,000  50,000  250,000 

          
 

 หน่วย : พนับาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเกบ็คืนไม่ได ้
  

ภายใน 1 
ปี 

  
2 – 5 ปี 

  
เกิน 5 ปี 

  
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,000  20,000  30,000  50,000  130,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 30,000  120,000  40,000  50,000  240,000 

 
14. เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
    หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึง 22,378,676 22,378,676 22,378,676 22,378,676 
 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (22,378,676) (22,378,676) (22,378,676) (22,378,676) 
 สุทธิ - - - - 
 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 22.38 ลา้นบาท และมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน
เงิน 12.97 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษทัไดห้ยดุคิดดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวตั้งแต่
ปี 2540 เน่ืองจากบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีไดจึ้งตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

      หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม 

 
2561 

รายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2562  เพ่ิม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 ท่ีดิน 106,061,458    106,061,458 
 อาคาร  32,345,406    32,345,406 
    138,406,864 - - - 138,406,864 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 อาคาร   5,547,559 1,606,384   7,153,943 
 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การ

ลงทุน-สุทธิ 132,859,305    131,252,921 
 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนขา้งตน้มีราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ศศิรัชดา จาํกดั) ตามรายงานลง
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 จาํนวน 161.68 ลา้นบาท โดยท่ีดินใชร้าคาตลาดเปรียบเทียบ และอาคารใชวิ้ธี
วิเคราะห์จากตน้ทุน) ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมใน ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

      หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม 

 
2561 

รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 

2562  เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 50,800    50,800 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,203,107    31,203,107 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 35,475,856 69,797   35,545,653 
 ยานพาหนะ 11,076,352 3,627,046 (3,703,473)  10,999,925 

    77,806,115 3,696,843 (3,703,473) - 77,799,485 
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

      หน่วย : บาท 
 

  

งบการเงินรวม 

 
2561 

รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 

2562  เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,093 4,760   16,853 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 25,780,028 1,953,754   27,733,782 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 28,153,786 1,638,716   29,792,502 
 ยานพาหนะ 9,645,009 393,515 (2,182,485)  7,856,039 

  63,590,916 3,990,745 (2,182,485) - 65,399,176 

 หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 5,873,000    5,873,000 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 8,342,199    6,527,309 
 งานระหวา่งก่อสร้าง - 79,996   79,996 
 รวม 8,342,199    6,607,305 
 

        หน่วย : บาท 
 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 

รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 

2562  เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 317,449    317,449 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 76,536 23,597   100,133 
 ยานพาหนะ 825,173  825,173  - 

    1,219,158 23,597 825,173 - 417,582 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 192,931 63,489   256,420 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 58,042 13,301   71,343 
 ยานพาหนะ 798,496 26,676 825,172  - 

  1,049,469 103,466 825,172 - 327,763 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 169,689    89,819 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม 

 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 2562 
 ทุนสินทรัพย์     
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 26,419,724 - - 26,419,724 
 ค่าตดัจําหน่ายสะสม     

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 8,460,504 1,313,577 - 9,774,081 

  17,959,220 1,313,577 - 9,774,081 
 หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 16,082,951   16,082,951 

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 1,876,269   562,692 

 
18. สิทธิการเช่า 
       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม 

 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 2562 
 ทุนสินทรัพย์     
 สิทธิการเช่า 4,919,459 - - 4,919,459 
 ค่าตดัจําหน่ายสะสม     

 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 3,671,272 742,071 - 4,413,343 

 สิทธิการเช่า-สุทธิ 1,248,187   506,116 

กลุ่มบริษทัฯ มีอาคารภายใตส้ัญญาเช่า เป็นสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษทัฯ มีกาํหนดอายุการเช่า 30 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการเช่าเป็นจาํนวน
เงิน 15 ลา้นบาท 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
    หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 37,320,000 37,320,000 - - 
 หัก ค่าเผื่อสินทรัพยด์อ้ยค่า - - - - 
  สุทธิ 37,320,000 37,320,000 - - 
 อ่ืนๆ 1,478,202 10,314,856 678,608 3,282,007 
 รวม 38,798,202 47,634,856 678,608 3,282,007 

