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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2503 ในนาม ”บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั” โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาจีนใช้ช่ือวา่ "หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้" และได้เข้า

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้  

คอมมนิูเคชัน่ส์  จํากดั(มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2537 และปัจจบุนัได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้  

โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559  

บริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหาร ให้เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดย

การถือหุ้นเพ่ือการลงทนุเชิงกลยทุธ์ โดยวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ๆท่ีไมใ่ชธ่รุกิจส่ือสิง่พิมพ์เพียง

อยา่งเดียว โดยการจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพ่ือดําเนินงานทางด้านธุรกิจสิง่พิมพ์ท่ีมีอยูเ่ดมิ และเพิ่มธุรกิจด้านให้

สนิเช่ือ ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ เพ่ือให้งา่ยตอ่การรองรับการขยายตวัไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

ธุรกิจหลกั บริษัทยอ่ย  

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จาํกัด (บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 

โดยในปี 2564 ได้จัดตัง้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตงฮัว้ จํากัด ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 002/2565 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565  ดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ ตามหลกัเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนัน้สืบเน่ืองมาจากการท่ีสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการทางการเงินท่ี

ไม่ใช่ธนาคาร มีหนีด้้อยคณุภาพ (NPL) เกิดขึน้จํานวนมากและต้องการลดเงินสํารองเพ่ือรักษาสดัส่วนของ

เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องการลดต้นทุนในการติดตามหนี  ้จึงมี

นโยบายจําหน่ายหนีด้้อยคณุภาพออกจากบญัชี โดยจะเปิดประมลูขายหนีด้้อยคณุภาพในราคาท่ีมีส่วนลด

จํานวนมากจากมลูหนีข้องลกูหนีท่ี้ประมลูขาย ดงันัน้จึงเป็นโอกาสให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพเข้า

หาประโยชน์ทางการเงินจากการติดตามเรียกเก็บหนีด้้อยคณุภาพดงักล่าว โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ผู้ เข้า

ประมลูจะมีภาระในคา่ใช้จ่ายการบริหารจากการติดตามเรียกเก็บหนีท่ี้ประมลูได้  และความเสี่ยงในหนีท่ี้เก็บ

ไม่ได้ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีด้้อยคณุภาพภายใต้การบริหาร รวมมลูคา่ทางบญัชีของเงิน 

ลงทนุในหนีด้้อยคณุภาพ-สทุธิ เทา่กบั 3,045 ล้านบาท 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จาํกัด 

บริษัทดําเนินธุรกิจให้สินเช่ือ เงินกู้ เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ ประเภท (แฟคตอร่ิง) ซึ่งเป็นการให้บริการเงินกู้

เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้โดยรับซือ้ลกูหนีก้ารค้าในรูปของใบวางบิลเรียกเก็บคา่สินค้า หรือ invoice โดยการ

รับโอนสิทธิการรับเงินชําระของลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้ซึง่เป็นหน่วยงานราชการและเอกชน ท่ีเช่ือถือ

ได้มีความสามารถในการชําระค่าสินค้า/บริการ นอกจากนัน้ยงัให้บริการสินเช่ือระยะปานกลาง (1-5 ปี) โดย

การให้บริการรับซือ้ขายฝากอสงัหาริมทรัพย์และให้สินเช่ือโดยมีหลกัประกันเป็นท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง และ

หลกัประกนัอ่ืน โดยการให้วงเงินกู้ รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั อตัราดอกเบีย้ไม่เกินท่ี

กฎหมายกําหนด 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซทจาํกัด (บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 

บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  เดมิเพ่ือดําเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท  

Discount Supermarket ตอ่มาในปี 2560 บริษัทได้หยดุดําเนินธุรกิจด้านค้าปลีก โดยทําข้อตกลงรับข้อเสนอ 

ของ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั เข้าบริหารร้านค้าปลีกของบริษัทจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพิ่มสนิ  

 และสาขาท่าอิฐ ในปี 2561 เม่ือวันท่ี 28  มิถุนายน   2561 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด  ได้เปล่ียนช่ือเป็น 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดั และปรับโครงสร้างในการดําเนินงานธุรกิจโดยเพิ่มวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินงาน

ด้านการให้สินเช่ือ บริการเงินกู้ เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคตอร่ิง) ปัจจบุนัดําเนินธุรกิจให้เช่าอาคารและ

พืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการเงินกู้และให้บริการเงินกู้ โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจากลกูค้า เพ่ือ

จัดเก็บเงินจากลูกหนี ้ (หน่วยงานราชการและเอกชน) และให้สินเช่ือประเภท หรือรับซือ้ขายฝากโดยมี

หลกัประกนัเป็นท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง หรือหลกัประกนัอ่ืนตามความเหมาะสม 

บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แล็บ จาํกัด (เดมิช่ือ บริษัท หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั) 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้านการผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั“ตงฮัว้”ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุ 

ประเภททัง้ขา่วในและตา่งประเทศ ขา่วเศรษฐกิจ ขา่วการเมืองและเร่ืองสัน้ตา่งๆบริษัทฯเป็นผู้ นําทางด้าน 

หนงัสือพิมพ์จีนโดยมีหลกัในการดําเนินธุรกิจท่ีตัง้มัน่อยูใ่นคณุธรรม ทําหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีดีและเสนอข่าวท่ี 

ถกูต้องเท่ียงตรงตอ่ผู้อ่าน และมีเนือ้หามุ่งสร้างการเรียนรู้อย่างเทา่ทนัให้แก่บคุคลทัว่ไปโดยทีมงานกอง 

บรรณาธิการท่ีมีความรู้และท่ีมีประสบการณ์กวา่ 50 ปี  ในการร่วมทํางานด้านการผลติและการบริหาร 

การตลาด  บริษัทฯประกอบกิจการธุรกิจเดียว คือ การผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ และดําเนินธุรกิจ  

มากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย ดงันัน้ รายได้ กําไร และสนิทรัพย์ทัง้หมดจงึเก่ียวข้องกบัสว่นงานทางธุรกิจและ 

สว่นงานทางภมิูศาสตร์ ซึง่ยอดขายเกือบทัง้หมดเป็นการขายในประเทศ  
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1.1.1 เป้าหมาย และพนัธกิจ 

รายได้รวมทัง้กลุ่มของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (ล้านบาท) 

ดําเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1 กิจการเพ่ือการลงทุน บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 28.40     16% 33.70       38% 53.52       36%

2 ส่ิงพิมพ์,โฆษณา บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ 99.99 28.08     16% 19.86       23% 27.25       19%

3 ให้บริการสินเชื่อ บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 99.99 28.53     16% 9.81        11% 17.53       12%

4 ให้เช่าพืน้ที่และ

ให้บริการสินเชื่อ
บจ.ตงฮัว้ แอสเซท 90.00 35.06     20% 24.45       28% 48.96       33%

5 บริหารหนีด้้อยคุณภาพ บบส. ตงฮัว้ 99.99 54.58     31% -          0% -          0%

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

หมายเหต ุ*  ข้อ 4 และ 5 บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  

จากรายได้ท่ีมาผา่น 3 ปี จะเห็นได้วา่ บริษัทยอ่ยในหมวดธุรกิจการเงินทํารายได้รวมในปี 2564 84% ของ

รายได้ทัง้หมด ปี 2563 เป็น 77% ของรายได้รวม และในปี 2562 ก็ยงัมีรายได้รวม 81% รายได้รวมทัง้หมดมาจาก

ธุรกิจการเงิน รายได้จากเงินลงทนุ รายได้การให้สนิเช่ือ รายได้จากเก็บหนี ้ซึง่รายได้จากธุรกิจขายหนงัสือพิมพ์จีน

กลบัมีรายได้ท่ีลดลง อาจเน่ืองจากธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์เร่ิมถดถอย ดงันัน้บริษัทจงึมุ่งเน้นธุรกิจด้านการเงินมากขึน้ 

สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจปี 2565 คาดวา่จะมีกําไรสทุธิราว 160-200 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 มีกําไรสทุธิ 

99 ล้านบาท ซึง่จะมาจากธุรกิจบริหารสนิทรัพย์เป็นหลกั เน่ืองจากบริษัทตัง้เป้าซือ้หนีเ้ข้ามาบริหารไม่ต่ํากวา่ปีละ 

6 พนัล้านบาท  จากไตรมาส 3 ปี 2564 ซือ้หนีม้าบริหาร 3,000 ล้านบาท เร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2564 และ

มีกําไรสทุธิราว 40 ล้านบาทบริษัท  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้กําหนดแนวทางในการทบทวนและปรับย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทจด ทะเบียน โดย

พิจารณาจดับริษัทจดทะเบียนให้อยูใ่นหมวดธุรกิจตามประเภทธุรกิจท่ีสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทเป็นสําคญั 

และหากไม่มีธรุกิจใดท่ีสร้างรายได้สว่นใหญ่ให้กบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะพจิารณาใช้หลกัเกณฑ์

อ่ืนๆ ประกอบตามท่ีเห็นสมควร โดยจะทบทวนความเหมาะสมของหมวดธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนทกุบริษัท

เป็นประจําทกุปี 

ดงันัน้บริษัทประสงค์ให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณาย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดอตุสากรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ส่ือและสิง่พิมพ์ เป็นหมวดอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทนุและหลกัทรัพย์ เพ่ือให้สอดคล้องกบั

สดัสว่นโครงสร้างรายได้และแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกบัแนวโน้มของการดําเนินธุรกิจในอนาคต

มาจากธุรกิจการเงินมากกวา่ส่ือสิง่พิมพ์ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

1.12  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาคญัในช่วง 6 ปีท่ีผา่นมา 2557-2563 

1. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

-   อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,169,998,983 บาท เป็น 669,998,983 บาท  และอนมุตัิแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัมิได้

จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้  หุ้นละ1.00 บาท เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามญั

ไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) และยงัมิได้จดัสรร  

-    อนมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ 

ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 490,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท โดย 

กําหนดราคาเสนอขาย ดงันี ้ 

1. หุ้นเพิ่มทนุ ครัง้ท่ี1 จํานวน 90,000,000 หุ้น กําหนดราคาเสนอขายราคาหุ้นละ 1.431 บาท (คํานวณ

โดยใช้ราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์รวม 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุ

กรรมการบริษัท ฯ หกัด้วยสว่นลดร้อยละ 10) 

 2. หุ้นเพิ่มทนุ จํานวน 400,000,000 หุ้น กําหนดราคาเสนอขายไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาปิดถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัท ฯ ในตลาดหลกัทรัพย์รวม 7-15 วนัทําการก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะ

เป็นการเสนอขายครัง้เด่ียว หรือหลายครัง้ก็ได้ 

 -    อนมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 669,998,983 บาท เป็น 1,159,998,983 บาทโดยออกเป็น 

หุ้นสามญัจํานวน  490,000,000  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขาย 

หุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  

(Private Placement) 

2. หุ้นเพิ่มทนุ ครัง้ท่ี 2  จํานวน 230,000,000 หุ้น กําหนดราคาเสนอขายราคาหุ้นละ 1.75 บาท(คํานวณโดย

การกําหนดราคาไม่ให้ต่ํากว่าจากราคาถัวเฉลี่ย 7วันย้อนหลงัก่อนวันจัดสรร)จํานวนเงินรวม 402.5 ล้าน

บาท รับชําระครัง้ท่ี 3 จํานวน 35,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม  61.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 

3. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้
- ลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนมุตัแิก้ไข 
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56-1 One Report 2021 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นการการยกเลกิหุ้นสามญั

ท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้  หุ้นละ1.00 บาท เน่ืองจากเดมิบริษัทได้ออกหุ้น

สามญัไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุ

สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) และยงัมิได้จดัสรร  

- ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัและ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ี 

มีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนด

ราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์รวม 7-

14 วนัทําการก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ บริษัทฯ จะ

กําหนดวนัจองซือ้และชําระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้

ลงทนุลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) ภายหลงัจากวนัให้สิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดงันัน้ ผู้ ท่ี

ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (RO) 

ดงักลา่ว 

- ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 482,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือขาย 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามญัใหม่(มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามญัท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการ

คํานวณให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีได้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (RO) จะไม่ได้

รับสทิธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ดงักลา่ว 

 - ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 41,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1(TH-W1) โดยเพิ่มขึน้จาก 

59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น 

-     ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน  

321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดมิ ได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 

หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเท่ากบั 1.00 บาทตอ่

หุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  และปิดสมดุ

ทะเบียนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 - อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท โดยออกเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนมุตัจิดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ และอนมุตัแิก้ไข

เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

4. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

 - อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้ น

สามญัท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดมิบริษัทได้ออก

หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่บคุคลในวงจํากดัและ/หรือผู้

ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และจากหุ้ นสามัญเพ่ือรองรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวน 1,329 หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร 

บริษัทได้จดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 -    ในระหว่างปี 2559 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 

18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัท

เพิ่มจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและชําระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

5. ในระหวา่งปี 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 2,500 
หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 
965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม ทุนท่ีออกและชําระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

6. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2561  ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้

 - อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิกหุ้ น

สามัญท่ียงัมิได้จําหน่าย 100,971,267 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้น

สามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) จํานวน 27,716 

หุ้น  หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2561 

7. ในระหว่างปี 2561 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 13,400 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ทําให้ทนุชําระแล้วของ
บริษัทเพิ่มจาก 965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและชําระแล้วกบั
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3  สงิหาคม  2561 

8. ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  17  ตลุาคม  2561 ผู้ ถือหุ้นมีมต ิดงันี ้
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- อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ  ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น (ทัง้นีไ้ม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) วตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัทยอ่ย  คือ  บริษัท  ตงฮัว้ แคปปิตอล 
จํากดั และ บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดัในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายขุองหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี ทัง้นีจ้ะ
พิจารณาอายหุุ้นกู้ ท่ีเหมาะสมกบัการใช้เงินและสภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงท่ีมี
การออกหุ้นกู้แตล่ะรุ่น โดยมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
มีอํานาจดําเนินการตามท่ีเสนอ 

9. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้
- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนจาก 1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยการลดหุ้นสามญัท่ีจด 

ทะเบียนไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 เหลือจากการจดัสรรครัง้สดุท้าย 
จํานวน 321,665,338 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
- สําหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สทิธิตาม 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ  

10. ในปี 2563 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 2   (TH-W2) 
ครัง้สดุท้าย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 1,506 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้ว ของบริษัท เพิ่ม
จาก 965,034,416 บาท เป็น 965,035,922 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 
ปี ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสําคญั 

2557 ท่ีเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 มีมตอินมุตัใิห้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ยตัง้ใหม่ ด้วยทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพ่ือดําเนินกิจการค้าปลีก 

2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล 
จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจให้สินเช่ือแฟคตอ
ร่ิง 

2560 ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมตติกลงรับข้อเสนอและลง
นามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั เข้าบริหารร้านค้าปลีก จดัหาสนิค้า จดั
จําหน่ายสินค้า และบริการ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากัด จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสนิ 2 และสาขาทา่อิฐ (ไทรม้า) 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาคญัในปี 2564 

ปี ลําดบั ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสําคญั 

2564 1 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 บริษัทตงฮัว้ แคปปิตอล บริษัยย่อยของบริษัท ตงฮัว้โฮลดิง้ 
จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ 
จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัท ตงฮัว้โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  ด้วยทนุจดทะเบียน 
25 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ 

 2 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เปล่ียนช่ือบริษัท จากบริษัทหนังสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากัด เป็น
บริษัทตงฮัว้  มี เ ดีย  แล็บ  จํากัด  (Tong Hua media Lab)  เ พ่ือเป็นการรีแบนด์  และ
เตรียมพร้อมการเปล่ียนแปลง (Transform) Next generation media 

 3 ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564  บริษัทบริหารสินทรัพย์ตงฮัว้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
ของ  บริษัท  ได้มีการลงนามสัญญาซือ้ขายสินทรัพย์ในหนีด้้อยคุณภาพ  (ชนิดไม่มี
หลกัประกนั) กบัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ้
คงค้างตามสิทธิ จํานวน 3,045 ล้านบาท ให้กบับริษัทบริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั แล้ว และ
ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2565 

 4 ในวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2564   มติอนุมัติงบประมาณการลงทุนพัฒนาโครงการ 

Decentralized Infrastructure รวมถึงร่วมทุนและส่งเสริมกับ บริษัท Start-up และบริษัท

เทคโนโลย่ี ทัง้ไทยและต่างประเทศ เพ่ือร่วมสร้าง Smart Decentralized Application และ 

Ecosystem สําหรับ Platform ด้วยงบประมาณขัน้ต้น 100 ล้านบาทโดยใช้เงินทนุหมนุเวียน

และเงินคงเหลืออยู่เปล่าของบริษัทฯ เพ่ือนําไปพฒันาโครงการซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-5 

ปี และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ลงทุนในอุปกรณ์สารสนเทศและพนักงานร่วมกับการร่วมทุน

ดงักล่าวข้างต้น โครงการภายใต้แผนกวิจยัและพฒันา Tong Hua Labs  การลงทนุในครัง้นี ้

เพ่ือการรองรับ Megatrends และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย่ีของโลกท่ีจะเข้าสู่ Web3 

(อินเตอร์เน็ตรุ่นท่ี 3)  

 

1.1.3 การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือไม่  

บริษัทไม่มีการออกตราสารทนุหรือตราสารหนี ้

1.1.4 ข้อผกูพนัท่ีบริษัทให้คํามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และ/หรือเง่ือนไขการ

อนญุาตของสํานกังาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื อนไขการรับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ถ้ามี)  

-ไม่มี-  
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1.1.5 ช่ือสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์ โทรสาร เว็บไซด์บริษัท จํานวน

และชนิดของหุ้นท่ี จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

- รายละเอียดปรากฎตามหวัข้อท่ี 5 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน - 

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ และ

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสร้างรายได้ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 - 2564 ดงันี ้

รายได้รวมทัง้กลุม่ของบริษัทในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา  

          หน่วย: ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ของบริษทั  ฯ งวดปีสิ้นสุด งวดปีสิ้นสุด งวดปีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจหลัก             

รายได้จากการขายและบริการ 20.30 12.85 22.68 33.59 28.38 26.34 

รายได้จากการให้สินเชื่อเงินให้
กู้ยืม 

55.35 35.03 3.92 5.80 4.81 4.46 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 0.64 0.40 0.84 1.24 0.40 0.37 

รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และผล
กําไรจากการลงทุน 

48.03 30.39 33.51 49.62 69.18 64.20 

รวมรายได้จากธรุกิจหลัก 124.32 78.67 60.95 90.26 102.77 95.38 

รายได้อ่ืนๆ 33.70 21.33 6.58 9.74 4.98 4.62 

รายได้รวม 158.02 100.00 67.53 100.00 107.75 100.00 
หมายเหต ุ*  รายได้หลกัของบริษัท ฯ ในปี 2564 ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท มาจากดอกเบีย้ เงินปันผล กําไรจากเงินลงทนุ รายได้จากการให้บริการ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

รายได้จากกการประกอบธรุกิจ 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 

บริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ในเดือนตลุาคม 2564 มีรายได้ ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 128 ล้าน

บาท มีกําไร 41 ล้านบาท  

ธุรกิจสิง่พิมพ์ 

รายได้หลกัของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณาประมาณร้อยละ 62.08 และรายได้จากการจดั

จําหน่ายหนังสือประมาณร้อยละ 31.14 และเป็นรายได้อ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 9.92 จากโครงสร้างรายได้ของ

บริษัทฯ จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ลดลงทุกๆ ปี อนัเน่ืองมาจาก ขอบเขตของผู้ ท่ี

อ่านหนงัสือพิมพ์จีน ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูค้าสงูวยั แตบ่ริษัทฯ ก็มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นผู้ นําส่ือภาษาจีน  

เน่ืองจากในสว่นของผู้ ท่ีสนใจในภาษาจีน และการลงทนุตา่ง ๆ มีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้บริษัท ฯ จึงมีการพฒันา

เว็บไซด์ส่ือภาษาจีนออนไลน์เพิ่มเพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหนัมาใช้ส่ือประเภทนีม้ากขึน้ให้ทนั

ต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันต้องการข่าวสารท่ีรวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึน้แต่ไม่มี

เปล่ียนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจ การเมือง ซึง่จะมีผลกบัลกูค้าของบริษัท ฯ  ทัง้นีเ้พราะอตุสาหกรรมโฆษณามีการแขง่ขนัสงูมากและกลุม่

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เปล่ียนช่ือบริษัท จากบริษัท

หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั เป็นบริษัทตงฮัว้ มีเดีย แล็บ จํากดั (Tong Hua media Lab)  เพ่ือเป็นการรีแบนด์ และ

เตรียมพร้อมการเปล่ียนแปลง (Transform) Next generation media เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจสมยัใหม่ 

ธุรกิจค้าปลีก (หยดุดําเนินกิจการตัง้แต ่28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

รายได้หลกัของธุรกิจค้าปลีก มาจากการขายสนิค้าอปุโภค บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั เน้นสนิค้าท่ีมีคณุภาพ 

ได้มาตรฐาน และราคาถกู และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการ ในปี 2563 รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี และ

บริการคิดเป็นร้อยละ 20.16 และรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และ

ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 79.84  จากการดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง โดยในปี 2563 บริษัทมีสาขาทัง้สิน้ 

จํานวน 2 สาขา ดงันี ้

1. สาขาเพิ่มสนิ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 14 ถนนเพิ่มสนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 2558 

2. สาขาท่าอิฐ ตัง้อยู่ เลขท่ี 109/9 หมู่ท่ี 1 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรีเปิดให้บริการ
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2558 
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 ปี 2559 ได้ยกเลกิสาขาท่ี 2 พนัท้ายนรสงิห์ เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2559 

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

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มี

มตติกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้า

ปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ี

สาขาเพิ่มสนิและสาขาทา่อิฐ  

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคตอร่ิง 

รายได้หลกัของธุรกิจให้สนิเช่ือ มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคตอร่ิง คา่ธรรมเนียมเปิดวงเงิน 

 และคา่ธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 70.64 และรายได้อ่ืน ประมาณร้อยละ 29.36 

1.2.2  ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการ 

1. ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจทางด้านสิง่พิมพ์   

ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั “ ตงฮัว้ ”   ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุประเภท  ทัง้ข่าวในประเทศ

และข่าวตา่งประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ข่าวธุรกิจ  ข่าวการเมือง  ข่าวสงัคม  ข่าวบนัเทิง ข้อมลูด้านการ

ท่องเท่ียว  ตลอดจนสารคดี  ความรู้  และเร่ืองสัน้ตา่งๆ  ฯลฯ   เสนอข่าวท่ีรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เป็นสําคญั ถกูต้อง

เป็นกลาง ความเท่ียงตรงของขา่วสารและข้อมลูความรู้  รวมทัง้สํานวนการเขียนและภาษาท่ีถกูต้อง  ชดัเจนเข้าใจ

ง่าย ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มีทีมงานของกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และประสบการณ์กว่า 50 ปี  ท่ี

เช่ียวชาญอย่างยิ่งในการร่วมทํางานด้านการผลิตข่าวและการวางแผนส่ือโฆษณา  โดยมีการพฒันารูปแบบการ

นําเสนอข่าวและสาระ  ให้มีลกัษณะท่ีหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มากยิ่งขึน้   ทําให้

หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมียอดผู้อ่านหนงัสือพิมพ์จีนสงูสดุ  บริษัทฯ  ได้ทําการจดัจําหน่ายโดยวาง

แผงทกุวนั  ครอบคลมุพืน้ท่ีการจําหน่ายทัว่ประเทศ 

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ Supermarket มีพืน้ท่ีเช่า สาขาๆ ละ  300 ตารางเมตร เพ่ือจําหน่าย

สินค้าอปุโภคและ บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั มุ่งเน้นสินค้าคณุภาพดีได้มาตรฐานราคาประหยดั โดยบริษัท 

เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เช่าอาคารรร้านค้าปลีกจํานวน 2 สาขาดําเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดย
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 3 ปี 

ตอ่ได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจบุนั 

 

ธุรกิจการให้บริการรับซือ้หนีท้างการค้าหรือแฟคตอร่ิง (Factoring)  

บริษัทฯ ให้บริการรับซือ้หนีท้างการค้า โดยเป็นการให้บริการสนิเช่ือระยะสัน้ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจสา

หรับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซือ้ลกูหนีก้ารค้า โดยไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์ค้าประกนั แตจ่ะโอนสทิธิเรียกร้อง

ในหนีก้ารค้าของลกูค้าให้กบับริษัทฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนั โดยเป็นการรับโอนสทิธิแบบไลเ่บีย้ (With Recourse) 

คือบริษัทฯ มีสทิธิไลเ่บีย้จากลกูค้าได้ กรณีท่ีเกิดหนีส้ญูหรือลกูหนีไ้ม่ชาระเงินตามกําหนดเวลา โดยบริษัทฯ จะ

เน้นให้บริการกบัผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีต้องการเงินสดไปใช้หมนุเวียนในกิจการและเป็นธุรกิจ

ท่ีมีการซือ้ขายสนิค้าและบริการท่ีไม่มีความซบัซ้อนในตวัเนือ้หาของหนีก้ารค้า เช่น เป็นการซือ้มาขายไปในสนิค้า

ทัว่ๆ ไป หรือเป็นการให้บริการบารุงรักษาอปุกรณ์ไอที อปุกรณ์สํานกังานทัว่ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการ

รับซือ้หนีก้ารค้าท่ีมีเง่ือนไขการสง่มอบ หรือสนิค้าและบริการท่ีมีความซบัซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้อโต้เถียงในความ

สมบรูณ์ของหนีก้ารค้า เช่น หนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการพฒันาระบบงานไอที หรือหนีก้ารค้าในภาคการก่อสร้าง เป็น

ต้น โดยบริษัทฯ จะเน้นการรับซือ้ลกูหนีก้ารค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั สว่นใหญ่บริษัทฯ 

จะรับซือ้ลกูหนีก้ารค้าท่ีมีอายไุม่เกิน 120 วนั โดยบริษัทฯ จะรับซือ้ลกูหนีก้ารค้าประมาณร้อยละ 85 ของมลูคา่

ในเอกสาร และเม่ือครบกําหนดชาระเงิน บริษัทฯ จะดําเนิน การเรียกเก็บเงินจากลกูหนีโ้ดยตรง และเม่ือหกั

ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินสว่นตา่งให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ 

สดัสว่นการรับซือ้หนี ้จะขึน้อยูก่บัขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลกูค้า รวมถึงคณุภาพของลกูหนีก้ารค้า  

ธุรกิจให้สนิเช่ือเป็นธุรกิจการให้วงเงินกู้ เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบแฟคตอร่ิงเพ่ือรับซือ้บิลการค้าของลกูหนี ้

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงินจากลกูค้า  การรับซือ้จะรับซือ้ท่ีสดัสว่น

ประมาณ 85% ของบิลการค้า และเม่ือบลิครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจดัเก็บเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ นัน้โดยตรง จะทําให้บริษัทสามารถตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของลกูค้าได้ทําให้

ประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้าได้สม่ําเสมอ  

ธุรกิจให้สนิเช่ือการรับซือ้ขายฝากและการให้วงเงินกู้แบบระยะสัน้ถึงปานกลาง(1-2ปี)โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดนิ

สิง่ปลกูสร้างเป็นหลกัประกนั  จะทําให้มียอดสนิเช่ือคงท่ีมีรายได้สม่ําเสมอ ลดระยะเวลาตดิตามให้ลกูค้ามาใช้

บริการ  
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ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ โดยซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินหรือบริษัทตา่งๆ ท่ีมี

นโยบายขายหนีด้้อยคณุภาพโดยทัว่ไป สถาบนัการเงินจะใช้วิธีการประมลูขายหนี ้ซึง่ก่อนการประมลู ทีมงานของ

บริษัทฯ จะศกึษาข้อมลูหนีด้้อยคณุภาพท่ีเปิดประมลู เชน่ ประเภทหนี ้ และระยะเวลาค้างชําระ เป็นต้น เพ่ือ

วิเคราะห์และเสนอราคาประมลูซือ้ โดยจะกําหนดเป็นอตัราสว่นจากมลูหนีเ้ตม็ และ/หรือจํานวนเงิน ขึน้อยูก่บั

ข้อกําหนดของผู้ขาย หากบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมลู ก็จะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี ้เช่น สญัญาเงินกู้

อายหุนี ้ และข้อมลูลกูหนี ้ เป็นต้น เพ่ือสรุปรายการลกูหนีท้ัง้หมดท่ีจะรับโอนบริษัทฯ ก็จะดําเนินการรับโอนหนี ้

ดงักลา่วโดยบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ - บญัชีเงินลงทนุในลกูหนี ้ และเร่ิมกระบวนการตดิตามเร่งรัดหนีเ้พ่ือให้ได้ตาม

เป้าหมายท่ีบริษัทฯวางไว้ 

ในการประมลูซือ้หนีน้ัน้ บริษัทฯ จะเข้าประมลูซือ้หนีท่ี้บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการตดิตามเร่งรัดหนีเ้ทา่นัน้ 

โดยบริษัทฯ จะเทียบเคียงข้อมลูของหนีท่ี้จะประมลูซือ้กบัข้อมลูวิเคราะห์การจดัเก็บหนีท่ี้บริษัทฯ เคยให้บริการ

ตดิตามเร่งรัดหนี ้ ซึง่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั เพ่ือประมาณอตัราความสําเร็จในการตดิตาม/จดัเก็บหนี ้ (Success 

Rate) และคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บหนีต้ลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเก็บหนีไ้ด้ตามเป้าหมายประกอบกบัพิจารณา

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีบริษัทฯ ต้องการเพ่ือประเมินและกําหนดราคาประมลูซือ้หนี ้

ในด้านการบริหารและการตดิตามหนี ้ บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทตดิตามหนีห้ลายบริษัท โดยแตล่ะบริษัทจะลง

รายละเอียดโดยการประมาณการการจดัเก็บหนีเ้ป็นรายไตรมาส และจะตดิตามเปรียบเทียบการจดัเก็บหนีจ้ริงกบั

ประมาณการ หากจดัเก็บหนีไ้ด้ต่ํากวา่ประมาณการ บริษัทฯ ก็มีมาตรการในการเพิ่มการตดิตามหนี ้การตัง้สํารอง 

รวมถึงการปรับประมาณการการจดัเก็บหนีใ้ห้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั 

2. การตลาดและการแขง่ขนั 

ด้านสิง่พิมพ์    

ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจหนงัสือพิมพ์จีนซึง่เป็นคูแ่ข่งประมาณ  6 ฉบบั การแข่งขนัในอตุสาหกรรมไม่มาก

นัน้  คู่แข่งเป็นรายเดิม  มีส่วนแบ่งตลาดท่ีค่อนข้างแน่นอน  บริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชน  มีความได้เปรียบกว่า

คู่แข่งหนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืนทัง้ด้านการพฒันาการระดมบคุลากร  ภาพพจน์   ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ติดต่อกับลูกค้า  และนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์  ข่าวสารท่ีถูกต้อง  เป็นกลาง รวดเร็ว  มี

ประสิทธิภาพนัน้จําเป็นอย่างย่ิงตอ่ผู้อ่านหนงัสือพิมพ์จีน  ท่ีสนใจในข้อมลูข่าวสารหรือต้องการศกึษา  ทัง้ผู้ลงทนุ

ชาวต่างชาติท่ีมาประจําในประเทศไทย  นกัท่องเท่ียว  เจ้าของกิจการ นกัศกึษา  กลุ่มนกัธุรกิจ รวมถึงประชาชน
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ทัว่ไป  โดยบริษัทฯมีความพร้อมทางด้านกําลงัทรัพยากรและประสบการณ์ พยายามท่ีจะนําหรือพฒันาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาประยกุต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของข่าวให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ ปรับปรุงพฒันาคณุภาพทัง้รูปแบบและ

เนือ้หา  รวมถึงประสิทธิภาพขบวนการผลิตและการจดัจําหน่าย  นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจดัหน้า

หนังสือพิมพ์  เพิ่มหน้าสีในส่วนต่างๆ  ของหนังสือพิมพ์   ทําให้รูปแบบหนังสือพิมพ์ทนัสมยัยิ่งขึน้  และมีความ

แตกต่างและโดดเด่นจากหนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืน  บริษัท ฯ ได้ปรับเปล่ียนหนงัสือฉบบัรายเดือน “ชิงเหนียนเป้า”

ซึ่งเน้นเรียนรู้ด้านการศึกษาภาษาจีน โดยการนําเสนอผ่านเร่ืองราวตามยุคสมัย ตามกระแสแฟชั่น เทคโนโลยี 

เพ่ือให้น่าสนใจ เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ท่ีต้องการเรียนรู้ภาษาจีน โดยเปล่ียนจากหนงัสือฉบบัรายเดือน ไปนําเสนอเป็น

แบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แต่ปี 2555 ได้พัฒนาแผนการจัดทําเว็ปไซด์  มีการเพิ่มเนือ้หาทางด้าน

เศรษฐกิจ การลงทนุ ความฉบัไวของข่าวสาร จดักระแสประเด็นร้อนแรงในสงัคมส่ือออนไลน์ ความแปลกใหม่ของ

เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   

การจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์  โดยตรงให้แก่สมาชิก  และผ่านผู้ ค้าส่งหรือเอเย่นต์  เพ่ือนําไปขายตอ่ให้ร้านค้าย่อยและ

ลกูค้าปลีก  ซึ่งสามารถท่ีจะจดัจําหน่ายตามแผงต่าง ๆ การบริหารงานการจดัจําหน่าย  บริษัทฯ  มีบคุลากรและ

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์การจดัจําหน่ายในระดบัประเทศ  ตลอดจนการยอมรับจากเอเย่นต์ทัว่ประเทศ  โดยไม่มี

การทําสญัญาระหวา่งบริษัทและเอเยน่ต์  ทัง้นีสื้บเน่ืองจากบริษัทฯ มีการตดิตอ่กบัเอเยน่ต์และมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจท่ีดีกันมาเป็นระยะเวลานานแล้ว      ปัจจุบันมีเอเย่นต์ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน

ประมาณ  250 รายทัว่ประเทศกระจายอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงถือว่าเป็นฐานการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ี

สําคญัของบริษัท เน่ืองจากเป็นช่องทางให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้อย่างทัว่ถึง   โดยบริษัทได้ให้

ส่วนลดสําหรับเอเย่นต์ตัง้แต่ 10%-30% และรับคืนหนังสือซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปของการจัดจําหน่าย

หนงัสือพิมพ์ นอกจากนีย้งัมีการจําหน่ายให้กบักลุ่มสายการบิน   กลุ่มโรงแรม สถาบนัการศกึษา   เพ่ือให้บริการ

ข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อ่านได้อย่างทัว่ถึงทําให้บริษัทฯ  มีส่วนครองการตลาดหนงัสือพิมพ์สงูสดุในปัจจบุนัจากตลาด

หนงัสือพิมพ์จีนทัง้หมด  

ด้านโฆษณา      

เพ่ือให้ทนัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ การมุ่งเน้นพฒันาและทนัตอ่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ  ได้เพิ่มหน้าส่ีสีและพัฒนาระบบโฆษณา   ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสและมี
ทางเลือกท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการโฆษณาส่ีสีในหนังสือพิมพ์จีนเป็นรายแรก ปรับปรุง
ขบวนการผลิต  โดยการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจัดหน้าหนังสือพิมพ์  เพิ่มหน้าส่ีสีให้ลูกค้ามี
ทางเลือกท่ีมากขึน้ สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าท่ีนํามาลงโฆษณา  เพ่ือช่วยเพิ่มยอดขาย
โฆษณาและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ มาตอบสนองตามความต้องการของลกูค้าได้มากและเหมาะสม
ขึน้  โดยการนําประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมาถ่ายทอดเป็นผล
ให้ปัจจยัเส่ียงในการทําธุรกิจของบริษัทลดลง    นบัเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ให้กับลกูค้าท่ีต้องการโฆษณาในสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างดี ผนวกกับการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ  พฒันาและปรับปรุงรูปแบบให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  โดยทีมฝ่ายขายของบริษัทซึ่งเป็นผู้ดแูล
รับผิดชอบ  ศกึษาความต้องการของลกูค้า  เพ่ือรักษาและขยายฐานลกูค้า เพ่ือลกูค้าจะมัน่ใจได้วา่ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีนํามาลงโฆษณากับบริษัท ตรงตามจุดประสงค์ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน  ทําให้สามารถ
แขง่ขนักบัผู้ผลติรายอ่ืนได้อยา่งเข้มแข็ง และยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําทางด้านหนงัสือพิมพ์ภาษาจีนได้อยา่งตอ่ไป 

ลกัษณะลกูค้า  ได้แก่  บริษัท  ห้างร้าน  สมาคม  มลูนิธิ  เอเย่นต์ซ่ี   รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มองค์กรธุรกิจ  องค์กรทาง
การเมือง  กลุ่มสินค้าและบริการของภาครัฐและเอกชน  และลกูค้าทัว่ ๆ ไป  ลกูค้าส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือก
โฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีใช้งบประมาณน้อยกว่าเม่ือเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน  
และเป็นส่ือโฆษณาท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคได้อยา่งดีและรวดเร็ว    

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ี 

บริษัทประกอบธุรกิจ Supermarket มีพืน้ท่ี โดยบริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เช่าอาคารร้านค้าปลีกจํานวน 2 
สาขาดําเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขา
ทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 3 ปี ตอ่ได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจบุนั 

 

ธุรกิจให้สนิเช่ือ  

ในปัจจบุนัยงัมีผู้ให้บริการแฟคตอร่ิงแก่กลุม่ลกูค้าท่ีทํางานให้หน่วยงานราชการไม่มากนกั การให้บริการแฟคตอร่ิง

จะใช้การเสนอบริการแก่ผู้ ท่ีรับงานราชการโดยตรง  คู่แข่งขนัในปัจจบุนัท่ีให้บริการแก่ลกูค้าท่ีนําลกูหนีห้น่วยงาน

ราชการมาโอนสิทธิยงัมีไม่มาก และหากจะใช้บริการจากบริษัทก็จําเป็นจะต้องมีหลกัประกนัอ่ืนเพิ่มเติมเช่น ท่ีดิน

และสิ่งปลูกสร้างจํานองเป็นประกัน บริษัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแฟคตอร่ิงกับหน่วยงาน

ราชการมายาวนานจงึทําให้มัน่ใจได้ในการโอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ  ตลาดสนิเช่ือในกลุม่นี ้

ยงัมีโอกาสชยายตวัได้อีกมากในอนาคต รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือแฟคตอร่ิงก็สามารถขยายได้เพิ่มขึน้ตามยอดขายของ

กิจการ ไม่ถกูจํากัดอยู่ภายใต้ราคาประเมินหลกัประกันเช่นวงเงินสินเช่ือของบริษัท  บริการของบริษัทจะช่วยให้

ลกูค้าผู้ ใช้บริการสามารถทําธุรกิจได้คล่องตวัสามารถขยายธุกิจได้จากวงเงินทุนหมนุเวียนท่ีสามารถเพิ่มขึน้ได้

ตามยอดขาย 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

ในปี 2563 มีบริษัทท่ีเร่ิมดําเนินธุรกิจบริหํารสินทรัพย์เพิ่มขึน้จากปี 2562 ไม่มากนักเม่ือเทียบกับปี 2561 โดย

จํานวนบริษัทบริหารสนิทรัพย์ในประเทศไทยในปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 จํานวน 6 บริษัท ซึง่เกิดจากการชะลอ

ตวัของภาวะเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งส่งผลให้การลงทนุท่ีต้องใช้เงินทนุจํานวนมากลดลง ประกอบกับมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีจะบงัคบัใช้ใน
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วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทําให้สถาบนัการเงินอาจต้องตัง้สํารองมากขึน้ จึงส่งผลให้ต้นทนุหรือราคาซือ้ของ

กองสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพมีแนวโน้มท่ีต่ําลง 

3.  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสิง่พิมพ์  

วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติ   ซึง่ได้แก่ กระดาษ หมกึพิมพ์  เพลท   เคมีภณัฑ์ ฯลฯ     ซึง่วตัถดุบิหลกัท่ีใช้ในการผลติ

คือ  กระดาษ   โดยปัจจบุนัการซือ้กระดาษจะสัง่ซือ้จากแหลง่ในประเทศ  ซึง่การสัง่ซือ้จากตา่งประเทศเม่ือ

เปรียบเทียบแล้วต้นทนุราคากระดาษคอ่นข้างสงูและเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน  ซึง่การจดัซือ้จะไม่มี

ข้อผกูพนักบัผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ แตจ่ะพจิารณาตามราคาขายท่ีแตล่ะรายเสนอมา เพ่ือให้ได้ราคา

ท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพท่ีต้องการ สําหรับวตัถดุบิอ่ืนๆ  ท่ีใช้ในการผลติ  ซึง่เทียบมลูคา่แล้วไม่สงูมากนกั  บริษัทฯ  

ได้สัง่ซือ้จากตวัแทนในประเทศไทยทัง้หมด   มีตวัแทนจําหน่ายโดยทัว่ไป   บริษัทฯ  มิได้มีการจดัทําสญัญาผกูพนั

การจดัซือ้วตัถดุบิ   เน่ืองจากสามารถจดัหาแหลง่วตัถดุบิท่ีสามารถเจรจาตอ่รองได้  อยา่งไรก็ตาม   ปัจจยัในการ

พิจารณาการจดัซือ้แตล่ะครัง้  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงราคากระดาษและคณุภาพเป็นสําคญั     

หน่วย :  ร้อยละของมลูคา่วตัถดิุบรวม 

วตัถดุบิ ผลติหนงัสือพิมพ์ 

กระดาษหนงัสือพิมพ์ 

หมกึพิมพ์ 

เพลท 

อ่ืนๆ (เช่น นํา้ยาล้างเพลท, เคมีภณัฑ์) 

54.31% 

10.74% 

32.40% 

2.55% 

รวม 100% 

ข้อมลูข่าวสาร ซึง่จะเป็นข้อมลูและข่าวสารตา่งๆ  ซึง่เรียกว่าข้อมลูดิบ    ซึง่ได้จากนกัข่าวของทาง บริษัท   

ตลอดจนการเป็นสมาชิกจากสํานักข่าวต่างๆ  ทัง้ในไทยและต่างประเทศ  แล้วนํามารวบรวมคัดเลือกข่าวท่ี

สําคญัๆ  และเป็นท่ีสนใจของผู้อ่าน   โดยเป็นขัน้ตอนผลิตท่ีเป็นระบบและการทํางานเป็นทีมของกองบรรณาธิการ

ข่าว เพ่ือนํามารีไรท์ให้เป็นข่าวท่ีสมบรูณ์   และจดัรูปออกแบบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลงเคร่ืองยิงเพลท   แล้วจึง

นําส่งตีพิมพ์ต่อไป  เน่ืองจากคุณภาพเคร่ืองพิมพ์  มีความทันสมัย  จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปรับปรุง

เคร่ืองพิมพ์หรือต้องถกูทดแทนด้วยเคร่ืองพิมพ์ใหม่   อีกทัง้สามารถผลิตหนงัสือพิมพ์ได้ 10,000 ฉบบัต่อชัว่โมง  

ซึง่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ 

 



 

17 | P a g e  
 

56-1 One Report 2021 

ธุรกิจค้าปลีก 

ตัง้แต ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนาม

ในหนังสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือ

ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ  

จงึไม่ต้องดําเนินการจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการในธุรกิจค้าปลีกอีกตอ่ไป 

ธุรกิจให้สนิเช่ือแฟคตอร่ิง  

ปัจจยัสําคญัในการจดัหาบริการ คือแหล่งเงินทนุหมนุเวียน พนกังานท่ีมีประสบการณ์ และระบบงานท่ีพฒันาขึน้

จากประสบการณ์ในการทํางานยาวนาน ทําให้บริษัทสามารถให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงแก่ลกูค้าได้อย่างตอ่เน่ือง 

และประสบควาสําเร็จ บริษัทอยูร่ะหวา่งดําเนินการพฒันาระบบซอฟแวร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการได้

รวดเร็วยิ่งขึน้ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว การจัดทํารายงานเพ่ือการ

บริหารจัดการได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้า โดยท่ีบริษัทไม่มีความเส่ียงในการรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ ซึ่งจะมาจากการพฒันา

บคุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญ  สิง่ตา่งๆเหลา่นีจ้ะทําให้บริษัทสามารถเตบิโตได้อยา่งมัน่คงในอนาคต 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพจะเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการหรือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ีมีหนีด้้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

(Consumer Loan) เช่นเดียวกบัธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี ้กลา่วคือ กลุม่บริษัทท่ีขายหนีด้้อยคณุภาพให้กบั

บริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทท่ีว่าจ้างให้บริษัทฯ ติดตามเร่งรัดหนี ้จะเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่การเลือกใช้กลยุทธ์ในการ

บริหารหนีข้องบริษัทเหล่านัน้อาจแตกต่างกัน โดยบางบริษัทอาจเลือกท่ีจะทําการติดตามหนีเ้อง ในขณะท่ีบาง

บริษัทอาจจะต้องการลดภาระหนีส้นิด้อยคณุภาพจึงขายหนีก้ลุม่ดงักลา่ว ดงันัน้ ในการจดัหาหนีด้้อยคณุภาพเพ่ือ

บริหารของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กับนโยบายของผู้ว่าจ้างหรือผู้ขายแต่ละราย หรือสถานการณ์ของตลาดในช่วงเวลา

นัน้เป็นหลกั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการจดัหาหนีด้้อยคณุภาพเพ่ือมาบริหาร ทัง้การประมลูซือ้จากกลุม่ผู้ขายเดิมและ

ขยายไปยงัผู้ขายใหม่สําหรับผู้ขายเดิม บริษัทฯ จะเน้นกํารสร้างสมัพนัธ์อนัดีเพ่ือให้ผู้ขายพิจารณาขายหนีใ้ห้แก่

บริษัทฯอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเสนอรับซือ้หนีเ้อง หรือการเข้าร่วมประมลูจากผู้ขายท่ีมีการขายหนี ้

เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ เช่น กลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ เป็นต้น สําหรับผู้ขายใหม่ 

บริษัทฯ จะติดตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มผู้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ เป็นต้น เพ่ือหาโอกาสเข้าไปนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลงานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมารวมถึง

เสนอรับซือ้หนีแ้ละ/หรือเข้าร่วมประมลูรับซือ้หนี ้

4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

อาคารสํานักงานและอาคารโรงพิมพ์  ตัง้อยู่ เลข ท่ี  877 -881  ถนนเจ ริญกรุงแขวงตลาดน้อย   เขต 

สมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ   ปัจจุบนั ได้สิทธิในการเช่าท่ีดินและอาคาร จํานวน 3 สิทธิ บนพืน้ท่ีรวมประมาณ 205 

ตารางวา แบง่เป็น  

สิทธิการเช่าท่ี 1 ตกึแถว 3 คหูา  เลขท่ี 877-879 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ โฉนด

เลขท่ี 5616 เนือ้ท่ี 166 ตารางวา พืน้ท่ีอาคารรวม 1,820 ตารางเมตร  สญัญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี   นบัแตว่นัท่ี 9 

พฤษภาคม 2533ถึง 9 พฤษภาคม  2563 โดยจา่ยคา่ตอบแทนการเช่า เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท 

สิทธิการเช่าท่ี 2 เป็นสัญญาเช่าอาคารบนท่ีดินราชพัสดุเลขท่ี 881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขต 

สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ โฉนดเลขท่ี 647และ 2484 เนือ้ท่ี 39ตารางวา พืน้ท่ีอาคารรวม 630ตารางเมตรบริษัทฯ ได้

ต่อสญัญาเช่ากบักรมธนารักษ์เม่ือวนัท่ี 14พฤศจิกายน 2535เม่ือครบกําหนดระยะเวลาเช่าแล้ว  บริษัทมีสิทธิต่อ

สญัญาเช่าได้คราวละ 2 ปี   บริษัทได้มีการตอ่สญัญาเช่าอาคารราชพสัดกุรมธนารักษ์ตอ่ไปอีก 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้วบริษัทได้ซือ้สิทธิการเช่าจากผู้ เช่าเดิมมาในราคา 4ล้านบาท ใน 

ปี 2533และจะต้องชําระคา่เช่าอาคารรวมทัง้ท่ีดนิให้กรมธนารักษ์อีกปีละ 72,180 บาทตลอดอายสุญัญา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการต่อสญัญาเช่าอาคารต่อไปอีก 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และจะต้องชําระคา่เช่าอาคารรวมทัง้ท่ีดินให้กรมธนารักษ์อีกปีละ 82,200 บาทตลอดอายุ

สญัญา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการต่อสญัญาเช่าอาคารต่อไปอีก 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563และจะต้องชําระคา่เช่าอาคารรวมทัง้ท่ีดนิให้กรมธนารักษ์อีกปีละ 82,200 บาท ตลอดอายุ

สญัญาณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้มีการตอ่สญัญาเช่าอาคารตอ่ไปอีก 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2566 และจะต้องชําระค่าเช่าอาคารรวมทัง้ท่ีดินให้กรมธนารักษ์อีกปีละ 89,484 บาท ตลอดอายุ

สญัญา 
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สิทธิการเช่าท่ี 3 เป็นสัญญาเช่าอาคารและท่ีดินราชพัสดุเลขท่ี 959 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัม

พันธวงศ์  กรุงเทพฯ  โฉนดเลขท่ี  647และ  2484  เนื อ้ ท่ี  128.82ตารางวาพืน้ ท่ีอาคารรวม  2,665.50 

ตารางเมตรและเนือ้ท่ี 1 งาน 57.50 ตารางวาเพ่ือใช้เป็นลานจอดรถ บริษัทฯ ได้ซือ้สิทธิการเช่าจากผู้ เช่าเดิมมาใน

ราคา 21.3 ล้านบาท ในปี 2550และจะต้องชําระค่าเช่าอาคารรวมทัง้ท่ีดินให้กรมธนารักษ์อีกปีละ165,084 บาท 

ตลอดอายสุญัญา  

จากการพิจารณาสญัญาเช่าในอดีต ระเบียบกระทรวงการคลงั และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ บริษัทฯ เช่ือว่าสญัญา

เช่าดงักลา่วสามารถตอ่อายสุญัญาเช่ากบักรมธนารักษ์ตอ่ไปอีก ไม่น้อยกวา่ 20 ปี   

ปัจจบุนัสญัญาเช่าดงักลา่วได้สิน้สดุลงแล้วและบริษัทอยู่ในระหวา่งการดําเนินการตอ่อายสุญัญาเช่ากบั กรมธนา

รักษ์ และเพ่ือให้การชําระค่าเช่าต่อเน่ือง   ทางกรมธนารักษ์ได้มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคาร

กับทางบริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนมีนาคม 2553(หลงัวนัสิน้สดุสญัญาเช่า) เป็นต้นไป จนกว่าการต่ออายสุญัญา

เช่าจะเสร็จสมบรูณ์ 

บริษัทอยู่ในระหวา่งการดําเนินการตอ่อายสุญัญาเช่ากบักรมธนารักษ์ บริษัทคาดว่าจะสามารถตอ่อายสุญัญาเช่า

กับกรมธนารักษ์ได้ต่อไปเร่ือยๆ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนั บริษัทไม่มีการทําสญัญาเช่าเพ่ือต่ออายสุญัญาเช่า

ระยะยาวกบักรมธนารักษ์ ดงันัน้บริษัทจงึตดับญัชีคา่ตอบแทนสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยูอ่อกจากบญัชีทัง้จํานวน 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ทําการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนให้กบับริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ 

จํากัด ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจํานวน 13.1ล้านบาท โดยขายในราคา 12.8 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินแล้วทัง้

จํานวน และบนัทึกขาดทนุจากการขายสินทรัพย์จํานวน 0.3 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 บริษัทได้

ทําสญัญาโอนสทิธิการเช่าอาคารบนท่ีดนิของกรมธนารักษ์ (สญัญาฉบบัท่ี2) และสทิธิการเช่าอาคารและท่ีดินจาก

กรมธนารักษ์ (สญัญาฉบบัท่ี3) ให้กบับริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั แต่ทัง้นีอ้ยู่ระหว่างการจดทะเบียนการโอน

สทิธิการเช่าดงักลา่วกบักรมธนารักษ์  

ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2557 บริษัทได้โอนสิทธิการเช่าอาคารบนท่ีดินของกรมธนารักษ์และกรรมการบริษัท ให้กับ

บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั ในราคาตามบญัชี จํานวน 4.68 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่า

ดงักลา่วกบักรมธนารักษ์ เรียบร้อยแล้ว  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารและท่ีดินจากกรมธนารักษ์ด้วยมลูค่าตาม

บญัชี 14.03 ล้านบาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ให้กบับริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั เพิ่มเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

25 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2557 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ให้ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
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2557 จํานวน 13.67 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้รับชําระเงินในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้

จํานวน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนการโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วกบักรมธนารักษ์ 

เม่ือวนัท่ี 1กนัยายน 2558 บริษัทได้รับโอนสิทธิการเช่าอาคารและท่ีดินจากบริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั ตาม

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 และให้ยกเลิกสญัญาโอนสิทธิ เม่ือ

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 และได้ชําระคา่โอนสทิธิการเช่าในวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 จํานวน 13.67 ล้านบาท (ยงัไม่

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม 2558 ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 บริษัทได้ยกเลกิการโอน

สทิธ์ิสทิธิการเช่าอาคารและท่ีดนิจากกรมธนารักษ์ให้กบับริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั และบนัทกึกลบัรายการ

ดงักลา่วแสดงเป็นท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2564 

        หน่วย : พนับาท 

 
 

งบการเงินรวม 

 2563 รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 2564 
 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน 50,800 577  79,996 131,373 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  31,203,107    31,203,107 

 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 35,545,653 111,196  (1,074,314) 34,582,535 

 ยานพาหนะ 10,999,925    10,999,925 

    77,799,485 111,773           994,318 76,916,940 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 16,854 15,717  (6,762) 25,809 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 27,482,632 1,128,145  (115,083) 28,495,694 

 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 30,043,651 997,336  (548,180) 30,492,807 

 ยานพาหนะ 7,856,039 362,704   8,218,744 

  63,399,176 2,503,902         (670,025) 67,233,054 

        หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า      5,873,000    (1,004,969) 4,868,031 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ –สุทธิ       6,527,309    4,815,855 

        งานระหวา่งก่อสร้าง             79,996   (79,996) - 

        รวม 6,607,305    4,815,855 
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     หน่วย : บาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 2563 
เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

ราคาทุน      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 317,449    317,449 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 100,133 75,696   175,829 

   417,582 75,696 - - 493,278 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 256,420 61,026   317,446 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 71,343 18,150   89,493 

 327,763 79,176 - - 406,939 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 89,819    89,819 

 

5. งานท่ียงัไม่สง่มอบ 

- ไม่มี    - 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 

1.3.1 นโยบายการแบง่การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทแบง่การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ตามหลกัเกณฑ์ลกัษณะการทํางาน ซึง่เป็นการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน

ของบริษัท และกลุม่ธรุกิจไม่เก่ียวข้องกบัการเงิน 

บริษัทยอ่ย และบริษัทยอ่ยทางอ้อม มีการดําเนินการใน 4 ธุรกิจหลกั ประกอบด้วยธุรกิจการลงทนุ ธุรกิจให้บริการ

สนิเช่ือ ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ และธุรกิจผลติและจําหน่ายสิง่พิมพ์ ขณะท่ีบริษัทฯ ได้หยดุประกอบธุรกิจค้าปลีก

แล้วตัง้แตปี่ 2560 



 

22 | P a g e  
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

 

หมายเหต ุไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั และไม่มีบคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นมากเกินกวา่10% 

1.3.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ย ดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทนุชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น % 

-หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ ผลติและจําหน่ายสิง่พิมพ์ 100 100 99.99 

-ตงฮัว้ แอสเซท ธุรกิจให้สนิเช่ือ 500 260 90.00 

-ตงฮัว้ แคปปิตอล ธุรกิจให้สนิเช่ือแฟคตอร่ิง 100 100 99.99 

-บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ บริหารหนีด้้อยคณุภาพ 100 25 99.99 