 
20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 เจา้หน้ีการคา้     
    บริษทัอ่ืน 7,454,375 9,642,696 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน     
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 2,274 - 3,208,409 3,206,861 
  ค่าสมนาคุณคา้งจ่าย 849,877 1,047,830 241,643 318,963 
  รายไดรั้บล่วงหนา้ 402,327 3,538,842 - - 
  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,894,134 9,813,660 5,931,336 6,194,557 
  อ่ืน ๆ  7,265,949 7,151,841 - - 
  17,414,561 21,552,173 9,381,388 9,720,381 
 รวม 24,868,936 31,194,869 9,381,388 9,720,381 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน แสดงไดด้งัน้ี  

    หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานต้นปี 5,125,758 4,754,208 562,129 413,245 
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 465,047 331,242 31,564 135,709 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 126,726 40,308 1,998 13,175 
 ผลประโยชนจ่์าย - - - - 
 (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    
  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้กาํไรขาดทุน     

เบด็เสร็จอ่ืน 196,786 - (527,547) - 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานปลายปี 5,914,317 5,125,758 68,144 562,129 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน มีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 2562 2561 

 รับรู้ในกาํไรขาดทุน     
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 465,047 331,242 31,564 135,709 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 126,726 40,308 1,998 13,175 

 รวม 591,773 371,550 33,562 148,884 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ขอ้สมมติฐานหลกัจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบดว้ย 
   อตัราร้อยละต่อปี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 2562 2561 

  อตัราคิดลด 2.18 – 3.02 1.83 – 2.40 3.02 1.83 – 2.40 
  อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.45 3.21 2.45 3.21 

 
 อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 
 (ผนัแปรตามช่วงอายพุนกังาน) 0 – 15 0 – 25 0 – 15 0 – 25 

 อตัราการเสียชีวิต : อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560   
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

  2562 2561 

  เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 

  อตัราคิดลด (60,360) 63,489 (41,030) 42,989 
  อตัราการข้ึนเงินเดือน 75,424 (72,310) 57,673 (55,291) 
  อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (81,069) 85,001 (73,173) 67,393 

 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 

  เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 

  อตัราคิดลด (3,758)   4,008  (5,917)   6,120  
  อตัราการข้ึนเงินเดือน  4,323  (4,073)   9,990  (9,718)  
  อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (4,586)   4,904  (11,414)   11,786  
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 
2562 โดยกาํหนดให้ลูกจา้งไดรั้บเงินชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งให้ออกจากงาน สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีข้ึนไปให้ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนด 30 
วนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดบ้นัทึกแกไ้ขโครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
 

22. ส่วนทุน 
สาํรองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี [ภายหลงัสุทธิจากยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี)] จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เงินสาํรองตาม
กฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

 
23. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะ 
     หน่วย : บาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ
งานระหวา่งทาํ 486,158 153,280   

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,792,011 3,727,257   
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,532,000 2,936,111 1,332,000 1,736,111 
 ค่าใชจ่้ายพนกังาน 13,860,464 15,233,489 1,013,000 1,171,073 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,652,826 7,601,257 103,467 243,830 
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24. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  สรุปไดด้งัน้ี  
    หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 255,234 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
 ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว - - - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ - 255,234 - - 

     
 

รายการกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 อตัราภาษี  อตัราภาษี  

 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 2561 

 กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  46,529,800  42,010,856 

 จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 9,305,960 20 8,402,171 
 ผลกระทบทางภาษี :     
  รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  2,605,884  532,392 
  รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม  (522,995)  (529,814) 

  ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา  (11,388,849)  (8,149,515) 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  -  255,234 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  -  - 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  -  255,234 
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24. ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
รายการกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 แสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราภาษี  อตัราภาษี  

 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 2561 

 กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  44,735,889  33,496,469 

 จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 8,947,178 20 6,699,294 
 ผลกระทบทางภาษี :     
  รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  67,627  30,304 
  รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม  (395,177)  (334,149) 

  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  (8,619,628)  (6,395,449) 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  -  - 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  -  - 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  -  - 

 
 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  2562 2561 

  

จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 

 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน  (6,841,667) 1,368,333 (5,473,334) (965,778) 193,155 (772,623) 

 รวม (6,841,667) 1,368,333 (5,473,334) (965,778) 193,155 (772,623) 
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24. ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี (ต่อ) 
       หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 

  

จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 

 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (1,659,918) 331,984 (1,327,934) 563,022 (112,605) 450,417 

 รวม (1,659,918) 331,984 (1,327,934) 563,022 (112,605) 450,417 

 
ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
    หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,474,956 363,780 - - 
 1,474,956 363,780 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนเผือ่ขาย 97,473 354,630 4,626 336,610 
 97,473 354,630 4,626 336,610 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการ
ตดับัญชี–สุทธิ 1,377,483 9,150 (4,626) (336,610) 
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24. ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 31 ธ.ค. 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11,844 2,064 10,192 1,331 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 7,076 - 6,878 - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4,391 - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,183 1,025 14 112 
ขาดทุนสะสม 31,421 43,396 10,052 18,668 

รวม 55,915 46,485 27,136 20,111 
 

สาเหตุท่ีไม่ไดบ้นัทึกบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัฯจะ
มีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากรายการดงักล่าว 
 

25. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 การออกและใบเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ 

วนัท่ีออกและ
เสนอขาย

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

อตัราการใช้
สิทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิต่อ
หุน้สามญั 

จาํนวนหุน้
คงเหลือเพื่อ
รองรับการ
ใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้
สิทธิคร้ังแรก 

กาํหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

  (บาทต่อหุน้)  (ลา้นหุน้)   
TH-W2 17 มิถุนายน 2558 1.00 1 : 1 321.67 29 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2563 

  

ในระหว่างปี 2561 ผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6,700 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 
965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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26. ทุนเรือนหุ้น 
      
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

(หุน้) 965,034,416 965,027,716 965,034,416 965,027,716 
 เพ่ิมทุน (หุน้) - 6,700 - 6,700 
  จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี (หุน้) 965,034,416 965,034,416 965,034,416 965,034,416 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 
1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 2 เหลือจากการจดัสรรคร้ังสุดทา้ย จาํนวน 321,665,338 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 
1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 1 เหลือจากการจดัสรรคร้ังสุดทา้ย จาํนวน 100,971,267 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

ในระหว่างปี 2561 ผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6,700 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 
965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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27. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งงวดกบัจาํนวน ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั         
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 44.32 40.53 965.03 965.03 0.046 0.043 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44.32 40.53 965.03 965.03 0.046 0.043 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั         
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 44.76 33.50 965.03 965.03 0.047 0.035 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44.76 33.50 965.03 965.03 0.047 0.035 
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27. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
ไม่มีการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั TH-W2 มารวมคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิต่อหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคา
ตลาดถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

 

28. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี  

      

     หน่วย : บาท 
  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 ค่าเส่ือมราคา     
  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน     
  ตน้ทุนบริการ 1,606,385 1,606,385 - - 
  อาคารและอุปกรณ์     
       ตน้ทุนการผลิต 1,639,115 2,141,433 - - 
       ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,093,750 2,539,855 103,467 243,830 
 ค่าตดัจาํหน่าย 1,313,576 1,313,584 - - 

 รวม 7,652,826 7,601,257 103,467 243,830 
 

29. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานกาํหนดให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากการรายงาน
ภายในซ่ึงจะถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภมิูศาสตร์เพียงส่วนเดียว 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  
1. ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
2. ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
3. ธุรกิจลงทุน 
4. ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแบบแฟคตอร่ิง และการใหกู้ย้มืเงิน 
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29. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์

ใหบ้ริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพื้นที่เพื่อจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน

หมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟค

ตอริ่ง และการใหกู้ย้มื 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 25.87 22.58 4.96 3.03 52.16 43.63 58.75 55.48 (38.96) (28.29) 102.78 96.43 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 8.36 6.21 0.48 (1.51) 52.16 43.63 56.49 53.64 (38.84) (28.19) 78.65 73.79 
รายไดอ้ื่น 1.40 0.85 - 0.14 1.36 0.89 2.77 0.38 (0.55) (0.10) 4.98 2.15 
ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่าย (2.77) (3.00) - - - - - - - - (2.77) (3.00) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (7.06) (8.75) (10.63) (5.12) (8.78) (11.02) (7.88) (5.94) 0.03 (0.09) (34.32) (30.92) 
ตน้ทุนทางการเงิน - - - - - - (38.80) (28.29) 38.80 28.29 - - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - - - - - - (0.26) - - - (0.26) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (0.07) (4.69) (10.15) (6.49) 44.74 33.50 12.57 19.54 (0.56) (0.09) 46.53 41.76 
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 (หน่วย : ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์

ใหบ้ริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพื้นที่เพื่อจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน

หมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟค

ตอริ่ง และการใหกู้ย้มื 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 

29. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 (หน่วย : ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์

ใหบ้ริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพื้นที่เพื่อจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน

หมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟค

ตอริ่ง และการใหกู้ย้มื 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6.12 4.64 0.72 3.30 0.09 0.17 0.05 0.05 (0.38) 0.18 6.61 8.34 

สินทรัพยอ์ื่น           1,241.01 1,200.24 

รวมสินทรัพย ์           1,247.62 1,208.58 
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30. เคร่ืองมอืทางการเงิน 
30.1. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยมีการกาํหนดวงเงิน
สินเช่ือ และให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และไดรั้บหลกัประกนัท่ีเพียงพอเพ่ือลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตาม
สญัญาได ้

 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหกัค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
    

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่สําคญั ที่มีอตัราดอกเบ้ีย ที่สามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และในอตัราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกาํหนด หรือในวนัที่มีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ ถา้วนัท่ีกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
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30. เคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
30.1. นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  2562 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13.09 0.52 13.61 

 เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 - - - 479.86 499.86 

 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 18.30 18.30 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 48.19 - - - - 48.19 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือท่ีดินโดย
มีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 294.84 - - - - 294.84 

 เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 103.14 103.14 

 เงินลงทุนระยะยาว - 30.00 50.00 - - 80.00 
 หนีสิ้นทางการเงนิ       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 24.87 24.87 
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30. เคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
30.1. นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  2561 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 9.24 0.54 9.78 

 เงินลงทุนชัว่คราว 130.00 - - - 328.93 458.93 

 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 9.94 9.94 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 42.97 - - - - 42.97 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือท่ีดินโดย
มีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 328.00 - - - - 328.00 

 เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 71.10 71.10 

 เงินลงทุนระยะยาว - 40.00 50.00 - - 90.00 
 หนีสิ้นทางการเงนิ       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 31.19 31.19 
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30. เคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 

30.1. นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
     หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 0.54 0.48 1.02 

 เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 - - - 189.24 209.24 

 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 64.54 64.54 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 554.60 - - - - 554.60 

 เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 82.04 82.04 

 เงินลงทุนระยะยาว - 30.00 50.00 - - 80.00 

 หนีสิ้นทางการเงนิ       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9.38 9.38 
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30. เคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
30.1. นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2.39 0.45 2.84 

 เงินลงทุนชัว่คราว 120.00 - - - 43.10 163.10 

 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 26.18 26.18 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 618.60 - - - - 618.60 

 เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 45.47 45.47 

 เงินลงทุนระยะยาว - 40.00 50.00 - - 90.00 

 หนีสิ้นทางการเงนิ       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9.72 9.72 

 
30.2. มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนั
การเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี  เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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31. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

31.1. มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 
  ขอ้มูลระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

  ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

    

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี  
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนชัว่คราว     

 หน่วยลงทุน - 499.86 - 499.86 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 103.14 - - 103.14 

รวมสินทรัพย์ 103.14 499.86 - 603.00 
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31. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

31.1. มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
     

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนชัว่คราว     

 หน่วยลงทุน - 328.93 - 328.93 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 71.11 - - 71.11 

รวมสินทรัพย์ 71.11 328.93 - 400.04 
     

  
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนชัว่คราว     

 หน่วยลงทุน - 189.24 - 189.24 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 82.04 - - 82.04 

รวมสินทรัพย์ 82.04 189.24 - 271.28 
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31. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
31.1. มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
     

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนชัว่คราว     

 หน่วยลงทุน - 43.10 - 43.10 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 45.47 - - 45.47 

รวมสินทรัพย์ 45.47 43.10 - 88.57 
     

ในระหวา่งงวดบญัชี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

31.2. วิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของขอ้มลูระดบั 2 
 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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32. ภาระผูกพนัและคดีความ 

32.1. ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน อายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

    หน่วย : บาท 
   2562 2561 
สญัญาเช่าอาคาร   
ภายใน  1  ปี 82,200 82,200 
เกินกวา่  1  ปี  แต่ไม่เกิน 3  ปี - 82,200 
รวม 82,200 164,400 

 
32.2. คดีความ 

32.2.1. ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสือทวงถามหน้ีค่าบริการจากคู่คา้รายหน่ึง จาํนวน 
1.41 ลา้นบาท (40,500 ดอลลาร์(USD)) พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงทนายความของบริษทั
ยอ่ยมีความเห็นวา่ จากหนงัสือทวงถามหน้ียงัไม่มีความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้
ถูกตอ้งตามวิธีการ เพราะบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบัคู่กรณีโดยสัญญาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 
2558 ซ่ึงหนงัสือทวงถามหน้ีดงักล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าบริการท่ีดาํเนินการในช่วงหลงัเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 ท่ีสญัญาวา่จา้งไดค้รบกาํหนดแลว้   

 

 

32.2.2. บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการโอนสิทธิ เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวรับซ้ือหน้ีแฟคตอร่ิง
ลูกคา้รายหน่ึง โดยแจง้โอนสิทธิไปยงัลูกหน้ี และสามารถเก็บเงินไดต้ามสญัญาแจง้โอนสิทธิแลว้ แต่
ต่อมาภายหลงั บุคคลท่ีสามไดฟ้้องบริษทัย่อยเพ่ือขอเพิกถอนสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัย่อยไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการโอนสิทธิเรียกร้อง
ทุกประการ และศาลน่าจะพิจารณายกฟ้อง 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในส่วนคดีแพง่ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้องในความผิดฐาน
ผดิสญัญา โดยบุคคลดงักล่าวไดมี้การยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้  
 

เม่ือในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้  
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32. ภาระผูกพนัและคดีความ (ต่อ) 

32.2. คดีความ (ต่อ) 
32.2.3. ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาบริการ โดยขอให้บริษทั

ยอ่ยชาํระค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน 10.78 ลา้นบาท  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กลเกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลง
เป็นท่ียติุได ้โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท และไดช้าํระแลว้บางส่วนใน
ปี 2560 จาํนวน 2.9 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินคงเหลือดงักล่าวในงบการเงินแลว้ 

 

32.2.4. เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องในคดีแพง่ เร่ืองการผิดสญัญาบริการอินเตอร์เน็ต
หน่ึงกบัริษทัผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ยไม่ไดช้าํระค่าบริการอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 18 
เดือน ผูใ้ห้บริการขอให้บริษทัย่อยชาํระค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องร้อง 
รวมจาํนวน 0.56 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไม่ไดมี้การยกเลิกสัญญาบริการตามเง่ือนไข คดีอยู่ระหว่างการ
นดัสืบพยานอีกคร้ังในวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
33. หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้
กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ หรือไม่ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น (ทั้งน้ีไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ) วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ
และ ขยายกิจการของบริษทัย่อย คือ บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั และ บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท อายขุองหุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปี 

 
34. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 
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(จดัทาํขึน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวธีิการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ 
 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.1 บริษัท  หน้า  4  
1.2 บคุคลอ้างอิงอ่ืน ๆ หน้า  4 

2. คําชีแ้จงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ หน้า  2 
3. คําชีแ้จงของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) หน้า  3 
4. ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัท  

  4.1  ข้อมลูทางการเงิน หน้า  5 
  4.2  อตัราสว่นทางการเงิน                                                                                                                          หน้า 5 

5.   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
   5.1  โครงสร้างรายได้ หน้า  7 
   5.2  การเปล่ียนแปลงในปีท่ีผ่านมา      หน้า  11 

6.   ปัจจยัความเสี่ยง หน้า 16 
7.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  
7.1 ผู้ ถือหุ้น    หน้า 18 
7.2 ผู้บริหาร หน้า 19 
7.3 การจดัการ หน้า 26 

8. รายการระหวา่งกนั           หน้า 34        
9. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 38 
10. งบการเงิน หน้า 43 
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