1.3.2 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือห้นในบริษัทยอ่ยรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก
เสียงของบริษัทดงักลา่ว  

- ไมมี่ -  

1.3.3 ความสมัพนัธ์กบักลม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ - 
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1.3.4 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น 10 รายแรก  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 

2565 เป็นดงันี ้

ลําดบัท่ี รายช่ือ จํานวนหุ้น % 
1 นายสมนกึ กยาวฒันกิจ 235,376,500 24.39 
2 นายทายธร กยาวฒันกิจ 91,102,200 9.44 
3 นายสมชาย เวชากร 76,500,000 7.93 
4 นายอาณกร กยาวฒันกิจ 63,305,700 6.56 
5 นายวิชยั วชิรพงศ์ 19,192,400 1.99 
6 นางฐานิสร ธรรมลขิิตกลุ 16,654,300 1.73 
7 นายฐิต ิกิตตพิฒันานนท์ 16,000,000 1.66 
8 นายฐิตภิมิู สงิห์สา 15,037,800 1.56 
9 นายอภิชา กอลาภประเสริฐ 14,140,800 1.46 
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 14,007,719 1.45 

 

1.4 ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จํานวน 1,286,699,754.00 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 

965,035,922.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 965,035,922.00 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   

1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

1.5.1 การออกหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 

บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในวนัท่ี 10 กนัยายน 2555 จํานวน 

59,998,983 หน่วย โดยไม่คดิมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัราสว่นหุ้นสามญั 2 หุ้น ตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิดงันี ้

อตัราการใช้สทิธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิอาจ
่ ่ราคาใช้สทิธิตอ่หุ้น: 1.00 บาท ตอ่หุ้น (ราคาการใช้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
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ระยะเวลาการใช้
สทิธิ: 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนกันยายนของทุกปี โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวันทําการสุดท้ายของเดือน
กนัยายน 2558 (30 กนัยายน 2558)และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 9 กนัยายน 2560 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้สัง่รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทจํานวน 59,998,983 หน่วย เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีการใช้สิทธิครัง้แรก ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 ซึ่ง
ไม่มีจํานวนผู้มาใช้สทิธิ 
 
ในระหวา่งปี 2559 ผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สทิธิครัง้ท่ี 2 ตามใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 
18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพิ่ม
จาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 
 
ในระหว่างปี 2560 มีการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 ผู้ ถือหุ้น
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 2,500 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,024,336 บาท เป็น 
965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
2560 
 
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 จํานวน 
321,666,667หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิดงันี ้
อตัราการใช้สทิธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ

่ ่ราคาใช้สทิธิตอ่หุ้น: 1 บาท ตอ่หุ้น (ราคาการใช้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้
สทิธิ: 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวันทําการสุดท้ายของเดือน
มิถนุายน 2561 (30 มิถนุายน 2561) และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 
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เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สัง่รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทจํานวน 321,666,667 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 มีการใช้สิทธิครัง้แรก ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 ซึ่ง
ไม่มีจํานวนผู้มาใช้สทิธิ 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะจ่ายปันผลประมาณ  50-60% ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท)  99.11 27.63 46.53 41.76 (12.07) 

2. จํานวนหุ้น (หน่วย: หุ้น)  965,035,922 965,035,922 965,034,416 965,034,416 965,027,716 

3. กําไร(ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น  0.10 0.03 0.05 0.04 (0.01) 

4. กําไร(ขาดทนุ) สะสม  84,189,993 (11,896,254) (35,521,947) (79,643,149) (118,501,041) 

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

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้าน
บาท) 

งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

ในสว่นของบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทโดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานในแตล่ะ

ปี ซึง่ขึน้อยกูบัการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

บริษัทบริหารความเสี่ยง ผา่นทางกระบวนการสําคญั 5 ด้าน ได้แก่ 

1) การกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ บริษัทมีการกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้สาหรับความเส่ียง

ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจําทกุปี โดยระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้มีความสอดรับกบักระบวนการจดัทําแผน

ระยะกลาง รวมทัง้ได้มีการหารือและผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวข้องและเสนออนุมัติท่ี

คณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการวดัและรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ได้ 

2) การระบคุวามเส่ียง โดยบริษัทได้จําแนกความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ ความ

เส่ียงด้านสินเช่ือ ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน และความ

เส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้)ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงท่ีมิใช่ด้านการเงิน (ประกอบด้วยความเสี่ยงด้าน

ปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการกํากับการปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงด้านการ

บริการลกูค้าอยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย) ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยง

ด้านแบบจาลอง และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง 

3) การวัดและประเมินความเส่ียง โดยบริษัทใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละ

ประเภททัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือวดัคณุภาพของ

พอร์ตโฟลโิอ และความสามารถของบริษัทในภาวะวิกฤต 

4) การติดตามและควบคมุความเส่ียง ซึ่งบริษัทควบคมุความเส่ียงโดยการกําหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง (Key risk 

indicators) รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ทัง้ในระดบับริษัทโดยรวม ระดบัพอร์ตโฟลิโอ 

ระดบัผลติภณัฑ์ และระดบัอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

5) การรายงานความเส่ียงและการส่ือสาร โดยบริษัทมีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้านตา่ง ๆ ตลอดจนการ

ดําเนินการต่าง ๆ ทัง้ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วและกําลงัจะดําเนินการไปยังผู้ เก่ียวข้อง คณะกรรมการต่าง ๆ และ

ผู้บริหารระดบัสงูอย่างสม่าเสมอ รายงานเก่ียวกบัความเส่ียงดงักล่าว มีทัง้ในระดบัผลิตภณัฑ์ ระดบัพอร์ตโฟลิโอ 

ระดบัหน่วยงาน และระดบับริษัทโดยรวม 
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56-1 One Report 2021 

แนวป้องกนั 3 ระดบั 

บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรอย่างต่อเน่ืองให้พนักงานตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหารความเส่ียง โดยท่ีผู้บริหารและพนกังานในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกนัระดบัท่ี 1) เป็นผู้

ประเมินและรายงานความเสี่ยงพร้อมทัง้ดําเนินการเพ่ือปรับลดความเสี่ยงนัน้ การลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุทัง้

ในเร่ืองของการฝึกฝนอบรม การพฒันาเคร่ืองมือ กระบวนการและนโยบายท่ีสําคญั ส่วนสายงานบริหารความ

เส่ียง (แนวป้องกนัระดบัท่ี 2) ซึง่อยู่ภายใต้การดแูลของกรรมการผู้ อํานวยการ บริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการ

กําหนดกลยทุธ์ ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ติดตามและ

ดแูลการทางานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้มีการพิจารณาถึงความเส่ียงและผลตอบแทนอย่างสมเหตผุล 

สว่นผู้ รับผิดชอบระดบัท่ี 3 คือสายงานตรวจสอบ ทําหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระในการตรวจสอบการทํางานเพ่ือให้มัน่ใจ

วา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ และให้การเสนอแนะเพ่ือให้มีการพฒันาปรับปรุงระเบียบและกรอบ

งานการควบคมุความเสี่ยง 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถดุบิ 

การดําเนินธุรกิจสิง่พิมพ์  กระดาษเป็นวตัถดุิบหลกัท่ีสําคญัในการผลติ คิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ 27.39 ของ

ต้นทนุการผลิต โดยกระดาษจดัเป็นวตัถดุิบประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาแปรผนัไปตามราคาซือ้ขาย

ในตลาดโลก รวมทัง้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวไปยังผู้ บริโภคได้   ปัจจัยดังกล่าวล้วนสร้างผลกระทบท่ีสําคัญโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและ

ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มราคาจําหน่ายตามต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ได้  

บริษัท ฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคากระดาษในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลให้

อัตรากําไรลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดีบริษัทฯ  ได้กําหนดนโยบายและวางแผนอย่างรอบคอบในการ

จดัซือ้กระดาษซึง่สามารถทราบปริมาณการใช้ได้ลว่งหน้า และในการพิจารณาจดัซือ้แตล่ะครัง้จะพิจารณาถึงเร่ือง

ราคากบัคณุภาพและปริมาณของวตัถดุบิให้เหมาะสมท่ีใช้เป็นสําคญั และการใช้นโยบายลดต้นทนุการใช้กระดาษ  

เช่น การเข้มงวดปริมาณหนงัสือคืน เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

ความเส่ียงด้านบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์จีนรายวนั  ซึ่งต้องอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้  ประสบการณ์ และความชํานาญ

พิเศษทางส่ือภาษาเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท ฯโดยในทุกๆ ฝ่ายโดยเฉพาะในฝ่าย

บรรณาธิการเป็นแกนหลกัในการทํางาน และปฎิบตัิงาน  ดงันัน้ หากบริษัทสญูเสียบคุลากรเหล่านัน้ไปไม่ว่าด้วย
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เหตใุดก็ตาม บริษัทประเมินว่าจะทําให้เกิดปัญหาในส่วนงานผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสญูเสียบุคลากร

ดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาและจดัฝึกอบรมบุคลากรในสายงานและระดบัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่ม

ประสบการณ์และศกัยภาพในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดปรับปรุงระบบหรือนําเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานมากขึน้  พร้อมทัง้มีนโยบายกําหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและเหมาะสม เป็นไปตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการจูงใจให้

บคุลากรเหลา่นัน้ทํางานอยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว   

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมีผลตอ่ดอกเบีย้สทุธิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กู้ ยืม 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี ซึง่

ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

ความเส่ียงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

ความเสี่ยงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตามสภาวะ

ของตลาด ซึง่จะมีผลกระทบตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการลงทนุ เพ่ือ

กําหนดนโยบายและแผนการลงให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตักิบัฝ่ายเงินลงทนุ และมีการป้องกนัความเสี่ยงด้วยการ

ลงทนุในเงินลงทนุแบบกระจายการลงทนุทัง้ในเงินลงทนุระยะสัน้และระยะยาวของตราสารประเภทตา่งๆ ท่ีบริษัท

มีการลงทนุ 

ความเส่ียงจากการสญูเสียสนิค้า 

ธุรกิจค้าปลีกมีความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้าจากหลายๆ สาเหต ุเช่น การลกัขโมย สินค้าหมดอาย ุการบริหาร

จดัการภายในร้านค้า และศนูย์กระจายสนิค้า ซึง่หากไม่มีการควบคมุท่ีดีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่กําไร บริษัทฯ ได้มี

การดําเนินการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดบัสงู จดัการประชุมให้ความรู้แก่พนกังาน และติดตาม

ตรวจนบัสนิค้าเป็นประจํา เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสญูเสียสนิค้า 

อยา่งไรก็ตามในปี 2560 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทยอ่ย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมตติกลงรับ

ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 

2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสิน

และสาขาทา่อิฐ  
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ความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือ 

ธุรกิจให้สินเช่ือมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระ

ผกูพนัท่ีระบไุว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนทําให้บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคมุ

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมโดยกําหนดหลกัประกนัท่ีรัดกมุ ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ และเร่งติดตามลกูหนีใ้ห้ชําระภายใน

กําหนดเวลา 

ความเส่ียงจากสภาพคลอ่ง 

ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะไม่สามารถทําความต้องการทางการเงินในระยะสัน้ได้ ทัว่ไปมักจะเกิดขึน้จากการไม่

สามารถแปลงหลกัทรัพย์ หรือสินทรัพย์ไปเป็นเงินสดได้ โดยปราศจากการขาดทุนในมูลค่าของหลกัทรัพย์หรือ

สินทรัพย์นัน้ๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคมุความเส่ืยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ

เพ่ือให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

ความเส่ียงจากการลงทนุซือ้หนีด้้อยคณุภาพมาบริหาร 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจลงทุนซือ้หนีด้้อยคุณภาพจากบริษัทเช่าซือ้และสถาบนัการเงิน มาดําเนินการจัดเก็บและ

ติดตามหนีด้้วยตนเอง โดยในการกําหนดราคาประมลูซือ้หนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหนี ้คณุภาพของ

หนีแ้ตล่ะประเภท ระยะเวลาท่ีค้างชําระ และเป้หม้ายในกํารจดัเก็บหนีข้องบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาและกําหนดราคาซือ้หนีด้้อยคณุภาพแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีการวางแผนอย่างรอบคอบ 

และตรวจสอบข้อมลูหนีโ้ดยละเอียดจากข้อมลูท่ีผู้ขายจดัเตรียมให้ ข้อมลูการวิเคราะห์การจดัเก็บหนีแ้ละข้อมลู

อ่ืนๆ เพ่ือประเมินระยะเวลาและสัดส่วนเงินท่ีคาดว่าบริษัทฯจะจัดเก็บหนีไ้ด้ต้นทุนในการดําเนินงานตลอด

ระยะเวลาจดัเก็บหนี ้และอตัราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯต้องการ  มีข้อมลูการวิเคราะห์ประวตัิการจดัเก็บหนีแ้ละมี

การตดิตามผลการจดัเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอโดยมีการประชมุผู้บริหารเพ่ือติดตามและประเมินผลการ

จดัเก็บทกุสปัดาห์ รวมทัง้หาทางแก้ไขหรือออกมาตรการทางการตลาดเพ่ือรองรับและกระตุ้นการจดัเก็บหนี ้ 

ความเส่ียงจากการบริหารหนีไ้มมี่หลกัประกนัท่ีอาจจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุคืน 

การลงทนุในหนีไ้ม่มีหลกัประกนัคือการซือ้ และ/หรือประมลูซือ้หนีท่ี้ไม่มีสนิทรัพย์ใด ๆ วางไว้เป็นประกนัการชําระ
หนี ้โดยในกรณีท่ีลกูหนีล้้มละลาย บริษัทอาจต้องทําการแบง่สนิทรัพย์กบัเจ้าหนีร้ายอ่ืนตามสทิธิและสดัสว่น และ
อาจสง่ผลให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุคืนเน่ืองจากในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถตดิตามทวงถามหนี ้
จากลกูหนีด้งักลา่วได้ไม่วา่จะด้วยขัน้ตอนการตดิตามทวงถามหนี ้หรือขัน้ตอนงานคดีความทางกฎหมาย บริษัท
จะไม่สามารถดําเนินการอ้างสทิธิเรียกร้องใด ๆ ตอ่หนีข้องลกูหนีท่ี้มีสถานะล้มละลายดงักลา่วได้ 
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ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนีจ้ากกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

ความเสี่ยงในการชําระหนีข้องลกูหนี ้เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจลงทนุและบริหารสินทรัพย์ด้อย

คณุภาพ ในกรณีท่ีลกูหนีไ้ด้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ความผนัผวนของเศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชาติ 

จะสง่ผลให้ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนีล้ดลง และทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการจดัเก็บหนีไ้ด้น้อยลง 

อยา่งไรก็ตาม หากเศรษฐกิจดี ความสามารถในการชําระหนีข้องลกูหนีก็้มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ด้วย 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีการประเมินผลการติดตามหนีอ้ย่างสม่ําเสมอ เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีข้อง

ลกูหนี ้เพ่ือกําหนดนโยบายสําหรับการกระตุ้นการชําระหนีข้องลกูหนี ้อาทิเช่น นโยบายส่วนลดในการชําระหนี ้

ตามเทศกาลหรือวนัสําคญัตา่ง ๆ และการสง่เสริมการขาย (Promotion) 

ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ เป็นธุรกิจท่ียงัมีคู่แข่งขนัไม่มากนกั จึงมีความเส่ียงท่ีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้า

มาแข่งขนัในธุรกิจเพิ่มมากขึน้และอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขนัด้านราคาประมลูซือ้ซึง่ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเข้า

มาแขง่ขนัอาจเป็นบริษัทข้ามชาต ิหรือผู้ ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานกังานกฎหมายผู้ ฟ้องร้องคดี ผู้ให้บริการ

ติดตามเร่งรัดหนีเ้ป็นต้นนอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีความเสี่ยงท่ีผู้ จําหน่ายหนีจ้ะดําเนินการติดตามหนีเ้องหรือว่าจ้าง

บคุคลภายนอกในการตดิตามหนี ้แทนการจําหน่ายหนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอก  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าจะมีความเสี่ยงไม่มากนกัท่ีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากการเข้ามาดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพมีคณุสมบตัิหลกัๆ ท่ีสําคญั คือ ต้องมีระดบั

เงินทนุท่ีเพียงพอ มีความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาและกําหนดราคาซือ้หนี ้และมีศกัยภาพใน

การติดตามหนี ้ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีคุณสมบัติดงักล่าว อาจทําให้ศกัยภาพในการแข่งขันไม่เท่า

เทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมท่ีมีอยู่สําหรับกรณีท่ีเกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องรายอ่ืนๆ จะเข้ามา

ดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพเพิ่ม  

ความเส่ียงจากการฟ้องร้องดําเนินคดีอนัเกิดจากการตดิตามหนีท่ี้ซือ้มาบริหาร 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องดําเนินคดีจากลกูหนี ้อนัเป็นผลจากการตดิตามเร่งรัดหนีท่ี้บริษัทฯ ซือ้มา

บริหาร โดยการติดตามหนีท่ี้ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกดําเนินการ (Outsource) ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อขัดแย้งกับ

ลกูหนีท่ี้ถกูตดิตามหนี ้ 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องดําเนินคดีจากกลุ่มลกูหนีท่ี้ถกูติดตามเร่งรัดหนี ้เน่ืองจาก

บริษัทฯ มีการอบรมและมาตรการทํางวินยัควบคมุดแูลพนกังานติดตามเร่งรัดหนีใ้ห้ปฏิบตัิต่อลกูหนีด้้วยวิธีการท่ี

สภุาพและเป็นไปตามมาตรฐํานการปฏิบตังิานของบริษัทฯ  
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ความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ตอ่สงัคม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนีโ้ดยว่าจ้างให้บุคคลภายนอก

ดําเนินการ (Outsource) ทําให้ในการเจรจากบัลกูหนีอ้าจมีการโต้แย้งหรือสร้างความไม่พงึพอใจแก่ผู้ ท่ีถกูตดิตาม

หนี ้ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจะถกูกลา่วหาหรือถกูจดัรวมว่ามีการดําเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึง

ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ได้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายสําหรับ (Outsource)อยา่งเข้มงวดในการตดิตามเร่งรัดหนีใ้นลกัษณะสภุาพและ

ให้เกียรตลิกูหนี ้โดยบริษัทฯกําหนดนโยบายชว่งเวลาโทรตดิตามเร่งรัดหนีต้ัง้แตเ่วลา 8.00 น. จนถึง 17.00 น. 

เฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ และมาตรการอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัใินการตดิตามทวงถามหนี ้ท่ีออกโดย

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคม

โดยรวม ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ในการดําเนินธุรกิจปกต ิ โดยตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนิน

กิจกรรมของชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชน

ท่ีตัง้ของบริษัทฯ ลกูค้า ผู้อา่น คูค้่า ผู้ จําหน่าย และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาต ิ

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาธุริกจ และควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ

ข้อกําหนดอ่ืนๆ รวมทัง้แนวปฏิบตัิสากลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง

และยัง่ยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี ้

3.1 นโยบายและเป้าหมายจดัการความยัง่ยืน 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและ
มีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็น
กลางทางการเมือง 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพ
ต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้
แรงงานเดก็ และตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้คา่จ้าง และสวสัดกิาร ซึง่อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่าง
รับผิดชอบโดยอยูภ่ายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยรวมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมาย  

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็น

ส่ือกลางให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคณุภาพชีวิตการ

ทํางานท่ีดีสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางานโดยมีการจดัตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในกลุม่โรงงาน   เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกบั

ความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดีแก่พนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ี

ทํางานสม่ําเสมอ  ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตือนภยัภายในอาคารถงัดบัเพลงิประตหูนีไฟตลอดจนจดัให้มี

การฝึกซ้อมดบัเพลงิเบือ้งต้น . 
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4. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพ่ือขจัด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ดําเนินกิจการ เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป 
 

5. ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดจําหน่าย : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือความพอใจ
สงูสดุของลกูค้า  รวมทัง้พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/หรือ
การบริการ  ในด้านผู้จดัจําหน่าย บริษัทมุ่งหวงัให้ได้วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ  และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีตอ่คูค้่า 
 

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริต
และคอร์รัปชัน่  โดยส่ือสารทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่นขอบขา่ยกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  และจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็น
การฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่  

 

 
3.2.2 การวเิคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า 

บริษัทตระหนักดีว่าความสําเร็จ และความมั่นคงอย่างยัง่ยืนของบริษัทขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษัทมีต่อ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อนัได้แก่ พนกังาน คู่ค้าเจ้าหนี ้ลกูค้า คู่แข่งสงัคมของผู้ เก่ียวข้องโดยรวม ภาครัฐ 
และผู้ ถือหุ้น ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนนุให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย และ
ในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มี
สว่นได้เสีย บริษัทได้กําหนดบทบาทของบริษัทท่ีพงึกระทําตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ให้มีการดําเนินธุรกิจซึง่มีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง
มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการดําเนินงานอย่าง
ซ่ือสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง และพยายามอย่างเต็มท่ีใน
การปกป้องทรัพย์สนิและดํารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการ
ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน
ฐานะเจ้าของบริษัท  

พนกังาน : พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าอย่างย่ิง และเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท
บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีรับผิดชอบ และตามผลการปฎิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน 
อีกทัง้ได้จดัให้มี สวสัดกิารตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมี
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ระเบียบรวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  

บริษัทมุ่งพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เพ่ือเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึง
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพของพนกังานเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

คูค้่าและ เจ้าหนี ้: บริษัทปฎิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีกําหนดไว้ในสญัญารวมทัง้ไม่เรียกรับหรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตกบัคูค้่าหรือเจ้าหนีข้องบริษัทในปี 2564 บริษัทไม่มีการปฏิบตัิ
ท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีกําหนดไว้กบัคูค้่าหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 

ลกูค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการทํางานในหน้าท่ีของตน ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อลกูค้าโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ในการติดตามเร่งรัดหนีส้ิน ปฏิบตัิต่อลกูค้าทกุรายอย่างเป็น
ธรรมเย่ียงผู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอตุสาหกรรม หรือผู้ กํากบัดแูลจากทางการกําหนดไว้
ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่พยายาม
ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งด้วยการกลา่วหาในทางร้ายในปี 2564 ท่ีผ่านมานี ้บริษัทไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

 

หน่วยงานราชการ : บริษัทกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทไม่มีการกระทําใดๆ
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีควบคมุดแูล 

สงัคมและสิง่แวดล้อม : แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการดแูลสิ่งแวดล้อม และสงัคมแบบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม แต่บริษัทก็ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้โดยบริษัท
ดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างมีจรรยาบรรณเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคมตามความ
เหมาะสม และสนบัสนนุกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการประหยดัพลงังาน
และทรัพยากร เช่น การปิดไฟท่ีไม่จําเป็น การใช้อุปกรณ์สํานักงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ  

 
 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิตสิิง่แวดล้อม 
 
บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่การรักษาสิง่แวดล้อมบริเวณชมุชนใกล้เคียง โดยมีนโยบายท่ีจะประกอบธรุกิจ 
ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ท่ีก่อตัง้ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน
เก่ียวกับปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อมแต่อยางใด อีกทัง้จากการผลิตหนังสือพิมพ์ของบริษัทฯ วตัถุดิบท่ีใช้มี
เพียงไม่ก่ีประเภท  กระดาษคือวตัถดุิบหลกั คิดเป็นร้อยละ 67 ของวตัถดุิบทัง้หมดส่วนท่ีเหลือเป็นวสัดุ
สิน้เปลือง ได้แก่ เพลท, หมกึพิมพ์, นํา้ยาเคมี ซึง่เม่ือผา่นกระบวนการผลติแล้ว บริษัทฯ จะนํามาจําหน่าย
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ให้แก่ผู้ รับซือ้สินค้าเก่าทัง้หมด ซึง่ต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้บริษัทจึง
ไม่มีวตัถดุบิหรือนํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว เป็นมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม 
 
3.3.1 นโยบาย และแนวปฏิบตัด้ิานสิง่แวดล้อม  
บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองของสิ่งแวดล้อม ไม่วาจะเป็นภายในบริษัท หรือว่าบริเวณใกล้เคียง โดยบริษัท
ได้กําหนดนโยบายในการบริหารการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมัน่ในการจดัการทรัพยากร
และสิง่แวดล้อมภายในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีแนวปฏิบตั ิดงันี ้ 
1. ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัดครบถ้วน 100%  
2. ควบคมุ, ป้องกนัและลดระดบัความรุนแรงของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานให้
อยูใ่นระดบัต่ําทัง้หมด  
3. ลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยางคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้  
4. รณรงค์เก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุง
เน้นกระบวนการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
5. ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง  
6. ปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่ภายในและภายนอกบริษัท 
 
ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการจดัทํานโยบายและแผนการพฒันาความยัง่ยืนองค์กร โดยคาดว่าจะจดัตัง้
คณะกรรรมการบริหารจดัการความยัง่ยืน ภายในปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัทําหน้าท่ีกําหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย และกรอบการบริหารจดัการความ
ยัง่ยืน ติดตามผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนผลกัดนักระบวนการดําเนินงานให้เกิดการพฒันาขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์กร 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564       หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 2562 2563 2564 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและฐานะทางการเงนิ 

รายได้จากการขายและบริการ 33,593,878 27,445,334 76,285,520 

รายได้ดอกเบีย้(คา่รักษาสทิธ์ิ)เงินปันผล 

  และผลกําไรจากการลงทนุ 

69,184,060 33,506,631 48,034,594 

ต้นทนุขายและบริการ 24,135,917 19,794,672 24,109,601 

กําไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

46,529,800 27,888,739 109,011,215 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 46,529,800 27,634,148 99,105,989 

สนิทรัพย์รวม 1,243,792,368 1,250,845,240 1,445,179,005 

หนีส้นิรวม 44,000,435 38,093,618 141,324,097 

สว่นของเจ้าของ 1,199,791,933 1,212,751,622 1,303,854,908 

อัตราส่วนทางการเงนิ    

อตัรากําไรสทุธิ (%) 43.18 40.92 62.72 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 3.79 2.09 7.13 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ (%) 3.95 2.16 7.64 

อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของ (เท่า) 0.04 0.03 0.11 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.05 0.03 0.10 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.24 1.26 1.35 
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4. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปีบญัชี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย:ล้านบาท ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

ปี 
2564 

ปี 
2563 

% YoY 

รายได้รวม 18.98 33.27 82.40 23.37 158.02 67.53 +134.00% 
ต้นทนุขายและบริการ 4.09 4.30 12.53 3.19 24.11 19.79 +21.80% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย บริหาร และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

4.22 5.52 15.31 (0.15) 24.90 19.85 +25.47% 

EBIT 10.67 23.45 54.56 20.33 109.01 27.89 +290.88% 
กําไรสทุธิ 10.63 22.12 52.71 13.65 99.11 27.63 +258.70% 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.01 0.02 0.05 0.01 0.10 0.03 +270.37% 

รายงานภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 เศรษฐกิจไทยมีการฟืน้ตวัจากสถานการณ์ COVID-19 จากการสนบัสนนุของภาครัฐ โดยออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ และการฉีดวคัซีนได้ในปริมาณร้อยละ 64* ของเป้าหมาย ทําให้มีการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมท่ี 158.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 134 เม่ือเทียบ

กบัปี 2563 ท่ีมีรายได้รวมท่ี 67.53 ล้านบาท ซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากธุรกิจ ดงันี ้

รายได้จากการขายและบริการ  

ธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์และโฆษณา ปี 2564 จํานวน 15.61 ล้านบาท ลดลง 2.28  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.74 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 17.89 ล้านบาท 

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคเตอร่ิง ปี 2564 จํานวน 11.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.80 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 18.83 จาก
ปี 2563 ท่ีจํานวน 9.56 ล้านบาท 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ปี 2564 จํานวน 54.49 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 54.49 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 0.00 ล้านบาท 

 

 

*ข้อมลูจากกรมควบคมุโรค ณ วนัท่ี 21 พฤศิจกายน 2564  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

รายได้ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และผลกาํไรจากการลงทุน 

ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ ปี 2564 จํานวน 15.06 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1.45 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.65 จากปี 2563 ท่ี
จํานวน 13.61 ล้านบาท 

ธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์และโฆษณา ปี 2564 จํานวน 11.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 894.83 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 1.16 ล้านบาท 

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคเตอร่ิง ปี 2564 จํานวน 25.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31.50 จาก
ปี 2563 ท่ีจํานวน 19.43 ล้านบาท 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ปี 2564 จํานวน 0.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.06 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 0.00 ล้านบาท 

รายได้อ่ืน 

ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ ปี 2564 จํานวน 0.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 76 จากปี 2563 ท่ี
จํานวน 0.50 ล้านบาท 

ธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์และโฆษณา ปี 2564 จํานวน 0.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 14.81 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 0.81 ล้านบาท 

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคเตอร่ิง ปี 2564 จํานวน 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26.58 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 504.36 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 5.27 ล้านบาท 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ปี 2564 จํานวน 0.03 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.03 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 0.00 ล้านบาท 

ต้นทุนขายและบริการ 

ธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์และโฆษณา ปี 2564 จํานวน 11.92 ล้านบาท ลดลง 2.56 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.68 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 14.48 ล้านบาท 

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคเตอร่ิง ปี 2564 จํานวน 4.64 ล้านบาท ลดลง 0.68 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.78 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 5.32 ล้านบาท 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ปี 2564 จํานวน 7.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 7.55 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 0.00 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ ปี 2564 จํานวน 17.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.19 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 115.89 จากปี 2563 
ท่ีจํานวน 7.93 ล้านบาท 

ธุรกิจส่ือสิง่พิมพ์และโฆษณา ปี 2564 จํานวน 7.13 ล้านบาท ลดลง 0.18 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.46 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 7.31 ล้านบาท 

ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคเตอร่ิง ปี 2564 จํานวน 0.48 ล้านบาท ลดลง 4.98 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 91.21 จากปี 
2563 ท่ีจํานวน 5.46 ล้านบาท 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ปี 2564 จํานวน 0.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.44 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 
จากปี 2563 ท่ีจํานวน 0.00 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2564 
สินทรัพย์   
สนิทรัพย์หมนุเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6.58 11.92 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 11.55 141.70 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 37.10 68.65 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้คืน 20.50 9.00 
สนิค้าคงเหลือ 1.93 1.98 
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 838.28 577.21 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4.82 5.11 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 920.76 815.57 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน   
สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 150.66 104.50 
เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ - 345.64 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว - 18.00 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 166.80 147.02 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 4.81 11.75 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 1.67 0.93 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.01 0.30 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

หน่วย: ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2564 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 4.56 - 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.56 1.46 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 330.07 629.60 
รวมสินทรัพย์ 1,250.83 1,445.17 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หนีส้ินหมุนเวียน   
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 17.08 113.44 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 0.92 0.59 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 1.72 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 12.99 13.35 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 30.99 129.10 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน   
หนีส้นิตามสญัญาเช่า 0.81 0.39 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 1.25 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.28 6.58 
ประมาณการหนีส้นิความเสียหายจากคดีความ - 4.00 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 7.09 12.22 
รวมหนีส้ิน 38.08 141.32 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทนุเรือนหุ้น   
ทนุจดทะเบียน   
หุ้นสามญั 1,286,699,754 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,286.70 1,286.70 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว   
หุ้นสามญั 965,035,922 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 965.04 965.04 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 242.58 242.58 
กําไรสะสม   
สํารองตามกฏหมาย 15.34 15.36 
ยงัไม่ได้จดัสรร (11.90) 84.19 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (17.73) (25.73) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,193.33 1,281.43 
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หน่วย: ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2564 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 19.42 22.42 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,212.75 1,303.85 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,250.83 1,445.17 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,445.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 194.34 ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ 15.54 เทียบกบัวนัท่ีเดียวกนัในปี 2563 ซึง่โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์
ด้อยคณุภาพจากธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 

 หนีส้นิรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 141.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 103.24 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 271.11 
เทียบกบัวนัท่ีเดียวกนัในปี 2563 ซึง่โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น รวมถึงการเพิ่มขึน้
ของประมาณการหนีส้นิความเสียหายจากคดีความ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,303.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91.10 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.51 
เทียบกบัวนัท่ีเดียวกนัในปี 2563 ซึง่โดยหลกัมาจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ และ
ธุรกิจให้สนิเช่ือและแฟคตอร่ิง รวมถึงการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
(TFRs 9) มาถือปฏิบตัทํิาให้มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (Book Value per Share) อยูท่ี่ 1.35 และมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่
สว่นของเจ้าของ (D/E Ratio) อยูท่ี่ 0.11 เทา่ 

 กระแสเงนิสด 

หน่วย: ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 274.09 (356.80) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (280.04) 363.25 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1.09) (1.11) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (7.04) 5.34 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 13.62 6.58 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 6.58 11.92 

  

สําหรับปี 2564  บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 356.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 630.89 ล้าน
บาท โดยหลักมาจากการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์และการลงทุนในหุ้ นสามัญ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทนุเท่ากบั 363.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 643.29 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ
ตราสารหนี ้รวมถึงการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 
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ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.34 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกบัวนัเดียวกนัในปี 2563 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท หนงัสือพมิพ์ตงฮัว้ จํากดั)    
          (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้รวม 27.25 19.86 28.08 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 27.33 21.79 19.04 
กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ 0.08 (1.93) 8.66 
สนิทรัพย์รวม 92.40 83.42 87.64 
หนีส้นิรวม 7.21 8.78 8.05 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 85.19 74.64 79.59 

 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั) 

          (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้รวม 48.96 24.45 35.06 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 26.84 8.91 5.11 
กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ 22.12 15.54 29.53 
สนิทรัพย์รวม 416.69 220.36 303.64 
หนีส้นิรวม 237.81 26.23 79.47 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 178.88 194.13 224.17 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้รวม 17.54 9.81 28.53 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 37.23 21.46 15.24 
กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ 19.69 (11.65) 13.29 
สนิทรัพย์รวม 494.44 284.04 278.56 
หนีส้นิรวม 410.69 212.24 193.39 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 83.75 71.80 85.17 
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บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้รวม - - 54.58 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย - - 13.47 
กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ - - 32.89 
สนิทรัพย์รวม - - 373.64 
หนีส้นิรวม - - 315.75 
สว่นของผู้ ถือหุ้น - - 57.89 

หมายเหต ุบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 และได้รับอนมุติัจากธนาคารแหง่
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2565 ให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสนิทรัพย์ตามกฎกระทรวง 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลตอ่การดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายในการมองหาธุรกิจใหม่  ซึง่ในขณะนีกํ้าลงัอยู่ในระหวา่งการเจรจาและวิเคราะห์

ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม  และมีเป้าหมายจะเร่ิมธุรกิจใหม่ จึงเป็นเหตผุลหลกัให้บริษัทมีมติเพิ่มทนุ

เพ่ือให้สามารถรองรับธุรกิจใหม่ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจาก

การลงทนุเป็นท่ีน่าพอใจต่อผู้ ถือหุ้น ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกธุรกิจท่ีเหมาะสม  ซึ่งบริษัทต้อง

ใช้ความระมดัระวงั และความรอบคอบในการตดัสนิใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น  

ปัจจยัสําคญัท่ีอาจกระทบตอ่ผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ปัจจบุนัถึงแม้ประเทศ

ไทยจะมีแนวโน้มการขยายตวัในภาคธุรกิจตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัเสริมจากนโยบายการพฒันาและการ

ลงทุนของภาครัฐบาล  แต่ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลงัผนัผวนอย่างหนักอันเน่ืองมาจาก

ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจท่ีกําลงัมีปัญหาทัง้ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของ

เงินทนุในตลาดโลก ซึ่งปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้อย่างต่อเน่ือง   ซึ่งอาจเป็นปัจจยัหนึ่งใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนท่ีต้องใช้เทคโนโลยี และการระดมทุนจากต่างประเทศ  และอาจส่งผลกระทบ

ตอ่เน่ืองถึงอตัราผลตอบแทนของการลงทนุท่ีน่าสนใจในอนาคตได้ 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือ : บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จํากดั(มหาชน) 

  (เดมิช่ือ บริษัท ตงฮัว้ คอมมนิูเคชัน่ส์จํากดั (มหาชน)) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์   :  TH 

ธุรกิจหลกั   : ประกอบธุรกิจดําเนินกิจการเพ่ือลงทนุ 

ท่ีตัง้สํานกังาน   : เลขท่ี  877-881  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย   

เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100   

โทรศพัท์    : 0-2236-9171-6   

โทรสาร      : 0-2238-5286 

เลขทะเบียน   : 0107537000122 (เดมิเลขท่ี บมจ. 259) 

ประเภทหลกัทรัพย์  : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   : 1,286,699,754 บาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 1,286,699,754 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุเรียกชําระแล้ว   : 965,035,922    บาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 965,035,922 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนหุ้น   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขท่ี 93  ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทร. 0-2009-9000   โทรสาร. 0-2009-9992 
ผู้สอบบญัชี   : นางสาวสดุาพร ทะวาปี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ 
      นายเทวา ดําแดง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777 หรือ 
      นายพรชยั กิตตปัิญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778 
      บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เลขท่ี 87/102  อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชัน้ 9   

  ซอยเอกมยั 3 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-382-0414 โทรสาร 02-381-5849 และ 02-382-0417 
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ข้อมลูสําคญัอ่ืน 

นิตบิคุคลท่ีบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภท

ของหุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

แล้ว (หุ้น) 

ร้อยละของจํานวน

หุ้นท่ีถือทัง้ทางตรง

และทางอ้อม 

1.บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 

877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท์ 02236 9172 - 6 

โทรสาร 02238 5286 

ผลติและจําหน่าย

หนงัสือพิมพ์

ให้บริการโฆษณา

ในหนงัสือพิมพ์และ

รับจ้างพมิพ์งาน 

สามญั 10,000,000 

(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

99.99 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

959 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

02 234 5356-9 

 

ธุรกิจให้สนิเช่ือ สามญั 10,000,000 

(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

99.99 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ มีรายงานข้อพิพาททางกฎหมาย ดงันี ้

1.1 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้มอบหมายให้สํานกังานทนายดําเนินการฟ้องร้อง
บริษัทลกูค้า,ผู้ คํา้ประกนั และลกูหนีห้น่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง ในข้อหาผิดสญัญาโอนสทิธิเรียกร้อง
(แฟคตอร่ิง)และคํา้ประกนัเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้จําเลยทัง้สาม 
ร่วมกนัชําระเงินตามคําฟ้องพร้อมดอกเบีย้ นบัตัง้แต ่ 22 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระ
เสร็จ ในสว่นของบริษัทลกูค้าและผู้ คํา้ประกนั ไม่ได้อทุธรณ์คําพิพากษา จงึถือวา่คดีเป็นอนัสิน้สดุ แต่
หน่วยงานรัฐ ลกูหนีอ้ทุธรณ์คําพิพากษา และเม่ือวนัท่ี18 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลอทุธรณ์พิพากษายืน
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ให้ลกูหนีชํ้าระหนีต้ามคําพิพากษาให้กบับริษัทยอ่ย ตอ่มจําเลยท่ี 3 ได้ขออนญุาตฎีกาคดีดงักลา่ว 
จนเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2565 ศาลฎีกา มีคําสัง่ไม่อนญุาตให้ฎีกา คดีเป็นอนัสิน้สดุ 

1.2 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ถกูอดีตกรรมการของบริษัทฟ้องร้องเป็นคดีแพง่ ในข้อหาผิดสญัญา,จ้างทําของ , 

จ้างแรงงานตอ่ศาลแพง่กรุงเทพใต้ เป็นเงินจํานวน 3.9 ล้าน พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจาก

วนัฟ้องร้องทัง้ ท่ีไม่ปรากฎวา่มีการวา่จ้าง ไมมี่มตคิณะกรรมการบริษัท ไมมี่สญัญาจ้างและประเภท

หรือลกัษณะงานท่ีจ้าง ไม่มีการสง่มอบงาน หรือระยะเวลาในการเข้าปฎิบตังิาน และไม่ปรากฎ

รายการทางบญัชีถึงภาระหนี ้หรือเจ้าหนีใ้นรายการค้างจ่ายดงักลา่ว อีกทัง้ กรรมการทา่นดงักลา่ว

มิได้มีการแจ้งสว่นได้สว่นเสียตอ่ผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา88(1) แหง่พรบ.บริษัทมหาชน พศ. 2535 และ

พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พศ. 2535 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 ศาลชัน้ต้นมีคํา

พิพากษายกฟ้องคดี ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2564 ศาลอทุรณ์กลบัคําตดัสนิศาลชัน้ต้นให้จําเลย

ชดใช้เงินให้แก่โจทก์ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจาณาคดีของศาลฎีกา ไม่ได้เป็นคดีท่ีเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจโดยปกต ิ
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ส่วนที่ 2 
การจัดการ และการกาํกับดแูลกจิการ 

6. นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตักิารกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

มัน่คง จดัการและวางนโยบายให้เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ   ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือ

หุ้น เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น   รวมถึงให้ตรงตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  เว้นแต่เร่ืองท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่    คณะกรรมการต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอความเห็นชอบและอนมุตัขิองท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ   ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท    

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการ 

นโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะมีผลต่อการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการกํากบัดแูลบริษัทท่ีครอบคลมุถึงหลกัการในเร่ืองสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้
เสีย การกําหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสการควบคมุและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ปฏิบตัติามนโยบาย     ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการจะปฏิบตัแิละส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งยตุธิรรม 
2. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆและสนบัสนนุให้มีความเข้าใจและ

ความร่วมมืออนัดี ตอ่บริษัท 
3. คณะกรรมการจะปฏิบตัิหน้าท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และจดั

ให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของ
กรรมการในฐานะท่ีเป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ ถือหุ้นและฝ่ายจดัการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ดําเนินการ
เปิดเผย ข้อมลูและรายงานของบริษัทอย่างถกูต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎระเบียบ
ของทางการ 

5. คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่าย
จดัการ ทัง้ในด้านนโยบายการจดัการและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลกัเกณฑ์จรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับกรรมการฝ่ายจดัการ และ
พนักงานทั่วไป เพ่ือให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบตัใินธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทกุปี และติดตามกํากบัให้มีการ
ปฏิบตัติามนโยบายท่ีกําหนดไว้ โดยในปี 2564 ท่ีผา่นมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   
ดงักลา่วข้างต้น สรุปได้ดงันี ้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้บริษัทยงัส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ี โดยสิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ใข
ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นและได้ปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่ว ดงันี ้

1. ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างเพียงพอ และทนัเวลา อีกทัง้แจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในปี 2565 
บริษัทได้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น 1ครัง้  ดงันี ้

-  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

2. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทบริษัทไม่
อนุญาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

3. อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้น
การกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2565 นัน้บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และ
ตอ่เน่ืองจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ  

4. ประธานท่ีประชุมจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

5. กรรมการบริษัททกุท่านให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น รวมถึง
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

หมวดที่ 2   การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั
ทกุราย ทัง้นีเ้พ่ือทําให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติแทนได้ และเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 บริษัทจึงได้เสนอ นางวนิดา  วรรณศิริกุล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะท่ีมีรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ได้สง่ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้น  

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเสมอภาคกัน ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
ความเห็นในเร่ืองใดๆซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ หรือการเสนอวาระพิเศษใด ๆ  ให้ท่ีประชุม
พิจารณา ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายงับริษัท ผ่านมายงัคณะกรรมการบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมประชมุสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท่ีให้ความสนใจ
ติดตามการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความเห็นอย่างเสรี และได้เสนอความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทเสมอมา 

 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักดีว่าความสําเร็จ และความมั่นคงอย่างยัง่ยืนของบริษัทขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษัทมีต่อ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อนัได้แก่ พนกังาน คู่ค้าเจ้าหนี ้ลกูค้า คู่แข่งสงัคมของผู้ เก่ียวข้องโดยรวม ภาครัฐ 
และผู้ ถือหุ้น ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนนุให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย และ
ในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มี
สว่นได้เสีย บริษัทได้กําหนดบทบาทของบริษัทท่ีพงึกระทําตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่ให้มีการดําเนินธุรกิจซึง่มีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง
มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการดําเนินงานอย่าง
ซ่ือสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง และพยายามอย่างเต็มท่ีใน
การปกป้องทรัพย์สนิและดํารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการ
ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน
ฐานะเจ้าของบริษัท  

พนกังาน : พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าอย่างย่ิง และเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัท
บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม บริษัทให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีรับผิดชอบ และตามผลการปฎิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน
อีกทัง้ได้จดัให้มี สวสัดกิารตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน 



 

50 | P a g e  
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมี
ระเบียบรวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  

บริษัทมุ่งพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เพ่ือเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึง
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพของพนกังานเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

คูค้่าและ เจ้าหนี ้: บริษัทปฎิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีกําหนดไว้ในสญัญารวมทัง้ไม่เรียกรับหรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตกบัคูค้่าหรือเจ้าหนีข้องบริษัทในปี 2564 บริษัทไม่มีการปฏิบตัิ
ท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีกําหนดไว้กบัคูค้่าหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 

ลกูค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการทํางานในหน้าท่ีของตน ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อลกูค้าโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ในการติดตามเร่งรัดหนีส้ิน ปฏิบตัิต่อลกูค้าทกุรายอย่างเป็น
ธรรมเย่ียงผู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอตุสาหกรรม หรือผู้ กํากบัดแูลจากทางการกําหนดไว้
ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่พยายาม
ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งด้วยการกลา่วหาในทางร้ายในปี 2564 ท่ีผ่านมานี ้บริษัทไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

 

หน่วยงานราชการ : บริษัทกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทไม่มีการกระทําใดๆ
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีควบคมุดแูล 

สงัคมและสิง่แวดล้อม : แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการดแูลสิ่งแวดล้อม และสงัคมแบบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม แต่บริษัทก็ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้โดยบริษัท
ดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างมีจรรยาบรรณเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคมตามความ
เหมาะสม และสนบัสนนุกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการประหยดัพลงังาน
และทรัพยากร เช่น การปิดไฟท่ีไม่จําเป็น การใช้อุปกรณ์สํานักงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ  

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลู
ท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
โดยผ่านช่องทางท่ีผู้ ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึงโดยผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) นอกจากช่องทางท่ี
กลา่วมาแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เปิดช่องทางให้นกัลงทนุหรือผู้สนใจสามารถขอข้อมลูหรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี
อีเมล์ tonghua_dailynews@tonghuagroup.com เพ่ืออานวยความสะดวกให้กบัผู้ลงทนุหรือผู้สนใจอีกด้วย 
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56-1 One Report 2021 

 การทาํหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯได้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและเปิดเผยการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ี
เป็นไปตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และผู้บริหารระดบัสงูไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ด้วย 

 คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท  ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2564 มี
ความถูกต้อง ใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฎิบตัิโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึง
ความสมเหตสุมผลอย่างรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รองรับทัว่ไป  

 ผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทนัน้ บริษัทจะยดึหลกัในเร่ืองการให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย และ
ความชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้ มีส่วนได้
เสียได้ถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจง่าย และทนัเวลาเพ่ือให้ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทเป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8 ท่านโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 
ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีสดัส่วน
และจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัททัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการ
บริษัทไว้อยา่งชดัเจน  

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคน ล้วนมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามนิยามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทกําหนดขึน้ ซึง่กรรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุย
พินิจอย่างเป็นอิสระและเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการของ
บริษัทไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดมีอํานาจเหนือการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระทัง้นีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้ นายสุรงค์ บูลกุล 
กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินรวมทัง้การ
สอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
นายวีระ  เอือ้วิไลจิตร เป็น เลขานกุารบริษัท ท่ีเป็นพนกังานประจําของบริษัท ทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา ด้าน
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ ดแูลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จัดการประชุมจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลกิจการรวมถึงการติดต่อส่ือสารกับผู้ ถือ
หุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทด้วย 

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความหลากหลายในด้านทักษะความรู้ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์มีวิสัยทัศน์และความสามารถท่ีจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดําเนินไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถอทิุศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี
ระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทมิได้กําหนดจํานวนกิจการอ่ืนท่ีกรรมการจะไปดํารง
ตําแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ีเหมาะสมในการท่ีจะรับตําแหน่ง
เป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
เพ่ือติดตามการดําเนินงานของบริษัท และสามารถปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและ
มีประสิทธิภาพ ทัง้นีค้ณุสมบตัิของกรรมการรวมทัง้การดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนจะเปิดเผย
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบใน หวัข้อ “รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร”  

 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท 
บริษัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ บริษัทมิได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพ่ือ
การนี ้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุ
ครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจาก ตําแหน่งในปี
แรก และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนี ้
อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

 ประสิทธิภาพการทาํหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบและมี
สว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ท่ีนําเสนอโดย
ฝ่ายบริหารของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบ
ควบคมุภายในอย่างเพียงพอ ทัง้ทางด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
ทางการอีกทัง้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และ
ดูแลเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอบริษัทมีหน่วยงานอิสระท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานครอบคลมุทกุธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ไปกบัการ
รายงานตอ่กรรมการบริหาร   ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองดงักลา่ว 

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่และการปฏิบตัิงานในการ
ควบคมุภายในแตล่ะเร่ืองว่าได้มีการควบคมุท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบคําสัง่ของบริษัท
ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี 
หน่วยงานดงักลา่วนีจ้ึงขึน้ตรงและรายงานผลการกํากบัดแูลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการ
บริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในปีละ 1 ครัง้ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความ
จําเป็น  ก่อนการประชมุคณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนั 
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56-1 One Report 2021 

 การประเมินตนเองคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการขึน้เป็นประจําทกุปี
เพ่ือพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทํางาน ประเมินการทํางานของตนและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานในปี 2564 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ภายใต้ 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ   
4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ    
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา         

 ผู้บริหาร สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะเห็นวา่ การดําเนินการสว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดีหาก
มีกรรมการได้รับแต่งตัง้เข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัททัง้คณะจะร่วมชีแ้จงให้กรรมการใหม่ทราบถึง
นโยบายของบริษัท และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท  

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหาร 
เลขานุการบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากับดแูลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้นัน้กระทําทัง้เป็นภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

 

การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทยอ่ยทางอ้อม 

ในระหวา่งปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษํทยอ่ยทางอ้อม ดงันี ้

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ทนุท่ีเรียกชําระ

แล้ว (ล้าน

บาท) 

ร้อยละของจํานวน

หุ้นท่ีมีสทิธิออก

เสียง 

มลูคา่เงิน

ลงทนุ 

(ล้านบาท)  

1.บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั 

 

บริหารหนีด้้อย

คณุภาพ 

25.00 99.99 25.00 

โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนมุตัิแต่งตัง้ให้ นายสมนึก กยาวฒันกิจ และนายพงษ์ศกัดิ์  ชาเจียมเจนและนาง

ปรียาพร กยาวฒันกิจ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์

ทีดีท่ีสดุของบริษัทย่อย และดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไป
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใด ให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมลูและการทํารายการต่าง ๆ ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากับดแูลให้มีการจดัเก็บ

ข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือป้องกัน
ผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมบริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิสําหรับรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียว
โยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการกําหนดราคาและเง่ือนไขถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับรายการท่ีทํากับบุคคลภายนอกรวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบ
การเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชนอยา่งเดด็ขาด 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์มาโดยตลอด 

6.3.1 นโยบายการกํากบัดแูลท่ีสําคญั ท่ีผา่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีดงันี ้

1. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการคือครองหลกัทรัพย์ 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบ
เพ่ือจดัทําบนัทกึการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็รายบคุคล เพ่ือนําเสนอ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัติามข้อกําหนดดงักลา่วด้วย 

2. บริษัทมีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ 
เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
ข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท/กลุม่บริษัทจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดดงักลา่วถือเป็นการกระทําผิดวินยัของบริษัท หากกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนกังาน ท่ีได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ีสําคญั คนกระทําผิดวินยัจะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดั
คา่จ้าง การพกังาน โดยไม่ได้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 
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7.  โครงสร้างการกาํกับดแูลกิจการ และข้อมูลสาํคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและ
มัน่คง จดัการและวางนโยบายให้เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ   ปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้น เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น   รวมถึงให้ตรงตาม
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่    คณะกรรมการต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอความเห็นชอบและอนมุตัขิองท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ   ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท   

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 5 ทา่น จากจํานวน
ทัง้หมด 8 ทา่น ท่ีไม่ได้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

7.2 รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการ 

1. นายสมนกึ กยาวฒันกิจ   ประธานกรรมการ 

2.นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ   รองประธานกรรมการ1, กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.นายปรีชา เลศิกมลมาศ   รองประธานกรรมการ 2 , กรรมการอิสระ 

4.นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน  กรรมการผู้อานวยการ 

5. นายสรุงค์บลูกลุ   กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ      

6. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ  กรรมการ 

7.นางวนิดา วรรณศริิกลุ   กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 

8. หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่  กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนัตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองบริษัทได้คือ   กรรมการสองทา่นลงลายมือช่ือ

ร่วมกนั  และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

7.2.1 ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตคิณะกรรมการ  ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
3. ดแูลและตดิตามให้มีระบบการควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผล 
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4. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ  ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
5. กําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ  และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความ

เส่ียงของกิจการ 
6. พิจารณาและรับทราบรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

7.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่านไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม  ทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท  และเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  มีคณุสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2564 ประกอบด้วย 

  1.นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

  2.นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

  3.นางวนิดา วรรณศริิกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

 นายวีระ เอือ้วิไลจิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2.3 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ 
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน
ดงักล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับ การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม

กฏบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฎิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
7.3 โครงสร้างกรรมการบริษัท  

   
 

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายสินเช่ือ
ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน
บริหารสินทรัพย์ ส่ือส่ิงพิมพ์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการ 

1. นายสมนกึ กยาวฒันกิจ   ประธานกรรมการ 

2.นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ   รองประธานกรรมการ1, กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.นายปรีชา เลศิกมลมาศ   รองประธานกรรมการ 2 , กรรมการอิสระ 

4.นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน  กรรมการผู้อานวยการ 

5. นายสรุงค์บลูกลุ   กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ      

6. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ  กรรมการ 

7.นางวนิดา วรรณศริิกลุ   กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 

8. หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่  กรรมการอิสระ 

7.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2564  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสํานกังาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ประกันสงัคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสัน้อ่ืนๆ เป็นเงินทัง้สิน้
คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร  จํานวน   3,042,312.52  บาท  เป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน 
โบนสัและเบีย้ประชมุ คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ จํานวน 180,726.84 บาท เป็นคา่ใช้จ่ายเดนิทาง 
และคา่รับรอง 

7.5 บุคลากร 

ปัจจัยท่ีเป็นแรงขับดันสําคัญท่ีจะผลกัดันและสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ

คณุภาพของของบคุลากร เป็นวตัถปุระสงค์หลกัท่ีบริษัทให้ความสําคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาบคุคลากรทัง้ความรู้

ความสามารถอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน จดัฝึกอบรมสําหรับเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ท่ีจะนํามาใช้ให้เกิดความชํานาญ  ความเช่ียวชาญ  ทกัษะ  และความคลอ่งแคลว่ในสายอาชีพให้เหมาะสม

กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  มีการศกึษาและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสะดวกในการทํางานให้

มากท่ีสุด  สนับสนุนให้มีการจัดสวสัดิการท่ีดีท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บุคลากรทุกตําแหน่งหน้าท่ีมีศกัยภาพในการ

ปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ โดยในระหว่างปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท โดย

การจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั และโอนธุรกิจและบคุคลากรทัง้หมด เพ่ือดําเนินธุรกิจหนงัสือพิมพ์  ในปี 

2557 บริษัทได้จดัตัง้บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และชํานาญ

งานด้านธุรกิจค้าปลีก จํานวน 23 คน 
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อยา่งไรก็ตามในปี 2560 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทยอ่ย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมตติกลงรับ

ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 

2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสิน

และสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจบุนั 

จงึทําให้ความเสี่ยงเร่ืองการสญูเสียสนิค้าในธุรกิจค้าปลีกนีห้มดไป 

ในปี 2564 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ได้ จดัตัง้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้้อยคณุภาพ และเร่ิม

ดําเนินธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2564 จงึมีการจ้างงานเพียง 1 คน  

จํานวนพนกังานและผลตอบแทน 

ปี 2564 

บม
จ. 
ตง
ฮัว้
โฮ
ลด
ิง้ 

บจ
.ห
นงั
สือ
พมิ

พ์ต
งฮ
ัว้ 

บจ
.ต
งฮ
ัว้ แ

อส
เซ
ท*

 

บจ
.ต
งฮ
ัว้ แ

คป
ปิต

อล
 

บจ
.บ
ริห
าร
สนิ
ทรั
พย์
ตง
ฮัว้

 

พนกังานปฎิบตักิาร (คน) . 21 - - - 

พนกังานบริหาร (คน) 2 2 - 1 - 

พนกังานในสํานกังาน (คน) 12 8 - 2 1 

รวม 14 31 - 3 - 

คา่ตอบแทนพนกังาน (ล้านบาท) 2.01 6.10 - 1.30 0.60 

 

 

หมายเหต ุ  * ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท (เดิมช่ือบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั) ไมมี่บคุลากร การบริหารจดัการอยูภ่ายใต้

บริษัทใหญ่  
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7.6 ข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ  

7.6.1  รายช่ือหวัหน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ 

1. น.ส. กรวรรณ แสนชมภ ู   

2. นายวีระ เอือ้วิไลจิตร 

7.6.2 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ในปี 2564 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์  คือ

นางสาวสดุาพร ทะวาปี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 แหง่บริษัทบญัชีกิจ จํากดัและได้ให้ความเห็น

ในรายงานการตรวจสอบดงันี ้ “ให้ความเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข” โดยบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั

จ่ายคา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชี ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

จํานวนเงินรวม 1,840,000.00 บาทซึง่คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นจํานวนท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. รายงานผลการดําเนินงานสําคญัด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

8.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมใหญ่ของผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท ตาม พ.ร.บ.มหาชน  การพ้นวาระจากตําแหน่ง
กรรมการจะสลบัหมนุเวียนทกุปี   และจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม  
เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ ตามกฎและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย    โดยการแต่งตัง้แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการกําหนดสดัส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม สืบเน่ืองจากการถือหุ้นเพ่ือเป็นการกระจายการถือหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์มากกว่าการถือโดย
กลุม่ใดกลุม่หนึง่  
ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ได้จากการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
ข. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม ก เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับ

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึหรือมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ใน
ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้
ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
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การสรรหาผู้บริหารของบริษัท แต่งตัง้จากบุคคลท่ีคณะกรรมการคดัเลือกหรือกรรมการผู้ อํานวยการเสนอช่ือต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัแิตง่ตัง้ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท * ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท * เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท *ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท * สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี  

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี  

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ  

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี
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ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 10. มีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระครัง้แรก*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

8.1.1 เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ 

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทท่ี มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ
ตามท่ีกําหนด โดยจัดทําเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทําให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

2. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ีดํารงตําแหน่งรวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะ
ไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ประสทิธิภาพการทํางานจะไม่ลดลง  

3. พิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระ ควรมีวาระการดํารงตําแหน่งตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่
เกิน 9 ปี 

8.1.2 การเข้าร่วมประชมุและจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

     หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 3,174,313 2,905,125 1,924,813 1,585,125 
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บนัทกึการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ในปี 2564 

ช่ือ คณะกรรม คณะกรรม คา่ตอบแทน 

การบริษัท การตรวจสอบ (เบีย้ประชมุ) 

1.นายสมนกึ กยาวฒันกิจ 4/4   93,750.00 

2.นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ 4/4 4/4 99,062.52 

3.นายปรีชา เลศิกมลมาศ 4/4  60,000.00 

4.นายพงษ์ศกัดิ ์ชาเจียมเจน  4/4 4/4 60,000.00 

5.นายสรุงค์ บลูกลุ 4/4 4/4 80,000.00 

6.นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ  4/4  60,000.00 

7.นางวนิดา วรรณศริิกลุ 4/4  80,000.00 

8.หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่  4/4  60,000.00 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ และอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยึดหลกัการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

โปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดบัรายได้ และขนาดของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกัน เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจงูใจกรรมการท่ีมีคณุภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ 

ได้อยา่งเตม็ท่ี 

8.1.3 การกํากบัดแูลบริษัท และบริษัทร่วม 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน ผลงาน หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมนิผลงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1. คณะกรรมการบริษัท กําหนดหน้าท่ีการประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ 

(Board Skill Matrix) ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ บริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบตังิานตนเอง (Board Self-

Assessment) ทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล ครอบคลมุไปถึงคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุเป็นประจําทกุปี  

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทัง้รายคณะและ

รายบคุคล และแบบประเมินความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นประจําทกุปี โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและ
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หวัข้อตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์การ

ประเมินและหวัข้อตามแนวทางของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยทําการประเมินการปฏิบตังิานในหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ และเม่ือเลขานกุารสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยพจิารณาทบทวนและประมวลข้อคดิเห็นในประเดน็การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทในระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือสามารถนํามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธิภาพการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง 

8.1.4 การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน 

ปัจจบุนัการทจุริตหรือคอรัปชัน่ (Corruption) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ประกอบกบัมมุมองของคนในสงัคมในท่ีมอง
วา่การทจุริตเป็นเร่ืองปกตซิึง่ในความเป็นจริงปัญหาการทจุริตเป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่คนในสงัคมอยา่ง
รุนแรงบริษัทจงึให้ความสําคญัอยา่งมากกบัการตอ่ต้านการทจุริต คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในการ
ตอ่ต้านการทจุริตรวมถึงแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ท่ีบริษัทจะตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบและมุ่งหมายให้ทกุคนในองค์กรมีความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านการทจุริตภายใต้นโยบายเดียวกนัรวมถึงผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทท่ี
มุ่งมัน่ตอ่ต้านการทจุริต 

 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริต 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทและบริษัทยอ่ยห้ามกระทําการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบัการ

ทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบเพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตอ่ตนเองครอบครัวเพ่ือนและคนรู้จกัไม่วา่ตนจะอยู่

ในฐานะเป็นผู้ รับผู้ให้หรือผู้ เสนอให้สนิบนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจหรือตดิตอ่ด้วยโดยจะปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเคร่งครัด 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงาน 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาและอนมุตันิโยบายและสนบัสนนุการตอ่ต้านทจุริตหรือคอรัปชัน่ให้เกิดขึน้
ในบริษัทเพ่ือให้ทกุคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทจุริตคอรัปชัน่ 
พร้อมทัง้กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทําการทจุริตท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัทคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาข้อแนะนําพิจารณาบทลงโทษและร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบักรรมการ
ผู้ อํานวยการ 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดงันี ้

 2.1 พิจารณานโยบายการตอ่ต้านทจุริตท่ีได้รับจากกรรมการผู้ อํานวยการให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
ธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัทวฒันธรรมองค์กรและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตั ิ

 2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการตอ่ต้านทจุริตท่ีได้รับจากกรรมการ
ผู้ อํานวยการและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตั ิ

 2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการ
ทจุริตตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพ่ือให้มัน่ ใจวา่ระบบดงักลา่วมีความเสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดโอกาสการ
ทจุริตท่ีมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทน้อยท่ีสดุและมีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
ธุรกิจของบริษัท 

 2.4 รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทํา อนัทจุริตท่ีคนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ี
ได้รับแจ้งและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดงันี ้

 3.1 ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการทจุริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

 3.2 ปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบั
องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้กําหนดไว้ 

4. กรรมการผู้ อํานวยการมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดงันี ้

 4.1 กําหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.2 ส่ือสารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต 

 4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการตอ่ต้านทจุริตให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจหรือ
ข้อกําหนดของกฎหมายเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบคอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบ
ข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการ
ทจุริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีมผู้บริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้ 

แนวปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานลกูจ้างของบริษัทต้องปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัดไม่วา่จะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมโดย 

1. ไม่ทําพฤตกิรรมใดท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นการรับสนิบนหรือตดิสนิบนแก่ผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีตนทําหน้าท่ี
รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบตั ิดงันี ้
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 1.1 ไม่รับหรือให้ของขวญัของท่ีระลกึท่ีเป็นเงินสดเช็คพนัธบตัรหุ้น ทองคําอญัมณี อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิง่ของในทํานองเดียวกนักบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปตดิตอ่ประสานงานทัง้ในหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

 1.2 ไม่รับทรัพย์สนิสิง่ของของขวญัของกํานลัใดๆหรือประโยชน์อ่ืนอนัเป็นการชกันําให้เกิดการละเว้นการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีของตนทัง้นีก่้อนการรับของท่ีระลกึควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ได้ปฏิบตัถิกูต้องตามกฎหมายและ 

 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สนิสิง่ของของขวญัหรือของกํานลัใดๆหรือประโยชน์อ่ืนเพ่ือจงูใจในการตดัสนิใจหรือมีผล
ทําให้ผู้ รับไม่ปฏิบตัติามวิธีปฏิบตัทิางการค้าเช่นเดียวกนักบัคูค้่ารายอ่ืนทัง้นีก้ารให้สิง่ของตามโอกาสหรือวาระ
ตา่งๆต้องมีมลูคา่ไม่มากจนเกินปกตวิิสยั 

 1.4   ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงินทรัพย์สินสิง่ของหรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆเพ่ือแลกกบัสทิธิพิเศษท่ีไม่ควรได้หรือทําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัและข้อปฏิบตัทิางกฎหมายตามท่ีกําหนดไว้ 

2. ในการจดัซือ้จดัจ้างต้องดําเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3. การใช้จา่ยสําหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามสญัญาทางธุรกิจ
สามารถกระทําได้แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ 

4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุลต้องปฏิบตัดิงันี ้

 4.1 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือบริจาคการกศุลต้องกระทํา ในนามบริษัทเทา่นัน้โดยการ
บริจาคเพ่ือการกศุลต้องเป็นมลูนิธิองค์กรสาธารณะกศุลวดัโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือองค์กรเพ่ือประโยชน์
ตอ่สงัคมท่ีมีใบรับรองหรือเช่ือถือได้สามารถตรวจสอบได้และดําเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

 4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุลในนามสว่นตวัพงึกระทําได้แตต้่องไม่เก่ียวข้องหรือทําให้เกิดข้อสงสยัได้วา่
เป็นการกระทําท่ีทจุริตเพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด 

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทเพ่ือสนบัสนนุโครงการต้องระบช่ืุอในนามบริษัทเทา่นัน้โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่าย
ไปต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงของบริษัททัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ท่ี
ชดัเจนและมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้และดาเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

6.  ไม่กระทําการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกบัการเมืองภายในบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพ่ือดําเนินการ
ดงักลา่วทัง้นีบ้ริษัทเป็นองค์กรท่ียดึมัน่ ในความเป็นกลางทางการเมืองสนบัสนนุการปฏิบตัติามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่วา่
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

7.  หากพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัททัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยตอ่พฤตกิรรมดงักลา่วควรแจ้งให้กรรมการผู้ อํานวยการทราบทนัทีหรือแจ้งผา่น
ช่องทางการแจ้งเบาะแสตามท่ีได้กาหนดไว้ในนโยบายนี ้
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8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คําปรึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตเพ่ือให้พนกังานได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการตอ่ต้าน
ทจุริตฉบบันีร้วมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให้เกิด
ความสงสยัได้วา่เป็นการทจุริตคอรัปชัน่ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทโดยผา่นช่องทาง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (การกํากบัดแูลกิจการ หวัข้อการร้องเรียน) หรือ 

2. แจ้งผา่นช่องทางโทรศพัท์เบอร์ 02236 9172 - 6 (ฝ่ายบริหาร / เลขานกุารบริษัท) หรือ 

 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทํา โดยเจตนาสจุริตบริษัทจะปกปิดช่ือของผู้ให้ข้อมลู
และท่ีอยูห่รือข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบัโดยจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนกรรมการ
ผู้ อํานวยการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนพยานและบคุคลท่ี
ให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอนัตรายใดหรือความไมช่อบธรรมอนัเกิดมาจาก
การแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมลูโดยขอให้ผู้ ร้องเรียนสง่เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงกรรมการผู้ อํานวยการมีหน้าท่ีในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะ แสหรือผู้ ร้องเรียนพยานและบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอนัตราย
ใดหรือความไมช่อบธรรมอนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมลูกรรมการ
ผู้ อํานวยการสามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บริหารคนใดคนหนึง่ทาหน้าท่ีแทนในการใช้ดลุยพินิจสัง่การคุ้มครอง
ความปลอดภยัของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนพยานและบคุคลท่ีให้ข้อมลูได้โดยผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายต้อง
ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม(เช่นผู้ถกูกลา่วหาเป็น
ผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) ทัง้นีผู้้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีเก็บ
รักษาข้อมลูข้อร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบัห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่
บคุคลอ่ืนท่ีไม่ มีหน้าท่ี เก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะตดิประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตในสถานท่ีเดน่ชดัทกุคนในองค์กรสามารถอา่นได้ 

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษัทเช่นจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ 
(E-Mail) เว็บไซต์บริษัทรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตให้แก่พนกังานใหม่ 

4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งสม่ําเสมอทกุปี ข้อบงัคบัของบริษัทโดยสิง่ของหรือของขวญั

ท่ีให้แก่กนัในหน้าท่ีการงาน ควรมีราคาไมม่ากและเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

9 การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั 

9.1 การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็น
เก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยท่ีระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไป
ใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารแตล่ะรายไว้อยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้กํากับดแูลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความพอเพียงและความ

เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร

ความเสี่ยง การรายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได้และทันเวลา  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตามผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือ

เหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัแล้ว จะทําการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  

และกําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    

ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทและระบบควบคมุดแูลการบริหารงาน

ของบริษัทย่อย การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฎิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมลู และ

ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย

บริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุ

ภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและ

บริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว  และในปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่อง หรือเหตกุารณ์

ผิดปกตท่ีิเป็นสาระสําคญัในอนัท่ีจะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแตอ่ยา่งใด 

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน   นอกจากนีใ้นการกําหนด

นโยบายการแผนการปฏิบตัิงาน  บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  
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ความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความ

เส่ียง 

นอกจากนีใ้นสว่นของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ศกึษาและประเมิน
ประสทิธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน 

ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ทําบญัชีของบริษัท ตามพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543  คือ นางสาวกรวรรณ 
แสนชมภ ูผู้ ทําบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3460500429074 ซึง่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลา
มากกวา่ 10 ปี โดยคณุสมบตัขิองผู้ ทําบญัชี ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

9.2 รายการระหวา่งกนั 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บคุคลหรือกิจการตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัทโดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ
มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้กําหนดขึน้โดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งมีการควบคมุ หรือเป็นกิจการท่ีบริษัท

ควบคมุ หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษัทมีดงันี ้

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั) 

 

ผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์

ให้บริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพ์และรับจ้างพมิพ์

งาน 
 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 

 

ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะ

สัน้แบบแฟคตอร่ิง การให้กู้และ

ให้บริการสนิเช่ือลสิซิ่ง  

บริษัทยอ่ย 
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท ตงฮัว้ แอทเซท จํากดั 

(เดมิช่ือ บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั) 

 

 ให้บริการเงินทนุหมนุเวียน

ระยะสัน้ แบบแฟคตอร่ิง การ

ให้กู้  และการให้บริการ

สนิเช่ือลสิซิ่ง  

บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

(ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 

 

บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั 

 

 บริหารหนีด้้อยคณุภาพ 

  

บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

(ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 

บริษัท สาครและบตุร จํากดั  ธุรกิจลงทนุ  กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เดอะดรากอน จํากดั  ผลติและจําหน่าย  กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท บางกอกรัตนโกสนิทร์การพิมพ์ จํากดั  ผลติจําหน่ายหนงัสือพิมพ์       กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบชิัน่ เซอร์วิส จํากดั  อีเว้นท์/ออแกนไนซ์  กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั  ตวัแทนนายหน้าประกนัภยั  ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั  จําหน่ายนํา้มนัปาล์มดบิ           กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั  ซือ้ขายหลกัทรัพย์  กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทายกร จํากดั  ธุรกิจส่ือวิทย ุ  กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท อาณธร จํากดั  การให้เช่าและให้เช่าแบบ  กรรมการถือหุ้นร่วม 

บริษัท แอดวานซ์ ยีเอส จํากดั  การให้เช่า  ผู้ ถือหุ้นร่วมบางทา่น 

ผู้บริหารท่ีสําคญั  -  บคุคลท่ีมีอํานาจและความ

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภท มีดงันี ้

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสนิค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 

รายได้คา่เช่า* ราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายได้คา่สาธารณปูโภค ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

คา่เช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 

คา่โฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

  *ตัง้แตปี่ 2561 บริษัทไม่คดิคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ  
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ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     

 ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท สาครและบตุร จํากดั 1,500 - - - 

 บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั 500 - - - 

 รวมลกูหนีก้ารค้า 2,000 - - - 

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 12,068 12,068 

 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั - - 83,609 85,107 

 ดอกเบีย้ค้างรับ - เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 67,075,909 60,515,325 

 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั - - 22,418,917 22,077,148 

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั - - 5,484,986 - 

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 141,989 64,109 141,989 64,109 

 บริษัท ทายกร จํากดั 558,500 571,000 463,500 471,000 

 รวมลกูหนีอ่ื้น 700,489 635,109 95,680,978 83,224,757 

 รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 702,489 635,109 95,680,978 83,224,757 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีมี ดงันี ้

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2564 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ – บริษัทย่อย       

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  133,922,078 - 29,000,000 104,922,078 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั  - 128,500,000 78,700,000 49,800,000 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั  - 300,000,000 - 300,000,000 

รวม  133,922,078 428,500,000 107,700,000 454,722,078 
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บริษัทตกลงคิดดอกเบีย้จากบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 3.20 – 7.80 ต่อปี ในการให้กู้ ยืม เพ่ือใช้ในการ

ดําเนินงานปกต ิ

       หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     

 เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั  - - 3,201,325 3,201,325 

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 5,537 5,537 

 เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 4,419 - - - 

 เงินทดรองจ่ายกรรมการ 95,425 100,000 - 100,000 

 รวม 99,844 100,000 3,206,862 3,306,862 

รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

    หน่วย : บาท 

  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกจิกับบริษัทย่อย     

บริษัท ตงฮัว้ มีเดยี แล็บ จาํกัด      

 คา่ใช้จ่ายโฆษณา - - 1,402 1,402 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จาํกัด     

 รายได้คา่สาธารณปูโภค - - 60,000 60,000 

 ดอกเบีย้รับ - - 6,560,584 16,886,186 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จาํกัด     

 ดอกเบีย้รับ - - 341,769 2,645,605 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จาํกัด     

 ดอกเบีย้รับ - - 5,484,986 - 

รายการธุรกจิกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ     

รายได้ค่าสาธารณูปโภค     

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 256,235 217,205 256,235 217,205 
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รายได้ค่าโฆษณา     

 บริษัท สาครและบตุร จํากดั 467 - - - 

 บริษัท เดอะ ดรากอน จํากดั  467 - - - 

 บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั 467 - - - 

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 467 - - - 

 บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 467 - - - 

 บริษัท ทายกร จํากดั 467 - - - 

 บริษัท อาณธร จํากดั 467 467 - - 

ค่าเช่ารถยนต์     

บริษัท อาณธร จํากดั 807,720 807,720 423,720 423,720 

ค่าสาธารณูปโภค     

บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 23,495 10,695 9,645 - 

     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีท่ีอยู่แห่งเดียวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการคิดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค                  

ระหวา่งกนั ประกอบด้วย  

บริษัท สาครและบตุร จํากดั 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 

บริษัท บางกอกรัตนโกสนิทร์การพิมพ์ จํากดั 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั 

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

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั 

บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ทายกร จํากดั 

บริษัท อาณธร จํากดั 



 

74 | P a g e  
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

งบการเงนิ 

 

 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ตงฮัว้    

โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
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เร่ืองสําคญัการตรวจสอบคือ เร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นี ้

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ เร่ืองดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงนิให้สินเช่ือจากการ
ซือ้ลูกหนี ้

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3.7 และ 3.15 
โดยรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้
ท่ีรับรู้ในปี 2564 จํานวน 54.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อย
ละ 34.48 ของรายได้รวม ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญ
กบัการตรวจสอบการรับรู้รายได้ดงักล่าวเน่ืองจากเงิน
ให้สินเช่ือดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนีร้ายย่อยซึ่งมี
ความหลากหลาย และการรับรู้รายได้ใช้อตัราดอกเบีย้
ท่ีแท้จริงปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิต    ซึ่งต้องใช้
ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการกําหนดสมมติฐานเพ่ือ
ประมาณการกระแสเงินสดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
ได้รับชําระหนีเ้พ่ือพฒันาแบบจําลองตามแต่กลุ่มของ
ลกูหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ดงันัน้ จึงมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวกับมูลค่าในการรับรู้รายได้ จึงสําคัญต่องบ
การเงินของกลุม่บริษัท 

 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ 
รวมถงึวิธีการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้ 

 ทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ท่ีผู้ บริหารใช้ในการรับรู้รายได้
ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้ประเมินความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์และทําความเข้าใจกระบวนการ
ประมาณการกระแสเงินสด   และอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงปรับ
ด้วยความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  

 ประเมินระบบการควบคุมภายในหลักของกลุ่มบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการ
ซือ้ลูกหนี ้และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม
การควบคมุท่ีกลุม่บริษัทออกแบบไว้ 

 สุ่มสอบทานการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดและ
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้ รับชําระหนีว้่าสอดคล้องกับ
แบบจําลอง รวมถึงสุม่ทดสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีใช้ใน
แบบจําลอง และประเมินความเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด และสุ่ม
ทดสอบการคํานวณอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงปรับด้วย
ความเส่ียงด้านเครดิตของการรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้
สินเช่ือจาก    การซือ้ลกูหนีว้่ามีความสอดคล้องกบันโยบาย
การรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้
สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้บบแยกยอ่ย  โดยพิจารณาถงึอตัรา
การรับรู้รายได้ กระแสเงินสดรับจริงกบัประมาณการกระแส
เงินสด เพ่ือตรวจสอบ  ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของ
รายการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี และสุ่มทดสอบรายการ
ปรับปรุงบญัชีท่ีสําคญัท่ีทําผา่นใบสําคญัทัว่ไป 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ เร่ืองดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร 
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56-1 One Report 2021 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ของเงนิให้สนิเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้

กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ก่อนหกัผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน
เงิน  345.64 ล้านบาท  ไม่มีค่าเ ผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
3.7 และ 3.15 เร่ือง กลุ่มกิจการจะบนัทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
เม่ือพบว่ามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือคํานวณคิดลดต่ํา
กวา่มลูคา่ตามบญัชี 

การตรวจสอบค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ เน่ืองจากผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจท่ีสําคญัใน
การกําหนดสมมติฐานเก่ียวกับประมาณการของ
กระแสเงินสด และผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต 
เพ่ือประมาณการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ อีกทัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ดังกล่าวจึงสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบ      ต่าง 
ๆ รวมถงึวิธีการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้

 ทําความเข้าใจหลกัเกณฑ์ท่ีผู้บริหารใช้ในการรับรู้ค่าเผ่ือผล
ขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สําหรับเงินให้สินเช่ือแก่
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ  

 ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับ
การคํานวณ การอนุมติั และการบนัทึกรายการบญัชีค่าเผ่ือ
ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

 สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา
แบบจําลองและคํานวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และการ
บนัทกึบญัชี  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติท่ีกลุ่มบริษัทใช้กับข้อมูลท่ี
เกิดขึน้จริงในอดีต ความสม่ําเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อ
สมมติดงักล่าว และพิจารณาวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทเลือกใช้ใน
การประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ของเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ 

 

ข้อมลูอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืนซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านัน้ 

ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนดงักล่าว

ข้างต้นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ       

การอา่นข้อมลูอ่ืนดงักลา่วข้างต้นเม่ือได้จดัทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญั

กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีข้าพเจ้าตรวจสอบแล้ว หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
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ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม ่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลให้ดําเนินการแก้ไข

ข้อมลูดงักลา่ว 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีกํากบัดแูลตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดย

ถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี

ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ

เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิก

กลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของ

กลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่

ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการ
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รวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยั

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
กลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ใน
รูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
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รับผิดชอบตอ่การกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี

นยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด

ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม

เหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว 

 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้

 

สดุาพร ทะวาปี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6862 

บริษัท บัญชีกิจ จาํกัด 

กรุงเทพมหานคร 

28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมาย

เหต ุ
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 

สนิทรัพย์      
สนิทรัพย์หมนุเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3.2 และ 5 11.92 6.58 1.04 0.99 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 3.5 และ 7 141.70 11.55 96.68 84.63 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 3.5 และ 8 68.65 37.10 454.72 133.92 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้      
   ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน 3.5 และ 9 9.00 20.50 - - 
สนิค้าคงเหลือ 3.6 และ 10 1.98 1.93 - - 
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 3.4 และ 6 577.21 838.28 470.80 665.05 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  5.11 4.82 2.03 1.92 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  815.57 920.76 1,025.27 886.51 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน      

สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3.4 และ 11 104.50 150.66 83.45 125.88 
เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 3.7 และ 12 345.64 - - - 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 3.3 และ 13 - - 199.99 199.99 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 3.5 และ 14 18.00 - - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 3.9 และ 15 147.02 166.80 - - 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 3.10 และ 16 11.75 4.81 6.48 0.09 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 3.8 และ 17 0.93 1.67 0.62 1.17 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3.11และ 18 0.30 0.01 0.30 - 
สทิธิการเช่า 3.12 และ 19 - - - - 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.18 และ 25 - 4.56 1.22 1.31 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  1.46 1.56 0.46 0.64 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  629.60 330.07 292.52 329.08 
รวมสินทรัพย์  1,445.17 1,250.83 1,317.79 1,215.59 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมาย

เหต ุ
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนีส้นิหมนุเวียน      
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 20 113.44 17.08 102.30 9.44 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึง      
    กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3.8 และ 21 0.59 0.92 0.36 0.56 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1.72 - - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  13.35 12.99 0.42 0.43 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  129.10 30.99 103.08 10.43 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน      
หนีส้นิตามสญัญาเช่า 3.8 และ 21 0.39 0.81 0.31 0.65 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3.18 และ 25 1.25 - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 6.58 6.28 0.14 0.10 
ประมาณการหนีส้นิความเสียหาย      
    จากคดีความ  4.0 - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  12.22 7.09 0.45 0.75 
รวมหนีสิ้น  141.32 38.08 103.53 11.18 
สว่นของผู้ ถือหุ้น      
ทนุเรือนหุ้น      
   ทนุจดทะเบียน      
      หุ้นสามญั 1,286,699,754 หุ้น      
          มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 27 1,286.70 1,286.70 1,286.70 1,286.70 
   ทนุออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่      
       แล้ว      
      หุ้นสามญั 965,035,922 หุ้น มลูคา่      
           หุ้นละ 1 บาท 27 965.04 965.04 965.04 965.04 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมาย

เหต ุ
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  242.58 242.58 242.58 242.58 
กําไรสะสม      
     จดัสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 23 15.36 15.34 15.36 15.34 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร  84.19 (11.90) 0.46 (13.83) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (25.73) (17.73) (9.19) (4.72) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  1,281.43 1,193.33 1,214.26 1,204.40 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  22.42 19.42 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,303.85 1,212.75 1,214.26 1,204.40 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,445.17 1,250.83 1,317.79 1,215.59 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมาย

เหต ุ
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 

รายได้      
รายได้จากการขายและการให้บริการ  76.28 27.44 - - 
รายได้ดอกเบีย้(คา่รักษาสทิธ์ิ) เงินปันผล      
    และผลกําไรจากการลงทนุ  48.03 33.51 27.45 33.14 
รายได้อ่ืน 15 33.70 6.58 0.95 0.56 
รวมรายได้  158.02 67.53 28.40 33.70 
คา่ใช้จ่าย      
ต้นทนุขายและบริการ  24.11 19.79 - - 
คา่ใช้จ่ายในการขาย  2.16 2.45 - - 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  22.74 17.40 12.81 7.83 
รวมค่าใช้จ่าย  49.01 39.64 12.81 7.83 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ และ      
     ภาษีเงนิได้  109.01 27.89 15.59 25.87 
ต้นทนุทางการเงิน  0.11 0.15 0.69 0.94 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้  108.90 27.74 15.52 25.78 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 9.79 0.11 1.20 0.11 
กาํไรสาํหรับงวด  99.11 27.63 14.31 25.67 
กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน      
รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทรายการใหม ่      
     เข้าไปในกําไรหรือขาดทนุ      
   กําไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงิน      
      ลงทนุในตราสารหนี ้ 25 (0.29) 0.20 (0.29) 0.20 
   ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ      
      กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 25 0.06 (0.04) 0.06 (0.04) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้     
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมาย

เหต ุ
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 

รายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมเ่ข้า      
   ไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั      
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน      
       ตราสารหนี ้ 25 (9.71) (15.56) (5.28) (6.23) 
   ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ      
       กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 25 1.94 3.11 1.05 1.24 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับ      
    งวด-สุทธิจากภาษี  (8.00) (12.30) (4.46) (4.83) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  91.11 15.34 9.85 20.84 
      
การแบง่ปันกําไรสําหรับงวด      
   สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  96.11 26.08 14.31 25.67 
   สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  3.00 1.55 - - 
  99.11 27.63 14.31 25.67 

      
การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวม      
   สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  88.11 13.78 9.85 20.84 
   สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  3.00 1.56 - - 
  91.11 15.34 9.85 20.84 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน      
   กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 28 0.100 0.027 0.015 0.027 
      
กําไรตอ่หุ้นปรับลด      
   กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 28 - 0.027 - 0.027 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้    



 

86 | P a g e  
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

    สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัท หน่วย: ล้านบาท 
        องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น   
      กําไรสะสม กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่น-สทุธิจากภาษี สว่นได้เสีย รวมสว่นของ 
    ทนุเรือนหุ้น สว่นเกิน จดัสรรเพื่อ ยงัไม่ได้ กําไร(ขาดทนุ) กําไร(ขาดทนุ) รวมองค์ รวมสว่น ที่ไม่มีอํานาจ ผู้ ถือหุ้น 
    ที่ออกและ มลูคา่ สํารองตาม จดัสรร จากการวดั จากการวดั ประกอบอื่น ของผู้ ถือหุ้น ควบคมุ  
    ชําระแล้ว หุ้น กฎหมาย  มลูคา่เงิน มลูคา่เงิน ของสว่นของ ของบริษัท   
   หมาย     ลงทนุในตรา ลงทนุในตรา ผู้ ถือหุ้น    
   เหต ุ     สารทนุ สารหนี ้     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 965.04 242.58 15.34 (38.30) (5.57) 0.14 (5.43) 1,179.22 17.87 1,197.09 
เพิ่มทนุ 27 -       - - - 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2563           
  กําไรสําหรับปี  -   26.08 - -  26.08 - 26.08 
  กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น  -   0.33 (12.46) 0.16 (12.30) (11.97) 1.55 (10.42) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563           
  /1 มกราคม 2564  965.04 242.58 15.34 (11.90) (18.03) 0.30 (17.73) 1,193.33 19.42 1,212.75 
รายการจดัสรร           
  สํารองตามกฎหมาย 23   0.02 (0.02)      - 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2564           
  กําไรสําหรับปี  - - - 96.11 - - - 96.11 - 96.11 
  กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น  - - - - (7.78) (0.23) (8.01) (8.01) 3.00 (5.01) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 965.04 242.58 15.36 84.19 (25.81) 0.07 (25.74) 1,281.43 22.42 1,303.85 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

  หน่วย: ล้านบาท  สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 
        องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น  
      กําไรสะสม กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่น-สทุธิจากภาษี  
    ทนุเรือนหุ้น สว่นเกิน จดัสรรเพื่อ ยงัไม่ได้ กําไร(ขาดทนุ) กําไร(ขาดทนุ) รวมองค์ รวมสว่น 
    ที่ออกและ มลูคา่ สํารองตาม จดัสรร จากการวดั จากการวดั ประกอบอื่น ของผู้ ถือหุ้น 
    ชําระแล้ว หุ้น กฎหมาย  มลูคา่เงิน มลูคา่เงิน ของสว่นของ  
   หมาย     ลงทนุในตรา ลงทนุในตรา ผู้ ถือหุ้น  
   เหต ุ     สารทนุ สารหนี ้   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 965.04 242.58 15.34 (39.82) (0.04) 0.14 0.10 1,183.23 
เพิ่มทนุ 27 -       - 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2563         
  กําไรสําหรับปี  -   25.67 - -  25.67 
  กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น  -   0.33 (4.98) 0.16 (4.82) (4.49) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563         
  /1 มกราคม 2564  965.04 242.58 15.34 (13.83) (5.02) 0.30 (4.72) 1,204.40 
รายการจดัสรร         
  สํารองตามกฎหมาย 23   0.02 (0.02)     
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2564         
  กําไรสําหรับปี  - - - 14.31 - - - 14.31 
  กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น  - - - - (4.23) (0.23) (4.46) (4.46) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 965.04 242.58 15.36 0.46 (9.25) 0.07 (9.18) 1,214.25 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     หมาย

เหต ุ
2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
    กําไรก่อนภาษีเงินได้  108.90 27.74 15.52 25.78 
 รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ     
  จากกิจกรรมดําเนินงาน      
  คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์และคา่ตดัจําหน่าย 29 5.10 6.15 1.68 0.64 
  ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ(กลบั

รายการ) 
1.05 0.18 (0.57) (0.54) 

  กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยติุธรรม      
      สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน  (1.20) (3.28) 3.23 (3.60) 

  (กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ 15 (22.68) - - - 

  กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน (37.56) (5.50) (10.28) (2.08) 

  (กําไร)ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ทาง
การเงิน 

 - (0.01) - (0.01) 

  ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี  - - - - 

  โอนหนีส้นิเป็นรายได้  - (4.05) - - 

  กําไรจากการรับโอนหลกัประกนัด้วยมลูคา่
ยติุธรรม 

 (8.97) - - - 

  คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 0.29 0.37 0.04 0.03 

  ประมาณการหนีส้นิความเสียหายจากคดี
ความ 

 4.00 - - - 

  เงินปันผลรับ  (1.74) (1.33) (1.30) (0.86) 

  ดอกเบีย้รับ  (9.05) (28.48) (15.88) (26.60) 

  ดอกเบีย้จ่าย  0.11 0.15 0.06 0.09 

      38.25 (8.06) (7.50) (7.15) 

      
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     หมาย
เหต ุ

2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

      

 การเปล่ียนแปลงในสว่นของสนิทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน     

 สนิทรัพย์(เพิ่มขึน้)ลดลง     
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (94.32) 1.08 (0.20) 0.01 
  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ (30.04) 285.42 - - 
  สนิค้าคงเหลือ (0.05) 0.06 - - 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.55) (0.10) (0.06) (0.08) 
  เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ (345.64) - - - 
  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว (18.00) - - - 
  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - - - 
 หนีส้นิเพิ่มขึน้(ลดลง)     
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 93.12 (3.56) 92.86 0.06 
  หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 0.34 (0.69) - - 
    เงินสดรับจากการดําเนินงาน (356.89) 274.15 85.10 (7.16) 
 รับคืนภาษีเงินได้นิติบคุคล  0.70 0.55 0.32 0.22 
 จ่ายภาษีเงินได้  (0.61) (0.60) (0.18) (0.14) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกจิกรรม
ดาํเนินงาน 

 (356.80) 274.10 85.24 (7.08) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
 เงินรับคืนให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย  - - 107.70 420.68 
 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย  - - (428.50) - 
 เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน  1,050.90 1,059.97 631.65 672.90 
 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ทางการเงิน  (714.47) (1,373.29) (393.06) (1,093.67) 
 เงินสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร  20.00 - - - 
 เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร  (9.26) (0.07) (7.50) (0.07) 
 เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (0.30) - (0.30) - 
 รับเงินปันผล  1.74 1.33 1.30 0.85 
 รับดอกเบีย้  14.64 32.02 4.16 6.98 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
       

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     หมาย

เหต ุ
2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

2564 
(ล้าน
บาท) 

2563 
(ล้านบาท) 

      
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน  363.25 (280.04) (84.55) 7.67 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
 เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 25 - - - - 
 เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่า  (1.11) (1.10) (0.63) (0.62) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ  (1.11) (1.10) (0.63) (0.62) 
      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 5.34 (7.04) 0.06 (0.03) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 1 มกราคม 6.58 13.62 0.98 1.02 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 11.92 6.58 1.04 0.99 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
1.1 บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในประเทศไทยเม่ือปี 

พ.ศ. 2503 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 
สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
10100 ประเทศไทย 

1.2 บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจ ดําเนินกิจการเพ่ือการลงทุน ให้บริการเงินทุน
หมนุเวียนและแฟคเตอร่ิง ผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ ให้บริการโฆษณาในหนงัสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์
งาน ให้เช่าพืน้ท่ี และบริหารจดัการสนิทรัพย์ 

1.3 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายสมนกึ กยาวฒันกิจ 
1.4 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง มีผลกระทบ

ตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจ

นํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทาง

การเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และฝ่าย

บริหารได้ใช้ประมาณการและดลุยพินิจในประเดน็ตา่ง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ.2547 และแสดงรายการในงบการเงิน ตามความในพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

และเป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

2.2 งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

ยกเว้นรายการท่ีกลา่วไว้ในนโยบายการบญัชี 

2.3  งบการเงินนีไ้ด้จดัทําและนําเสนอตามกฎหมายโดยจดัทําเป็นภาษาไทยและใช้หน่วยเงินตราไทย บริษัท

ได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

2.4 เกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมได้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมกันเรียกว่า กลุ่มบริษัท 

โดยมีอตัราการถือหุ้น ดงันี ้

 

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทมีอํานาจในการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนัน้ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนของกิจการท่ีบริษัทเข้าไป

ลงทนุและ     มีความสามารถท่ีจะทําให้เกิดผลตอบแทนจากการมีอํานาจควบคมุในกิจการนัน้ 

งบการเงินของบริษัทย่อยได้ถกูนํามารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทมีอํานาจในการ

ควบคมุบริษัทยอ่ยจนถึงวนัท่ีสิน้สดุการควบคมุ  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

ยอดคงค้างระหว่างกันของกลุ่มบริษัท รายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญั และเงินลงทนุของบริษัทใน

บริษัทยอ่ยกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

ข้อมลูทางการเงินของบริษัทย่อยท่ีนํามาใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายบญัชี

ท่ีสําคญัเช่นเดียวกบับริษัท 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ี

ไม่ได้เป็นของบริษัทแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทนุรวม และส่วนของผู้ ถือ

หุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.5   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในงวดบญัชีปัจจบุนั 

กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน รวมทัง้แนวปฏิบตัิทางบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบญัชีซึ่งมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตั ิ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้นําข้อยกเว้นชั่วคราวเก่ียวกับข้อกําหนดของการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงในบางเร่ืองตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ (ซึ่งข้อยกเว้นชั่วคราวดงักล่าวมีผล

บังคับใช้ในปีปัจจุบัน) สําหรับการป้องกันความเสี่ยงท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบีย้อ้างอิงสง่ผลให้กลุม่บริษัทสามารถใช้การบญัชีป้องกนัความเสี่ยงสําหรับความสมัพนัธ์ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

เหล่านัน้ต่อไปได้ในช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับเวลาหรือจํานวนของกระแสเงินสดท่ี

อ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้อ้างอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนั

ความเสี่ยง 

การนําข้อยกเว้นชั่วคราวดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคบัใช้ดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของ

ความมีสาระสําคญั และข้อกําหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัตอ่

งบการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดบญัชีปัจจบุนั 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึง่กลุม่บริษัทยงัไม่ได้นํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินบางฉบบัได้มีการให้ข้อผอ่นปรนในทางปฏิบตัหิรือให้ข้อยกเว้นชัว่คราว 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตั ิ
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2.6 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดลุยพินิจ การ

ประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม

บริษัท ทัง้นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ี

สําคญัมีดงันี ้

งบการเงินรวม 

- การจดัทํางบการเงินรวม กลุม่บริษัทมีอํานาจควบคมุโดยพฤตนิยัในกิจการท่ีกลุม่บริษัทลงทนุ 

การรับรู้รายได้ 

- พิจารณาว่าการขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบนัทึกรายการแยก
จากกนัได้ 

- การขายสนิค้าควรจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่  
- ค่านายหน้า พิจารณาว่ารายการค้าท่ีกลุ่มบริษัททํารายการนัน้มีลักษณะการเป็นตัวแทน

มากกวา่การเป็นตวัการ 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

- การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารของ
บริษัทต้องใช้ดลุยพินิจ โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไว้ 

- ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของ
กลุม่บริษัทอาจไม่ได้บง่บอกถึงการผิดสญัญาของลกูค้าท่ีเกิดขึน้จริงในอนาคต 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 

- ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขาย
ได้ตามปกตขิองธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสนิค้า 
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- ค่าเผ่ือสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคณุภาพพิจารณาจากอายุของสินค้า
คงเหลือ การแขง่ขนัทางการตลาดและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์สทิธิการใช้ 

- การคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้  ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของสินทรัพย์ 
และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

- สอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี
ของสินทรัพย์นัน้ และจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์นัน้  

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

- การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกําหนดไว้เก่ียวกบัข้อสมมติหลกั
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 

- การรับรู้รายการและการวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ เก่ียวกบัข้อสมมติ
สําคญัของความเป็นไปได้ท่ีจะสญูเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมลูคา่ความเสียหาย 

ภาษีเงินได้ 

- การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนําผลแตกตา่งชัว่คราว
ท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนําข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้มาใช้ 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

3.1 เกณฑ์การวดัมลูคา่ท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินท่ีนําเสนอนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ

รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตท่ีุเก่ียวข้อง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ รวมถึงเงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

รายการเทียบเทา่เงินสดหมายถึง เงินฝากประจําและเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีไม่มีข้อจํากดัในการใช้ มีสภาพ

คลอ่งสงูพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได้ และมีความเสี่ยงตอ่การเปล่ียนแปลงในมลูคา่

ไม่เป็นนยัสําคญั เช่น มีระยะการจ่ายคืนได้ไม่เกิน 3 เดือนนบัแตว่นัฝากหรือลงทนุ 

3.3 เงินลงทนุ 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกด้วยวิธีราคาทนุหกัด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าเงิน

ลงทนุ (ถ้ามี) 

3.4 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ 

กลุม่บริษัทจดัประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินขึน้อยูก่บัลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) ดงันี ้

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้ 

- ราคาทนุตดัจําหน่าย: สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย เม่ือการถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงินนัน้เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรัพย์
ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ 
 



 

98 | P a g e  
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

ของเงินต้นในวันท่ีกําหนดไว้  สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธี
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทัง้นี ้ผลกําไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการ
ตดัรายการการเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุ 

- มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม
ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพย์ทางการเงิน  การ
เปล่ียนแปลงของมลูคา่สนิทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าด้วย
ราคาทนุตดัจําหน่ายหรือวดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ต้องวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุ 

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทนุ 

- เงินลงทุนในตราสารทุน [ซึ่งมิได้ถือไว้เพ่ือค้า] เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ กําไร
หรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมในภายหลงัจะรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุในภายหลงัเม่ือจําหน่ายเงิน
ลงทนุดงักลา่ว โดยจะถกูโอนไปกําไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทนุดงักลา่วรับรู้ในสว่นของ
กําไรหรือขาดทนุ  

- เงินลงทนุในตราสารทนุ [ท่ีถือไว้เพ่ือค้า] เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทนุซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของ
มลูคา่ยตุธิรรมในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ เงินปันผลจากเงินลงทนุดงักลา่วรับรู้ในสว่นของกําไร
หรือขาดทนุ 
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กลุม่บริษัทจดัประเภทและวดัมลูคา่ของหนีส้นิทางการเงินด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย 

การตดัรายการ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัรายการเม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทาง

การเงินได้สิน้สดุลง หรือเม่ือได้โอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดของสินทรัพย์ทางการเงิน และกลุ่มบริษัทตัดรายการหนีส้ินทาง

การเงินเม่ือได้ปฏิบตัติามภาระผกูพนัของหนีส้นินัน้แล้ว หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ 

การด้อยคา่  

กลุม่บริษัทพิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยวิธี

ราคาทนุตดัจําหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ด้วยวิธีมลูคา่ยตุิธรรมผา่น

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเหตกุารณ์ด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุม่บริษัทใช้วิธี

ทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ยกเว้น

ลกูหนีก้ารค้ากลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุน

ด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

3.5 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมแสดงตามมลูคา่ท่ีจะได้รับ คือจํานวนเงินตามใบแจ้งหนี ้และยอดเงิน

ท่ีให้กู้ ยืมตามสญัญากู้ ยืมตามลําดบั หกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูไว้เท่ากับจํานวนเงินโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีแ้ต่ละราย 

ซึ่งกําหนดขึน้จากฐานะการเงินของลกูหนี ้และจากการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงถึงจํานวนเงินท่ีลกูค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติ

ของธุรกิจ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 
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กลุม่บริษัทรับรู้ลกูหนีก้ารค้าเม่ือเร่ิมแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับ

ชําระ ในกรณีท่ีมีสว่นประกอบด้านการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ด้วยมลูคา่ปัจจบุนั 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified 

Approach) ซึง่กําหนดให้พิจารณาผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายหุนี ้และรับรู้ผลขาดทนุตัง้แต่

การรับรู้รายการลกูหนีก้ารค้า 

3.6 สนิค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย พิจารณามลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ี

คาดวา่ต้องจ่ายเพ่ือการขายสนิค้า 

ต้นทนุของสินค้าท่ีซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนทกุประเภทท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการซือ้

สินค้า ต้นทนุการผลิตของสินค้าสําเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวตัถดุิบ ค่าแรงงาน 

และคา่ใช้จ่ายในการผลติ โดยราคาทนุของสนิค้าคํานวณดงันี ้

4.  

สนิค้าสําเร็จรูป  -  ราคาทนุ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

วตัถดุบิและวสัดใุช้สิน้เปลือง  -  ราคาทนุ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

 

3.7 เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

กลุ่มบริษัทซือ้ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพท่ีไม่มีหลกัประกันจากบริษัทให้บริการสินเช่ือ โดยการ

ประมลูซือ้เพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี ้ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้ป็นระยะเวลา 5-10 

ปี นับจากวนัท่ีได้พอร์ตลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือมา ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิไล่เบีย้จากผู้ขายหนีใ้นกรณีท่ี

กลุม่บริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพแสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เว้นแตก่รณีท่ีฝ่ายบริหารแสดง

เจตจํานงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้

ในสินทรัพย์หมนุเวียน หรือเว้นแตก่รณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจําเป็นท่ีต้องขายเพ่ือเพิ่มเงินทนุดําเนินงาน 

จงึจะแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน 

เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซือ้ตดัจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ี

แท้จริง หกัคา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (ถ้ามี)  

กลุ่มบริษัทบนัทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ เม่ือพบว่า

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือคํานวณคิดลดต่ํากว่า

มลูคา่ตามบญัชี 

การประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับ 

ผู้บริหารต้องใช้ดลุพินิจในการกําหนดสมมตุิฐานเพ่ือประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินให้สินเช่ือ

จากการซือ้ลูกหนี ้ซึ่งรายการดังกล่าวมีนัยสําคัญต่องบการเงิน ปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวของท่ีใช้ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดได้แก่ การเปรียบเทียบผลการเก็บหนีใ้นอดีตตามประเภทของสนิเช่ือ เง่ือนไข

ของสญัญา อตัราร้อยละของการลดหนี ้อตัราร้อยละท่ีลกูหนีจ้ะชําระหนี ้ระยะเวลาเฉล่ียท่ีคาดว่าจะ

ได้รับชําระหนีจ้ากลกูหนี ้สถานะทางคดีของลกูหนี ้มลูคา่ของหลกัประกนั และการจดัสรรต้นทนุสําหรับ

ลกูหนีแ้ตล่ะราย 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

สําหรับเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้กลุม่กิจการบนัทกึผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของเงินให้สินเช่ือ

จากการซือ้ลกูหนี ้เม่ือพบว่ามลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ

เม่ือคํานวนคดิลดต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 
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เน่ืองจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีถู้กจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จําหน่ายท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired 

(POCI)) ซึ่งต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ กลุ่ม

กิจการต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ท่ีสะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วง

นํา้หนักด้วยค่าความน่าจะเป็นการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต (forward-looking 

macroeconomic information) ท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล และนํามาประเมินค่าผลลพัธ์ท่ี

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (unbiased and probability-weighted outcome) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ

ระหว่างมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินสินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละมลูคา่ตามบญัชี

ของเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ณ แตล่ะวนัท่ีรายงาน โดยผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

สามารถเป็นได้ทัง้ผลกําไรหรือขาดทนุจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทคํานวณ

อัตราคิดลดจากการทําแบบจําลองซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถหาได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนบัสนนุได้โดยมีต้นทนุหรือความพยายามท่ีไม่มากเกินไป 

ปัจจยัตา่งๆท่ีต้องพิจารณาในการคํานวณอตัราคดิลดมีดงันี ้

1. ผลการเก็บหนีใ้นอดีตตามประเภทของสนิเช่ือ 

2. ปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะของลกูหนี ้เช่น อาชีพ อาย ุและ รายได้ของลกูหนี ้เป็นต้น 

3. ข้อมลูเชิงเศรษฐกิจมหาภาค 

4. การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจบุนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

การนําข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลพนิจในการประเมินว่าการ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเชิงเศรษฐศาสร์มหาภาคท่ีเก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้จดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมตุิฐานและการ

คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม่ําเสมอ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

ทัง้นี  ้หากบริษัทยังไม่มีประสบการณ์ในอดีต และไม่สามารถคํานวณอัตราคิดลดได้ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกําหนดให้ใช้อัตราคิดลดเร่ิมต้นท่ี 7% ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ทัง้นีแ้บบจําลอง

ดังกล่าวต้องเป็นแบบจําลองท่ีได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปและสอดคล้องตามท่ีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกําหนดซึง่อาจเป็นแบบจําลองทางการเงิน ทางสถิต ิหรือทางคณิตศาสตร์ 

การจดักลุม่สนิทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุม่ (Three Stage Approach) 

กลุ่มท่ี  1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ่นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

(Performing) 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเส่ียงด้านเครดิตทีไม่ได้มีการเพิ่มขึนอย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัท่ี

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เท่ากับผลขาดทนุด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือ

น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาท่ีสอดคล้องกับระยะเวลา

คงเหลือ 

กลุ่มท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญของความเสียงด้านเครดิต (Under-

Performing) 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคญันับจากวนัท่ีรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ด้วยจํานวนท่ีเท่ากับผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายท่ีุคาดไว้ของสินทรัพย์

ทางการเงิน 

กลุม่ท่ี 3 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีการด้อยคา่ด้านเครดติ (Non-Performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถกูประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตกุารณ์หนึ่งหรือหลายเหตกุารณ์ท่ีอา

ก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์ทางการเงินนัน้เกิดขึน้ โดย 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ด้วยจํานวนเท่ากบัผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึน้ตลอดอายท่ีุคาดไว้ของสนิทรัพย์ทางการเงินนัน้ 

การจดักลุม่สนิทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุม่ (Three Stage Approach) (ตอ่) 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง

การเงินเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่าง

ความเสี่ยงของการผิดสญัญาท่ีจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเสี่ยงของ

การผิดสญัญาท่ีจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนัน้

บริษัทอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคณุภาพภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการประเมินการ

ลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี  ้เช่น ลูกหนีค้้างชําระเกินกว่า 30 วัน ระยะเวลาติดตาม

สถานการณ์ชําระหนีสํ้าหรับสญัญา ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และในการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดติ

เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัท่ีรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสญัญาหรือ

รายกลุม่ของสนิทรัพย์ทางการเงินก็ได้ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งหรือหลาย

เหตกุารณ์ท่ีทําให้ผลกระทบตอ่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูส่ญัญา โดยหลกัฐานท่ีแสดง

ว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยคา่ด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างชําระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีข้อบ่งชีว้า่

ผู้ กู้ กําลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสําคญั การฝ่าฝืนสญัญา สถานะกฎหมาย การเจรจา

ตอ่รองเง่ือนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

เงินให้สนิเช่ือท่ีมีการตอ่รองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสญัญาเน่ืองจาก

ผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัสําคญัหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับกระแสเงินสด

ตามสญัญานัน้ลดลงอยา่งมีนยัสําคญั และไม่มีข้อบง่ชีอ่ื้นของการด้อยคา่ 
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56-1 One Report 2021 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

หากในรอบระยะเวลาตอ่มา ถ้าคณุภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

และประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เพิ่มขึน้อย่างมีสาระสําคัญนับจากวันท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกเหมือนท่ีเคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริษัทจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้จากการรับรู้ผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายท่ีุคาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทนุด้านเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า 

การจดักลุม่สนิทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุม่ (Three Stage Approach) (ตอ่) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิต

ตลอดช่วงอายท่ีุคาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาด

ว่าจะไม่ได้รับทัง้หมด ซึ่งได้มาจากข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลท่ีสังเกตใน

ปัจจุบันบวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี

ความสมัพนัธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดลุยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทําการประเมินทัง้สถานการณ์

ปัจจบุนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในการคํานวณผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งการนําข้อมลูการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดบัของการใช้ดลุยพินิจใน

การประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคท่ีเก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทนุด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อ

สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้ผลขาดทุน

ด้านเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ยงัรวมถึงสว่นเพิ่มจากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ท่ีตัง้เพิ่ม (ลด) บนัทกึบญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายในระหว่างปีใน

สว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

บริษัทมีนโยบายตดัจําหน่ายลกูหนีอ้อกจากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

3.8 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมด  หรือเกือบทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับ

จากสินทรัพย์ได้โอนไปให้แก่ผู้ เช่า  ไม่ว่าในท่ีสดุการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม่  จดัเป็นสญัญาเช่า

ทางการเงิน  กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนเงินเท่ากบัมลูค่า

ยตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า

กว่าสว่นดอกเบีย้จ่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า  และการ

คดิคา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์ท่ีเช่าจะตดัตามอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

สญัญาเช่าดําเนินงาน 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพงึได้รับจาก

สินทรัพย์ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้ เช่า จัดเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน กลุ่มบริษัทรับรู้จํานวนเงิน ท่ีจ่ายตาม

สญัญาเช่าดําเนินงานเป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญา

เช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญานัน้มีการให้สิทธิในการ

ควบคมุการใช้สนิทรัพย์ท่ีระบไุด้สําหรับช่วงเวลาหนึง่เพ่ือการแลกเปล่ียนกบัสิง่ตอบแทน 

กลุม่บริษัทประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลกิไม่ได้ท่ีระบใุนสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลา

ท่ีเหลืออยู่ของสญัญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนัน้และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญา

เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน้ ทัง้นีพ้ิจารณาถึงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อ

อายขุองสญัญาเช่าดงักลา่ว เป็นต้น 
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56-1 One Report 2021 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

กลุม่บริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เว้นแต่

สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันท่ี

สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์

อ้างอิงและหนีส้นิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสญัญาเช่า 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนีส้ินตามสัญญาเช่าใหม่  ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้  

ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึน้ 

จํานวนเงินท่ีจ่ายชําระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และ

หกัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าท่ีได้รับ 

ราคาทนุของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึน้สําหรับผู้ เช่าในการรือ้และขน

ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ใน

สภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ

สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี ้

ท่ีดนิ      3 ปี 

อาคาร 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ      3 ปี 
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หนีส้นิตามสญัญาเช่า 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่า จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหกัด้วยสิ่งจูงใจตามสญัญา

เช่า จํานวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใต้การรับประกนัมลูคา่คงเหลือ รวมถึงราคาใช้สทิธิของสทิธิเลือกซือ้

ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิก

สญัญาเช่า หากข้อกําหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุม่บริษัทจะใช้สทิธิในการยกเลิกสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขซึง่เก่ียวข้องกบัการจ่ายชําระนัน้ได้เกิดขึน้  

กลุม่บริษัทในฐานะผู้ เช่า  

กลุ่มบริษัทคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบีย้การกู้ ยืม

สว่นเพิ่ม ณ วนัท่ีสญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของหนีส้ินสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถกําหนด

ได้ ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับด้วยค่า

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่านัน้ หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มลูค่าตาม

บญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า และลดลงจากการ

จ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถกูจดัมลูค่า

ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสญัญาเช่า หรือการ

เปล่ียนแปลงในการประเมินสทิธิเลือกซือ้สนิทรัพย์อ้างอิง 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต่ํา 

สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญาเช่า

ซึง่สนิทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต่ํา จะบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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3.9 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ แสดงในราคาทนุหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งได้

ประมาณไว้ ดงันี ้

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง     20 ปี   

 

3.10 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดนิ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงด้วยราคาทนุ 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทนุหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) คา่เส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ซึง่ประมาณไว้ ดงันี ้

อาคารและสิง่ปลกูสร้างภายใต้สญัญาเช่า   5 - 20 ปี   

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์    5 - 10 ปี   

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์เคร่ืองใช้       3 - 10 ปี   

ยานพาหนะ      5 - 10 ปี   

ต้นทนุท่ีประมาณในเบือ้งต้นสําหรับการรือ้ การขนย้าย และการบรูณะสภาพพืน้ท่ีท่ีสร้างสินทรัพย์ ซึ่ง

เป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 
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คา่ใช้จ่ายในการตอ่เติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือตอ่สญัญาเช่า ซึง่เป็นผลให้คา่ใช้จ่ายนัน้มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 

การคํานวณคา่เส่ือมราคาสําหรับสว่นประกอบของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ได้พิจารณาแตล่ะสว่นแยก

ต่างหากจากกันเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้มีต้นทุนท่ีมีนัยสําคญัเม่ือเทียบกับต้นทุนทัง้หมดของ

สนิทรัพย์นัน้  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวนอย่าง

น้อยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 

คา่เส่ือมราคารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวด 

3.11 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุน หักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ (ถ้ามี)  คา่ตดัจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยประมาณไว้ 5 ปี 

คา่ตดัจําหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวด 

3.12 สทิธิการเช่า 

สทิธิการเช่าแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

คา่ตดัจําหน่าย 

คา่ตดัจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่าดงันี ้

 

 

สทิธิการเช่าอาคาร ระยะเวลา             7 ปี 
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3.13 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

กลุม่บริษัทจะพิจารณาการด้อยคา่สินทรัพย์ อนัได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เม่ือมีข้อบ่งชีว้่า สินทรัพย์เกิดการด้อยคา่ โดยการด้อยคา่จะพิจารณา

จากมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมีราคาต่ํากว่าราคาตามบญัชี ถือว่าสินทรัพย์เกิดการ

ด้อยคา่ ซึง่จะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง จํานวนท่ีสงูกว่าระหว่างมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุใน

การจําหน่ายและมลูคา่จากการใช้ 

สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากคา่ความนิยมซึง่รับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่

ไปแล้ว จะถกูประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน 

3.14 ประมาณการหนีส้นิ 

กลุม่บริษัทบนัทกึประมาณการหนีส้ินไว้ในงบการเงิน  เม่ือบริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือเป็น

ภาระผกูพนัคอ่นข้างแน่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึง่อาจทําให้บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระ

ภาระผกูพนันัน้ในจํานวนเงินท่ีสามารถประมาณได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

3.15 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเม่ือส่งมอบสินค้า และโอนอํานาจการ

ควบคมุสนิค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว โดยแสดงมลูคา่หลงัหกัประมาณการสนิค้ารับคืน และสว่นลด 

รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเม่ือได้ให้บริการแล้ว ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องรับรู้

ในกําไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  
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รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีส้ินแก่ลกูค้ารับรู้รายได้เม่ือคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะ

ได้รับชําระเม่ือให้บริการตามเนือ้หาของข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทนํามาตรฐานการรานงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้ในการ

รับรู้รายได้และตัดจําหน่ายต้นทุน รายได้ดอกเบีย้ประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ตามประมาณการ 

(Effective Interest Rate) และ รายได้ดอกเบีย้ส่วนเกินจากประมาณการ รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้

สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ซึ่งคํานวณจากอตัราท่ีใช้คิดลดประมาณ

การกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต บันทึกในบัญชีรายได้ดอกเบีย้ตามประมาณการ 

(Effective Interest Rate) หากเงินสดท่ีเก็บได้จริงสูงกว่ารายได้ท่ีคํานวณได้ ส่วนท่ีเหลือจะนําไปตัด

จําหน่ายมลูค่าเงินให้สินเช่ือจากการซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภาพในแต่ละงวด ในกรณีท่ีเงินให้สินเช่ือจาก

การซือ้ลกูหนีถ้กูตดัจําหน่ายหมดแล้ว กลุ่มกิจการรับรู้กระแสเงินสดรับท่ีได้จากการเก็บหนีด้งักล่าวใน

บญัชีรายได้ดอกเบีย้ส่วนเกินจากประมาณการ และจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินให้

สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีด้ังกล่าวทันทีเม่ือมีข้อบ่งชีว้่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมี

สาระสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเก็บได้ในอนาคตสําหรับเงินให้สินเช่ือจากการซือ้

ลกูหนีพ้ิจารณาตามคณุภาพ ชนิด อายขุองหนี ้และอ้างอิงกบัสถิติการเก็บหนีใ้นอดีตทัง้หมด โดยยอด

รวมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเก็บได้ในอนาคตของทัง้โครงการจะต้องไม่เกินกว่า

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีผู้บริหารได้คาดคะเนไว้ตัง้แต่ประมลูซือ้โครงการมา ซึ่งคาดว่าจะเก็บเงิน

จากลกูหนีเ้ป็นระยะเวลา 5-10 ปี นบัจากวนัท่ีได้เงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีม้า 

รายได้ดอกเบีย้ (คา่รักษาสทิธิในการท่ีจะใช้สทิธ์ิซือ้คืนท่ีดนิคืน) รับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

รายได้คา่ธรรมเนียมจากการจดัหาเงินกู้ รับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงตลอดอายสุญัญาเงิน

ให้กู้ ยืม 

รายได้จากการให้เช่า รับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

รายได้เงินปันผล รับรู้เม่ือมีสทิธิในการรับเงินปันผล 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

รายได้ดอกเบีย้ รับรู้ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ 

บริษัทจงึหยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้ดงักลา่ว 

3.16 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่มีกําหนดจ่ายชําระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัสิน้งวดท่ีพนกังาน

ได้ให้บริการ รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้กับพนักงานเม่ือออกจากงาน 

ตามกฎหมายแรงงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ท่ี

คํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ท่ีเกิด

จากประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้คา่ใช้จ่าย

เก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

3.17 การแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเกิดขึน้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน ได้แปลงคา่เป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้ ผลตา่งจากการแปลงคา่บนัทกึในสว่น

ของกําไรหรือขาดทนุ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

3.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั

รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัได้แก่  ภาษีเงินได้ท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือสามารถขอคืนได้ โดยคํานวณจากกําไร

หรือขาดทนุสําหรับงวดท่ีต้องเสียภาษี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดย คํานวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูคา่ตามบญัชี

ของสนิทรัพย์และหนีส้นิกบัมลูคา่ของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางภาษีอากร 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์จากยอดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีหรือจะต้องชําระยอดหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี รับรู้จํานวนภาษีเงินได้ท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะรับรู้ตอ่เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่กําไรเพ่ือเสียภาษี

ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้

จริง 

3.19 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยจํานวน    

ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายในระหวา่งปี 
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4. รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

กลุ่มบริษัทมีรายการท่ีเกิดขึน้กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กัน ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี ้

ความเก่ียวข้องกนัยงัพิจารณาถึงบคุคล หรือกิจการท่ีสามารถควบคมุบคุคล หรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใช้

อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจด้านการเงินหรือการดําเนินงานของบุคคล หรือกิจการอ่ืน โดย

กลุ่มบริษัทมีรายการบญัชีสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ผลของ

รายการดงักลา่วได้รวมไว้ใน        งบการเงินตามเกณฑ์ปกตขิองธุรกิจ 

4.1 ความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

ช่ือบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทย่อย   

บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ให้บริการโฆษณาใน บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้  บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบแฟคตอร่ิง บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั บริหารจดัการสินทรัพย์ บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ   

บริษัท สาครและบตุร จํากดั ธุรกิจลงทนุ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท เดอะ ดรากอน จํากดั  (เดิมช่ือ  ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองสําอาง กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั ผลิตจําหน่ายหนงัสือพิมพ์  (หยดุกิจการ) กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั อีเว้นท์/ออแกนไนซ์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั ตวัแทนนายหน้าประกนัภยั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ จํากดั จําหน่ายนํา้มนัปาล์มดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการบางทา่นถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั ซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมบาง

บริษัท ทายกร จํากดั ธุรกิจส่ือวิทย ุ กรรมการบางทา่นถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท อาณธร จํากดั การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิด ผู้ ถือหุ้นร่วมบางทา่น 
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ช่ือบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ (ต่อ)   

บริษัท แอดวานซ์ ยีเอส จํากดั การให้เช่า ผู้ ถือหุ้นร่วมบางทา่น 

ผู้บริหารท่ีสําคญั – บคุคลท่ีมีอํานาจและความ

4.2 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภท มีดงันี ้ 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม 

รายได้คา่เช่า* ราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายได้ค่าสาธารณปูโภค ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

คา่เช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 

คา่โฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

  *ตัง้แตปี่ 2561 บริษัทไม่คดิคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ  

4.3 ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวด 

       หน่วย : บาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     

 ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท สาครและบตุร จํากดั 1,500 - - - 

 บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั 500 - - - 

 รวมลกูหนีก้ารค้า 2,000 - - - 

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 12,068 12,068 

 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั - - 83,609 85,107 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
       หน่วย : บาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ดอกเบีย้ค้างรับ - เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 67,075,909 60,515,325 

 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั - - 22,418,917 22,077,148 

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั - - 5,484,986 - 

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 141,989 64,109 141,989 64,109 

 บริษัท ทายกร จํากดั 558,500 571,000 463,500 471,000 

 รวมลกูหนีอ่ื้น 700,489 635,109 95,680,978 83,224,757 

 รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 702,489 635,109 95,680,978 83,224,757 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีมี ดงันี ้

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2564 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ – บริษัทย่อย       

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  133,922,078 - 29,000,000 104,922,078 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั  - 128,500,000 78,700,000 49,800,000 

บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั  - 300,000,000 - 300,000,000 

รวม  133,922,078 428,500,000 107,700,000 454,722,078 

บริษัทตกลงคิดดอกเบีย้จากบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 3.20 – 7.80 ต่อปี ในการให้กู้ ยืม เพ่ือใช้ในการ

ดําเนินงานปกต ิ
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

       หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     

 เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทย่อย     

 บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั  - - 3,201,325 3,201,325 

 บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั - - 5,537 5,537 

 เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 4,419 - - - 

 เงินทดรองจ่ายกรรมการ 95,425 100,000 - 100,000 

 รวม 99,844 100,000 3,206,862 3,306,862 

4.4 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มี

ดงันี ้

    หน่วย : บาท 

  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

รายการธรุกิจกบับริษัทย่อย     

บริษัท ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั      

 คา่ใช้จ่ายโฆษณา - - 1,402 1,402 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั     

 รายได้คา่สาธารณปูโภค - - 60,000 60,000 

 ดอกเบีย้รับ - - 6,560,584 16,886,186 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั     

 ดอกเบีย้รับ - - 341,769 2,645,605 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั     

 ดอกเบีย้รับ - - 5,484,986 - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
    หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค     

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 256,235 217,205 256,235 217,205 

รายได้ค่าโฆษณา     

 บริษัท สาครและบตุร จํากดั 467 - - - 

 บริษัท เดอะ ดรากอน จํากดั  467 - - - 

 บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จํากดั 467 - - - 

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 467 - - - 

 บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 467 - - - 

 บริษัท ทายกร จํากดั 467 - - - 

 บริษัท อาณธร จํากดั 467 467 - - 

ค่าเช่ารถยนต์     

บริษัท อาณธร จํากดั 807,720 807,720 423,720 423,720 

ค่าสาธารณูปโภค     

บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 23,495 10,695 9,645 - 

 

4.5 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 คา่ตอบแทนผู้บริหารสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  

     หน่วย : บาท 

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 3,174,313 2,905,125 1,924,813 1,585,125 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีท่ีอยู่แห่งเดียวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการคิดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค

ระหวา่งกนั ประกอบด้วย  

บริษัท สาครและบตุร จํากดั 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั 

บริษัท บางกอกรัตนโกสนิทร์การพิมพ์ จํากดั 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั 

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

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั 

บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท ทายกร จํากดั 

        บริษัท อาณธร จํากดั 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

5. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

     หน่วย : บาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

      

 เงินสด 18,359 31,504 - 10 

 เช็คในมือ 100,045 48,475 - - 

 เงินฝากธนาคาร     

  เงินฝากออมทรัพย์ 11,592,879 6,000,967 869,325 495,668 

  เงินฝากกระแสรายวนั 206,318 499,210 174,532 490,968 

 รวม 11,917,601 6,580,156 1,043,857 986,646 

6. สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน  

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน     

 เงินลงทนุในตราสารทนุ     

 ตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่าน 107.62 - 89.62 - 

 เงินลงทนุในตราสารหนี ้     

 ตราสารหนีว้ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกําไรขาดทนุ 474.96 828.17 385.58 653.95 

 รวม 582.59 828.17 475.19 653.95 

 ตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - 15.60 - 15.60 

 รวม 582.59 843.77 475.19 669.55 

 หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้     

 ตราสารหนีว้ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทนุ (5.38) (5.38) (4.39) (4.39) 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
      

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 
6. สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน (ตอ่) 
    หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

 ตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - (0.11) - (0.11) 

  (5.38) (5.48) (4.39) (4.50) 

 รวม 577.21 838.28 470.80 665.05 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ้มีดงันี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ราคาตามบญัชีต้นงวด 828.17 485.24 653.95 193.63 

 ซือ้ 692.16 1,349.45 371.44 1,082.86 

 จําหน่าย (938.94) (1,010.71) (546.97) (626.14) 

 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรม 1.20 4.19 (3.23) 3.59 

 ราคาตามบญัชีปลายงวด 582.59 828.17 475.19 653.95 

7. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

  หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ลกูหนีก้ารค้า     

 บริษัทอ่ืน 24.87 22.10 12.21 12.21 

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ4.3) - - - - 

 หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (20.70) (19.09) (12.21) (12.21) 

 ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 4.17 3.02 - - 

 ตัว๋เงินรับ 0.10 0.39 - - 

 รวมลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 4.27 3.41 - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

7. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (ตอ่) 

  หน่วย : ล้านบาท 

   
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ลกูหนีอ่ื้น     

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ4.3) 0.70 0.63 95.68 83.22 

 ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 91.53 - - - 

 ดอกเบีย้ค้างรับ - เงินลงทนุ 0.57 1.11 0.57 1.11 

 ดอกเบีย้ค้างรับ - เงินให้กู้ ยืม 16.72 18.73 12.97 12.97 

 เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า 40.00 - - - 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 0.55 0.35 0.34 0.17 

 รายได้ค้างรับ 0.21 - - - 

 อ่ืนๆ 0.27 0.43 0.23 0.27 

 รวม 150.55 21.26 109.80 97.75 

 หัก ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (13.12) (13.12) (13.12) (13.12) 

 ลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 137.43 8.14 96.68 84.63 

 รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 141.70 11.55 96.68 84.63 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

7. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (ตอ่) 

  หน่วย : ล้านบาท 

   
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ลกูหนีก้ารค้าแยกตามระยะเวลา ท่ีค้างชําระหนี ้ได้ดงันี ้    

    ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 4.48 3.06 - - 

  เกินกําหนดชําระ     

     ไมเ่กิน 3 เดือน 0.72 0.75 - - 

    เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 6 เดือน 0.66 0.20 - - 

  เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไมเ่กิน 9 เดือน 0.67 1.07 - - 

  เกินกวา่ 9 เดือน แต่ไมเ่กิน 12 เดือน 0.30 - - - 

     เกินกวา่ 12 เดือน 18.04 17.01 12.21 12.21 

  24.87 22.10 12.21 12.21 

 หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  (20.70) (19.09) (12.21) (12.21) 

 สุทธิ 4.17 3.02 - - 

      

 ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  1.62 0.73 - - 

 ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โอนกลบั - - - - 

 หนีส้ญู - - - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

8. เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้     

  กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ4.3) - - 454.72 133.92 

  บริษัทอ่ืน 59.73 25.57 3.25 3.25 

   ลกูหนีแ้ฟคตอร่ิง  16.00 18.61 - - 

  75.73 44.18 457.97 137.17 

 หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะ (7.08) (7.08) (3.25) (3.25) 

 รวม 68.65 37.10 454.72 133.92 

      

 เงินให้กู้ ยืมแยกตามระยะเวลาท่ีค้างชําระหนี ้ได้ดงันี ้    

    ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 49.82 6.28 454.72 133.92 

  เกินกําหนดชําระ     

     ไม่เกิน 3 เดือน 1.29 0.34 - - 

    เกินกวา่ 3 เดือน แตไ่ม่เกิน 6 เดือน - 3.00 - - 

  เกินกวา่ 6 เดือน แตไ่ม่เกิน 9 เดือน - 0.86 - - 

     เกินกวา่ 12 เดือน 24.62 33.70 3.25 3.25 

   75.73 44.18 457.97 137.17 

 หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะ (7.08) (7.08) (3.25) (3.25) 

 เงนิให้กู้ยืม-สุทธิ   68.65 37.10 454.72 133.92 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

บริษัท 

บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทแหง่หนึง่ในรูปของสญัญากู้ ยืมเงิน จํานวน 3.25 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา 1 เดือน 

อตัราดอกเบีย้เทา่กบั MOR + 3% ตอ่ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โดยนําลกูหนีท่ี้ใบแจ้งหนีท่ี้ยงั

ไม่ถึงกําหนดเรียกเก็บเงิน รวมทัง้เช็คลงวนัท่ีลว่งหน้าและคํา้ประกนัสว่นบคุคลเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้

อยา่งไรก็ดี ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทดงักลา่ววา่มีฐานะท่ีไม่อาจชําระหนีไ้ด้ บริษัทฯ จงึตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเตม็

จํานวน 

บริษัทยอ่ย 

1. บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ ยืมกับบริษัทอ่ืนและบุคคลอ่ืนรวมจํานวน 19.31 ล้านบาท ครบกําหนดรับ

ชําระคืนในวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 3 มิถนุายน พ.ศ. 2563โดยมีดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 12 – 

15 ตอ่ปี       เงินให้กู้ ยืมนีคํ้า้ประกนัโดยท่ีดนิของผู้กู้  

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลกูหนีร้ายหนึ่งชําระหนีส้ว่นหนึ่งให้แก่บริษัทเป็นท่ีดินจํานวน 3 โฉนด

โดยบริษัทฯได้บนัทกึไว้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (ดหูมายเหต ุ15) 

 เม่ือครบกําหนดชําระผู้กู้ ไม่ได้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาสญัญา แตย่งัมีความประสงค์ท่ีชําระเงินกู้ ยืม

ทัง้จํานวน 

2. บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ ยืมกบับคุคลอ่ืนรายหนึ่งจํานวนเงิน 3 ล้านบาท กําหนดรับชําระคืนในวนัท่ี 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี เงินให้กู้ ยืมนีคํ้า้ประกนัโดยท่ีดินพร้อมสิง่

ปลูกสร้างของผู้ กู้  เม่ือครบกําหนดชําระผู้ กู้ ไม่ได้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาสัญญา แต่ยังมีความ

ประสงค์ท่ีชําระเงินกู้ ยืมทัง้จํานวน 

 ในระหว่างงวด 2564  ลกูหนีร้ายดงักลา่วไม่สามารถชําระหนีแ้ก่บริษัทย่อย ได้ชําระหนีเ้ป็นท่ีดินพร้อมสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีได้ใช้คํา้ประกนั โดยบริษัทฯได้บนัทกึไว้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (ดหูมายเหต ุ15) 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

3. เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ ยืมแก่บุคคลอ่ืนร่วมกันจํานวน 2 ราย 

จํานวนเงิน 38 ล้านบาท กําหนดรับชําระคืนในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565 โดยมีดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 

12 ต่อปี เงินให้กู้ ยืมนีคํ้า้ประกันโดยหุ้นสามญัของบริษัท เอส เค เอ แลนด์ จํากัด ท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เค

วีเค เวิล์ดไวด์ จํากัดจํานวน 26.67 ล้านหุ้น ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้กู้  โดยผู้กู้ มีความสมัพนัธ์อนัดี

กบับริษัทดงักลา่วจงึได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัท เควีเค เวิล์ดไวด์ จํากดั ให้นําหุ้นสามญั

ท่ีบริษัทได้ลงทนุไว้เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน   

9. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน 

 สญัญาท่ี 1 

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกัน รายท่ีหนึ่ง (ผู้ รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียน                   

โอนกรรมสทิธิท่ีดนิให้กบั บริษัทยอ่ย (ผู้ให้สทิธิ) จํานวน 7 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 42 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา เพ่ือแลก

กับเงินจํานวนทัง้สิน้ 290 ล้านบาท แต่ยงัมีความประสงค์ท่ีจะขอซือ้ท่ีดินคืน จึงได้จดัทํา “บนัทึกข้อตกลงให้

สิทธิ           ซือ้ท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ รับสิทธิ จะขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดิน คืนได้ภายในวนัท่ี 16 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 ในราคา 290 ล้านบาท โดยผู้ รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุไว้ใน

สญัญา เช่น ผู้ รับสิทธิ    ตกลงชําระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน ผู้ รับสิทธิสามารถขอขยาย

ระยะเวลาในการซือ้คืนได้เป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแตไ่ม่เกิน 1 ปี และผู้ รับสิทธิต้องชําระคา่รักษาสิทธิ

ในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนตามอัตราท่ีระบุไว้ไปจนครบระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจด

ทะเบียนซือ้ท่ีดนิคืน  

 ในระหวา่งปี 2562 ผู้ รับสทิธิได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืนโดยยงัคงมีการชําระคา่รักษาสทิธิเป็นรายเดือน

ให้แก่ผู้ให้สทิธิ  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

9. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน (ตอ่) 

 สญัญาท่ี 1 (ตอ่) 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ รับสิทธิได้มีการใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนจํานวน 1 โฉนด และได้จ่ายชําระเงิน

กู้ ยืมจํานวน 34.66 ล้านบาท จึงทําให้ผู้ รับสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืนจํานวน 6 โฉนด 

ภายใน วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามบนัทกึข้อตกลงให้สทิธิซือ้คืนท่ีดนิคืนลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  

 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้มีการทําบันทึกข้อตกลงให้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนแก่ผู้ รับสิทธิรวม

ทัง้หมด 6 โฉนด และได้ชําระเงินกู้ ยืมทัง้จํานวนแล้วในวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

สญัญาท่ี 2 

 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกัน รายท่ีสอง (ผู้ รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างให้กบั บริษัทย่อย (ผู้ให้สิทธิ) จํานวน  4 โฉนด เนือ้ท่ีรวม  เนือ้ท่ี 3 ไร่ 3 งาน 

14 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง เพ่ือแลกกบัเงินจํานวนทัง้สิน้ 38   ล้านบาท แตย่งัมีความประสงค์ท่ีจะขอซือ้

ท่ีดินคืน จึงได้จดัทํา “บนัทึกข้อตกลงให้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขว่า ผู้ รับสิทธิจะขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดิน 

คืนได้ภายในวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ในราคา 38 ล้านบาท โดยผู้ รับสิทธิจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขอยา่ง

เคร่งครัดตามท่ีระบไุว้ในสญัญา เช่น ผู้ รับสิทธิตกลงชําระคา่รักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน ผู้ รับสิทธิ

สามารถขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ได้เป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ทัง้นีข้ยายได้ไม่เกินสองคราว  

และผู้ รับสิทธิต้องชําระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบไุว้ไปจนครบระยะเวลาท่ีได้

ขยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการ      จดทะเบียนซือ้ท่ีดนิคืน 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ รับสิทธิได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนดใน

การซือ้ท่ีดนิคืนภายในวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ รับสิทธิได้มีการใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนจํานวน 1 โฉนด และได้จ่ายชําระเงิน

กู้ ยืมจํานวน 12 ล้านบาท  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

9. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน (ตอ่) 

 สญัญาท่ี 2 (ตอ่) 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ รับสิทธิได้มีการใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนจํานวน 1 โฉนด และได้จ่ายชําระเงิน

กู้ ยืมจํานวน 12.5 ล้านบาท และได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนดในการซือ้ท่ีดิน

คืนภายในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

 เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ รับสิทธิได้มีการใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนท่ีเหลือจํานวน 2 โฉนด และได้ชําระเงิน

กู้ ยืมทัง้จํานวนแล้วในวนัท่ีดงักลา่ว 

 สญัญาท่ี 3 

 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันรายท่ี 3 (ผู้ รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างให้กับ บริษัทย่อย (ผู้ ให้สิทธิ) จํานวน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 80 ตารางวา เพ่ือ

แลกกบัเงินจํานวนทัง้สิน้ 3.5 ล้านบาท แต่ยงัมีความประสงค์ท่ีจะขอซือ้ท่ีดินคืน จึงได้จดัทํา “บนัทึกข้อตกลง

ให้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ รับสิทธิ จะขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดิน คืนได้ภายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 

2563 ในราคา 3.5 ล้านบาท โดยผู้ รับสทิธิจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบไุว้ในสญัญา เช่น 

ผู้ รับสทิธิตกลงชําระ     คา่รักษาสทิธิในการท่ีจะใช้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน ผู้ รับสทิธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการ

ซือ้คืน ได้เป็นคราวๆ      ตามความเหมาะสมแตไ่ม่เกิน 1 ปี และผู้ รับสิทธิต้องชําระคา่รักษาสิทธิในการท่ีจะใช้

สิทธิซือ้ท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบไุว้ไปจนครบระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซือ้ท่ีดิน

คืน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ รับสิทธิได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนดใน

การซือ้ท่ีดนิคืนภายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2564 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ รับสิทธิได้มีการใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนจํานวน 1 โฉนด และได้ชําระเงินกู้ ยืมทัง้

จํานวนแล้วในวนัท่ีดงักลา่ว 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

9. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน (ตอ่) 

 สญัญาท่ี 4 

 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันรายท่ี 4 (ผู้ รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียนโอน

กรรมสทิธิท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างให้กบั บริษัทยอ่ย (ผู้ให้สทิธิ) จํานวน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 1 งาน 66.20 ตาราง

วา เพ่ือแลกกับเงินจํานวนทัง้สิน้ 10 ล้านบาท แต่ยงัมีความประสงค์ท่ีจะขอซือ้ท่ีดินคืน จึงได้จัดทํา “บนัทึก

ข้อตกลงให้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ รับสิทธิ จะขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดิน คืนได้ภายในวันท่ี 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในราคา 10 ล้านบาท โดยผู้ รับสิทธิจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุ

ไว้ในสญัญา เช่น ผู้ รับสิทธิตกลงชําระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืน ผู้ รับสิทธิสามารถขอขยาย

ระยะเวลาในการซือ้คืน ได้เป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแตไ่ม่เกิน 1 ปี และผู้ รับสิทธิต้องชําระคา่รักษาสทิธิ

ในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้ท่ีดินคืนตามอัตราท่ีระบุไว้ไปจนครบระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจด

ทะเบียนซือ้ท่ีดนิคืน  

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ รับสิทธิได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนด

ในการซือ้ท่ีดนิคืนภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้ รับสิทธิได้ชําระเงินคืนบางสว่นให้แก่บริษัทย่อยจํานวน 1 ล้านบาท และ

ได้ขอขยายระยะเวลาในการซือ้คืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนดในการซือ้ท่ีดินคืนภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 

 บริษัทย่อยได้ถือว่ามูลค่าท่ีจ่ายไปภายใต้สญัญารับซือ้ท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซือ้ท่ีดินคืนเป็นเงินให้กู้ ยืม ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.  2564 โดยมียอดเงินกู้ ยืมคงเหลือจํานวน 9 ล้านบาท 

 สญัญาท่ี 5 

 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนัรายท่ี 5 (ผู้ รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ

ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างให้กบั บริษัทยอ่ย (ผู้ให้สทิธิ) จํานวน 1 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 12.50 ตารางวา เพ่ือแลกกบั 
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 บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

9. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน (ตอ่) 

 สญัญาท่ี 5 (ตอ่) 

 เงิน  จํานวนทัง้สิน้ 7 ล้านบาท แตย่งัมีความประสงค์ท่ีจะขอซือ้ท่ีดนิคืน จงึได้จดัทํา “สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง” โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ รับสิทธิ จะขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดินคืนได้ภายในวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 

2564 ในราคา     7 ล้านบาท  

 ในระหว่าง 2564 ผู้ รับสิทธิได้ผิดนดัชําระตามสญัญา จึงสิน้สดุเง่ือนไขสิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดิน บริษัทย่อยได้รับโอน

ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (ดหูมายเหตขุ้อ 15) 

10. สนิค้าคงเหลือ 

     หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

      

 สินค้าสําเร็จรูป 0.16 0.16 - - 

 วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลือง 1.98 1.93 - - 

 รวม 2.14 2.09 - - 

 หกั คา่เผ่ือมลูค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (0.16) (0.16) - - 

  1.98 1.93 - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

11. สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 

     หน่วย : ล้าน

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

      

 สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน     

 เงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 เงินลงทนุในตราสารทนุ     

 ตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 95.14 72.83 53.40 31.78 

 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรม (32.26) (22.54) (11.57) (6.28) 

  62.88 50.29 41.83 25.50 

      

 เงินลงทนุในตราสารหนี ้     

 เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้  31.54 40.52 31.54 40.52 

 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรม 0.08 0.38 0.08 0.38 

  31.62 40.90 31.62 40.90 

 รวม 94.50 91.19 73.45 66.40 

      
 สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ)     

 เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด 

 เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้  40.00 105.60 40.00 105.60 

 หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้   (30.01) (30.62) (30.01) (30.62) 

  9.99 74.97 9.99 74.97 

 หกั ตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีจะถือจนครบกําหนดสว่นท่ีจะครบกําหนด - 15.60 - 15.60 

 หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้-ส่วนท่ีจะ - (0.11) - (0.11) 

  9.99 59.48 9.99 59.48 

 รวมสินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน 104.50 150.66 83.45 125.88 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาด มีดงันี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ราคาตามบญัชีต้นปี 91.18 103.14 66.40 82.03 

 ซือ้ 22.31 23.84 21.62 10.81 

 ขายเงินลงทนุและลดมลูคา่เงินลงทนุ (8.98) (20.42) (8.98) (20.42) 

 การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรม (10.00) (15.37) (5.58) (6.02) 

 ราคาตามบญัชีปลายปี 94.51 91.19 73.46 66.40 

12. เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงินรวม 

 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ   315.76 

 บวก ดอกเบีย้ค้างรับ   29.87 

 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้   - 

 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ - สทุธิ   345.63 

 รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ มีดงันี ้

  หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564   - 

 การซือ้เพ่ิม   315.76 

 บวก ดอกเบีย้ค้างรับ   54.48 

 หกั  รับเงินจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ   (24.61) 

 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้   - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   345.63 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

12. เงินให้สนิเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ (ตอ่) 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภาพกบับริษัทให้บริการสินเช่ือ

แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นลกูหนีส้ินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนัรวมจํานวน 113,617 สญัญา โดยอยู่ระหว่างดําเนินการแจ้ง

โอนสทิธิกบัทางลกูหนีใ้นแตล่ะสญัญา  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมลูคา่ยตุิธรรมของลกูหนีด้้อยคณุภาพมีจํานวน 345.64 ล้านบาท สามารถ

วิเคราะห์นบัจากวนัท่ีซือ้สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ ได้ดงันี ้

  หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

 น้อยกวา่ 1 ปี   345.63 

 1 – 2 ปี   - 

 2 – 3 ปี   - 

 3 – 4 ปี   - 

 4 – 5 ปี   - 

 มากกวา่ 5 ปี   - 

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ   345.63 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

13. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  

         หน่วย : ลา้นบาท 

 ประกอบดว้ย : 
ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
เงินปันผล 

  เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินลงทุน (วิธีส่วนไดเ้สีย) 

      
 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 บริษัทย่อย           

 บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั (เดิมชื่อ “บริษทั 100.00 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 79.59 74.64 - - 

 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100.00 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 85.17 71.80 - - 

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้น           

 โดย บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จํากดั        

 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 302.00 302.00 90.00 90.00 - - - - - - 

 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ตงฮั้ว จาํกดั* 25.00 - 99.99 - - - - - - - 

 รวม 527.00 502.00   199.99 199.99 164.76 146.44 - - 

 หัก  รายการตดับญัชี       (164.76) (146.44)   

 รวม       - - - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

13. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (ตอ่) 

* เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมของบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) ได้มีมตใิห้

จดัตัง้บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําธุรกิจเพ่ือบริหารจดัการสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ

ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีทนุจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท 

โดยทนุชําระแล้วจํานวน 25 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 2.5 บาท และได้จด

ทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยดงักลา่วถือหุ้น บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตง

ฮัว้ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

14. เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 

    หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทแหง่หนึ่ง 22.38 22.38 22.38 22.38 

 เงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืน 18.00 
- - - 

 หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่า (22.38) (22.38) (22.38) (22.38) 

 สทุธิ 18.00 - - - 

 

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวเป็นการให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืนแหง่หนึง่จํานวนเงิน 22.38 ล้านบาท และมีดอกเบีย้ค้างรับ

จํานวนเงิน 12.97 ล้านบาท ซึง่ไม่มีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทได้หยดุคดิดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืม

ดงักลา่วตัง้แตปี่ 2540 เน่ืองจากบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชําระหนีไ้ด้จงึตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญูเตม็จํานวน 

 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืนรวมกนั 2 ราย จํานวน 18 ล้าน

บาท     ครบกําหนดรับชําระคืนในวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567โดยมีดอกเบีย้

ในอตัราร้อยละ 12 ตอ่ปี เงินให้กู้ ยืมนีคํ้า้ประกนัโดยท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างของผู้กู้  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

15. อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม 

 
2563 

รายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2564 

 เพ่ิม จําหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      

 ท่ีดิน 143.38  37.32 17.81 123.87 

 อาคาร  32.34   1.50 33.84 

    175.72 - 37.32 19.31 157.71 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 อาคาร   8.76 1.77   10.53 

  8.76 1.77 - - 10.53 

 หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ 0.16    0.16 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน- 166.80    147.02 

 

 ในปี 2564 บริษัทยอ่ยมีการรับทรัพย์สนิของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดย

มีการให้สทิธิซือ้ท่ีดนิคืน ท่ีมีการสิน้สดุเง่ือนไขตามสญัญา บนัทกึเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (ดหูมาย

เหตขุ้อ 8 และ 9) 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2564 บริษัทยอ่ยมีการขายท่ีดนิรวมจํานวน 3 โฉนดให้แก่บริษัทแหง่หนึง่ด้วยราคา

อ้างอิงจากราคาประเมินท่ีดนิในปี 2564 โดยมีการราคาขายรวมจํานวน 60 ล้านบาท และได้บนัทกึกําไรจาก

การจําหน่ายทรัพย์สนิรวมอยูใ่นรายได้อ่ืน ในงบกําไรขาดทนุจํานวน 22.68 ล้านบาท 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

16. ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม 

 
2563 

รายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2564 

 เพ่ิม จําหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      

 สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 0.14 1.44   1.58 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 31.20    31.20 

 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 34.58 0.49   35.07 

 ยานพาหนะ 11.00 7.33   18.33 

    76.92 9.26 - - 86.18 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 0.03 0.15   0.18 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 28.49 0.63   29.12 

 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 30.49 0.10   30.59 

 ยานพาหนะ 8.23 1.44   9.67 

  67.24 2.32 - - 69.56 

 หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ 4.87    4.87 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 4.81    11.75 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

16. ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (ตอ่) 

        หน่วย : ล้านบาท 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 

รายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2564 

 เพ่ิม จําหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 0.32    0.32 

 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 0.18 0.17   0.35 

 ยานพาหนะ - 7.33   7.33 

    0.50 7.50 - - 8.00 

  ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 0.32    0.32 

 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 0.09 0.03   0.12 

 
ยานพาหนะ 

- 1.08   1.08 

 
 

0.41 1.11 - - 1.52 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 0.09    6.48 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

17. สนิทรัพย์สทิธิการใช้  

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม 

 

2563 

รายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด 

2564  เพ่ิมขึน้ ตดัจําหน่าย พิจารณาอายุ

สญัญาเช่าใหม/่

 ราคาทุน      

 ท่ีดิน 0.10   0.03 0.13 

 อาคาร 0.70 0.24   0.94 

 
ยานพาหนะ 

2.20    2.20 

    3.00 0.24 - 0.03 3.27 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 ท่ีดิน 0.03 0.04  0.01 0.08 

 อาคาร 0.14 0.22   0.36 

 
ยานพาหนะ 

1.16 0.73   1.89 

 
 

1.33 0.99 - 0.01 2.33 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ 1.67    0.94 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

17. สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (ตอ่) 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 

รายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ระหวา่งงวด 

2564  เพ่ิมขึน้ ตดัจําหน่าย พิจารณาอายุ

สญัญาเช่าใหม/่

 ราคาทุน      

 ท่ีดิน 0.10   0.03 0.13 

 อาคาร 0.70    0.70 

 
ยานพาหนะ 

1.15    1.15 

    1.95 - - 0.03 1.98 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม      

 ท่ีดิน 0.03 0.04  0.01 0.08 

 อาคาร 0.14 0.14   0.28 

 
ยานพาหนะ 

0.61 0.38   0.99 

 
 

0.78 0.56 - 0.01 1.35 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ 1.17    0.63 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

18. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

       หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม 

 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2564 

 ทุนสินทรัพย์     

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 26.42   26.42 

 ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10.33 0.01 - 10.34 

  16.09 0.01  16.08 

 บวก ต้นทนุระหวา่งพฒันาซอฟต์แวร์ - 0.30  0.30 

 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า 16.08   16.08 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 0.01   0.30 

 

       หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2564 

 ทุนสินทรัพย์     

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ -   - 

 ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     

 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - - - - 

  - -  - 

 บวก ต้นทนุระหวา่งพฒันาซอฟต์แวร์ - 0.30  0.30 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ -   0.30 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

19. สทิธิการเช่า 

       หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม 

 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2564 

 ทุนสินทรัพย์     

 สิทธิการเช่า 4.92 - - 4.92 

 ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     

 สทิธิการเช่ารอตดับญัชี 4.92 - - 4.92 

 สิทธิการเช่า-สุทธิ -   - 

 

กลุม่บริษัทมีอาคารภายใต้สญัญาเช่า เป็นสญัญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษัทมีกําหนดอายกุารเช่า 30 ปี 

ตัง้แตปี่พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2563 โดยจ่ายคา่ตอบแทนตลอดระยะเวลาการเช่าเป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทําบนัทึกขอขยายสญัญาเช่าและยกเว้นค่าเช่าอาคารกับผู้ ให้เช่า

จนถึงปี พ.ศ. 2564 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เจ้าหนีก้ารค้า     

 บริษัทอ่ืน 6.11 6.44 - - 

 บริษัทหลกัทรัพย์ในประเทศ 91.69 - 91.69 - 

 รวมเจ้าหนีก้ารค้า 97.80 6.44 91.69 - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (ตอ่) 

      หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 เจ้าหนีอ่ื้น     

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ4.3) - - 3.21 3.21 

 บริษัทอ่ืน 0.69 0.45 - - 

 คา่สมนาคณุค้างจ่าย 1.32 1.05 0.24 0.24 

 รายได้รับล่วงหน้า 3.47 0.23 - - 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 10.03 8.79 7.16 5.89 

 เงินทดรองจ่ายกรรมการ (หมายเหต ุ4.3) 0.09 0.10 - 0.10 

 อ่ืน ๆ  0.03 0.02 - - 

 รวมเจ้าหนีอ่ื้น 15.63 10.64 10.61 9.44 

 รวม 113.43 17.08 102.30 9.44 
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56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

21. หนีส้นิตามสญัญาเช่า 

ยอดคงเหลือของบญัชีหนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดงันี ้

    หน่วย : ล้านบาท 

  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1.06 1.88 0.72 1.33 

หกั ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (0.07) (0.15) (0.06) (0.12) 

มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 0.99 1.73 0.66 1.21 

 

มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้นิตามสญัญาเช่า - สทุธิ ดงันี ้

    หน่วย : ล้านบาท 

  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 0.59 0.92 0.35 0.56 

เกินกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 0.39 0.81 0.31 0.65 

เกินกวา่ 5 ปี - - - - 

รวม 0.98 1.73 0.66 1.21 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

22. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน แสดงได้ดงันี ้ 

    หน่วย : ล้านบาท 

 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 6.28 5.91 0.11 0.07 

 ต้นทนุบริการปัจจบุนั 0.23 0.31 0.03 0.03 

 ต้นทนุดอกเบีย้ 0.06 0.06 - - 

 ผลประโยชน์จ่าย  - - - - 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 6.57 6.28 0.14 0.10 

 

คา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มีดงันี ้

   หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

      

 ต้นทนุบริการปัจจบุนั 0.23 0.31 0.03 0.03 

 ต้นทนุดอกเบีย้ 0.06 0.06 0.01 - 

 รวม 0.29 0.37 0.04 0.03 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

ข้อสมมตฐิานหลกัจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบด้วย 

   อตัราร้อยละตอ่ปี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

      

  อตัราคดิลด 2.18 – 3.02 2.18 – 3.02 3.02 3.02 

  อตัราการขึน้เงินเดือน 2.45 2.45 2.45 2.45 

  อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0 – 15 0 – 15 0 – 15 0 – 15 

 อตัราการเสียชีวิต : อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560   

 

22. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ตอ่) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 2563 มีดงันี ้

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  2564 2563 

  เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% 

      

  อตัราคิดลด (118,616) 136,680 (56,258) 42,989 

  อตัราการขึน้เงินเดือน 133,420 (118,278) 82,908 (55,291) 

  อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (147,542) 173,040 (88,866) 67,393 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 

  เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% 

      

  อตัราคิดลด (3,429) 4,077 (5,461)  4,008  

  อตัราการขึน้เงินเดือน 3,982 (3,422) 6,834 (4,073)  

  อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (4,515)   5,895 (7,223)    4,904  

23. สว่นทนุ 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ

สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี [ภายหลงัสทุธิจากยอดขาดทนุสะสมยก

มา (ถ้ามี)] จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เงิน

สํารองตามกฎหมายนีจ้ะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

24. คา่ใช้จา่ยจําแนกตามลกัษณะ 

     หน่วย : ล้านบาท 

 
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

      

 การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่ง 0.05 (0.06) - - 

 วตัถดิุบและวสัดสิุน้เปลืองใช้ไป 2.58 3.39 - - 

 คา่ตอบแทนผู้บริหาร 3.17 2.90 1.92 1.58 

 คา่ใช้จ่ายพนกังาน 9.90 10.72 2.14 1.46 

 คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 5.10 6.15 1.68 0.64 

 ต้นทนุทางการเงิน 0.11 0.14 0.07 0.09 
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56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลคํานวณขึน้จากกําไรทางภาษีท่ีจะต้องเสียตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดงันี ้ 

    หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
    

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1.99 - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

 ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 7.81 0.11 1.20 0.11 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9.80 0.11 1.20 0.11 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียกับอตัราภาษีท่ีใช้ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 แสดงได้ดงันี ้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 

อตัรา
ภาษี  

อตัรา
ภาษี  

 
(ร้อยละ) 2564 (ร้อยละ) 2563 

 กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 
 

108.90 
 

27.74 

 จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 
20 

21.78 
20 

5.55 

 ผลกระทบทางภาษี : 
 

 
 

 

  รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 
 

5.46 
 

0.60 

  รายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหกัได้เพ่ิม 
 

(12.52) 
 

(0.48) 

  ขาดทนุปีก่อนยกมา 
 

(12.73) 
 

(5.67) 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
 

1.99 
 

- 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :  

  ผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 
 

7.81 
 

0.11 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

9.80 

 
0.11 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อตัรา
ภาษี  

อตัรา
ภาษี  

 
(ร้อยละ) 2564 (ร้อยละ) 2563 

 กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 
 

15.52 

 

25.78 

 จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 
20 

3.10 
20 

5.15 

 ผลกระทบทางภาษี : 
 

 
 

 

  รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 
 

0.45 
 

0.13 

  รายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/คา่ใช้จา่ยท่ีมีสิทธิหกัได้เพิม่ 
 

(0.40) 
 

(0.30) 

  ขาดทนุปีก่อนยกมา 
 

(3.16) 

 

(4.99) 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
 

- 
 

- 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :  

  ผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 
 

1.20 

 

0.11 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

1.20 

 

0.11 

จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงันี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  

 

2564 2563 

  

จํานวน 

ก่อนภาษี 

รายได้ 

(คา่ใช้จ่าย) 

ภาษี 

จํานวน 

สทุธิจากภาษี 

จํานวน 

ก่อนภาษี 

รายได้ 

(คา่ใช้จ่าย) 

ภาษี 

จํานวน 

สทุธิจากภาษี 

 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าในตรา

สารหนี ้ 
(293,236) 58,647 (234,589) 203,409 (40,682) 162,727 

 

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตรา

สารทนุ 
(9,710,143) 1,942,029 (7,768,114) (15,576,630) 3,115,326 (12,461,304) 

 รวม (10,003,379) 2,000,676 (8,002,703) (15,373,221) 3,074,664 (12,298,557) 

 

       หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 

  จํานวน รายได้ จํานวน จํานวน รายได้ จํานวน 

 กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าในตรา (293,236) 58,647 (234,589) 203,409 (40,682) 162,727 

 ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตรา (5,284,546) 1,056,909 (4,227,637) (6,227,819) 1,245,564 (4,982,255) 

 รวม (5,577,782) 1,115,556 (4,462,226) (6,024,410) 1,204,882 (4,819,528) 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  

    หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
    

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน     

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ 6,433,616 4,432,940 2,296,625 1,181,068 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 1,937 125,032 1,937 125,032 

 6,435,553 4,557,972 2,298,562 1,306,100 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ 6,606,421 - - - 

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,079,579 - 1,079,579 - 

 7,686,000 - 1,079,579 - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี–

สุทธิ (1,250,447) 4,557,972 1,218,983 1,306,100 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

25. ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี ้

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
    

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้-ลกูหนีก้ารค้า

และลกูหนีอ่ื้น 12,657 12,333 10,192 10,192 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้-สนิทรัพย์ทาง

การเงิน 7,078 7,043 6,880 7,003 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสนิทรัพย์ 4,255 4,255 - - 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 11 12 8 7 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,315 1,256 28 21 

ประมาณการหนีส้นิความเสียหายจากคดีความ 800 - - - 

ขาดทนุสะสม 7,540 21,297 1,901 5,060 

รวม 33,656 46,196 19,009 22,283 

 

สาเหตท่ีุไม่ได้บนัทึกบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษัท

จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากรายการดงักลา่ว 

 



 

155 | P a g e  
 

56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

26. ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 การออกและใบเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ 

วนัท่ีออกและ

เสนอขาย

ใบสําคญัแสดง

สิทธิ ราคาใช้สิทธิ 

อตัราการใช้

สิทธิใบสําคญั

แสดงสิทธิตอ่

หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้น

คงเหลือเพ่ือ

รองรับการใช้

สิทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้

สิทธิครัง้แรก 

กําหนดการใช้

สิทธิครัง้สดุท้าย 

  (บาทตอ่หุ้น)  (ล้านหุ้น)   

TH-W2 17 มถินุายน 2558 1.00 1 : 1 321.67 29 มถินุายน 2561 16 มิถนุายน 2563 

27. ทนุเรือนหุ้น 

     หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

2564 2563 

 

2564 2563 

 

 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หุน้) 965,035,922 965,034,416 965,035,922 965,034,416 

 เพ่ิมทุน (หุน้) - 1,506 - 1,506 

 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินงวด (หุน้) 965,035,922 965,035,922 965,035,922 965,035,922 

      

 จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัระหวา่งงวด   (ขั้น

พ้ืนฐาน) (หุน้) 965,035,922 965,034,949 965,035,922 965,034,949 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

  

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

 ในระหว่างปี 2563 ผู้ ถือหุ้ นใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้

สดุท้ายจํานวน 1,506 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 1,506 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระ

แล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,034,416 บาท เป็น 965,035,922 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีออกและเรียก

ชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

28. กําไรตอ่หุ้น 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจํานวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายในระหวา่งงวด 

 กําไรต่อหุ้ นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างงวดกับจํานวน ถัว

เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้น

สามญั โดยสมมตวิา่ได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเทา่ 

 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลดแสดงการคํานวณ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 ได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม 

 กําไรสําหรับงวด จํานวนหุ้นสามญั          กําไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 96.11 26.08 965.03 965.03 0.100 0.027 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กําไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัสมมติวา่มีการใช้สิทธิ - - - - - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

28. กําไรตอ่หุ้น (ตอ่) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุ้นสามญั          

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั กําไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 14.32 25.67 965.03 965.03 0.015 0.027 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กําไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัสมมติวา่มีการใช้สิทธิ 

ซือ้หุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ - - - - - - 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

29. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงันี ้ 

      

     หน่วย : ล้านบาท 

 
 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 คา่เส่ือมราคา     

  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     

  ต้นทนุบริการ 1.77 1.61 - - 

  อาคารและอปุกรณ์     

       ต้นทนุการผลิต 0.63 1.07 - - 

       คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.68 1.44 1.11 0.08 

 สิทธิการเช่า - 0.51 - - 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 1.01 0.98 0.57 0.56 

 คา่ตดัจําหน่าย 0.01 0.55 - - 

 รวม 5.10 6.16 1.68 0.64 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

30. ข้อมลูสว่นงานดําเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานกําหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยระบุส่วนงานดําเนินงานโดยอ้างอิงจากการ

รายงานภายในซึ่งจะถูกสอบทานโดยผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

บริษัทและบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เทา่นัน้ ดงันัน้ฝ่ายบริหารจงึพิจารณา

วา่บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นงานทางภมิูศาสตร์เพียงสว่นเดียว 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 5 สว่นงาน ดงันี ้ 

1. ผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ให้บริการโฆษณาในหนงัสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน 
2. ให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสนิค้าและบริการ 
3. ธุรกิจลงทนุ 
4. ธุรกิจให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบแฟคตอร่ิง และการให้กู้ ยืมเงิน 
5. ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

30. ข้อมลูสว่นงานดําเนินงาน (ตอ่) 

ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

 (หนว่ย : ล้านบาท)

 งบการเงินรวม 

 ผลิตและจําหน่าย ให้เช่าพืน้ที่เพื่อจําหน่าย ธุรกิจลงทนุ ธุรกิจให้บริการเงินทนุ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์   

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขายและบริการ 27.15 19.05 25.20 5.36 27.45 33.15 6.53 23.63 54.56 - (16.57) (20.24) 124.32 60.95 

กําไรจากการดําเนินงานตามสว่นงาน 15.23 4.57 21.61 1.45 27.45 33.15 5.48 22.22 47.00 - (16.57) (20.24) 100.21 41.16 

รายได้อื่น 0.95 0.81 - 4.94 0.95 0.56 31.85 0.34 0.04 - (0.05) (0.06) 33.70 6.58 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (2.16) (2.45) - - - - - - - - - - (2.16) (2.45) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (4.97) (4.86) (1.18) (2.36) (12.81) (7.83) (7.60) (3.11) (0.44) - 4.24 0.77 (22.74) (17.40) 

ต้นทนุทางการเงิน (0.01) - (0.34) - (0.07) (0.09) (6.59) (19.58) (5.48) -  12.39 19.53 (0.11) (0.15) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.38) - - - (1.20) (0.11) - - (8.22) - -  - (9.80) (0.11) 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 8.66 (1.93) 20.09 4.03 14.32 25.68 23.14 (0.13) 32.90 - - - 99.11 27.63 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

30. ข้อมลูสว่นงานดําเนินงาน (ตอ่) 

ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

 (หนว่ย : ล้านบาท)

 งบการเงินรวม 

 ผลิตและจําหน่าย ให้เชา่พืน้ที่เพื่อ ธุรกิจลงทนุ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์   

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5.61 5.03 0.03 0.05 6.48 0.09 0.02 0.03 0.00 0.00 (0.38) (0.38) 11.75 4.82 

สินทรัพย์อื่น             1,433.43 1,246.03 

รวมสินทรัพย์             1,445.18 1,250.85 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทได้จดัให้มีการบริหารและมีการควบคมุการบริหารความเสี่ยง โดย

ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยรายงานความเส่ียงจะระบุปัจจัยเส่ียงตามระดบัและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ พร้อมทัง้แนวทางการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงดงักล่าวรวมถึงความเสี่ยงด้านการตลาด 

(ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยง

ด้านเครดติ และความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอ  

ความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือคือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา 

ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหาย กลุม่บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยมีการกําหนดวงเงินสินเช่ือ 

และให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายท่ีจะทําธุรกรรมกบัผู้ ค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือและ

ได้รับหลกัประกันท่ีเพียงพอเพ่ือลดโอกาสของการสญูเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบตัิตาม

สญัญาได้ 

  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่ง

อาจจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ิน

ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้

คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญั ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบีย้ และในอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกําหนด หรือในวนัท่ีมีการกําหนดอัตรา

ดอกเบีย้ใหม่ ถ้าวนัท่ีกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน ซึง่แยกได้ดงันี ้

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง (ตอ่) 

  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้  

      หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

  2564 

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม อตัรา  ดอกเบีย้ 

  1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละตอ่ปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11.59 0.33 11.92 0.05 - 0.25 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - 141.70 141.70 - 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 68.65 - - - - 68.65 
12.00 - 
15.00 

 ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดินโดยมี 9.00 - - - - 9.00 15.00 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - - - - 577.21 577.21 - 

 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ - 345.64 - - - 345.64 5.56 

 สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน - 10.00 31.61 - 62.89 104.50 3.10 - 5.28 

 หนีสิ้นทางการเงนิ        

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - 113.44 113.44 - 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่า 0.59 0.40 - - - 0.99 6.93 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ตอ่) 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 

      หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 

  2563 

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม อตัรา  ดอกเบีย้ 

  1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละตอ่ปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6.00 0.58 6.58 0.05 - 0.30 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - 11.55 11.55 - 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 37.11 - - - - 37.11 12.00 - 
15.00 

 ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดินโดยมี 20.05 - - - - 20.05 15.00 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 15.49    822.79 838.28 4.80 

 สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10.09 59.48 30.81 - 50.28 150.66 3.10 - 5.28 

 หนีสิ้นทางการเงนิ        

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - 17.09 17.09 - 

 หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 0.92 0.81 - - - 1.73 6.93 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ตอ่) 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 

      หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม อตัรา  ดอกเบีย้ 

  1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละตอ่ปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 0.87 0.17 1.04 0.05 – 0.30 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - 96.68 96.68 - 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 454.72 - - - - 454.72 3.20 – 5.47 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - - - - 470.80 470.80 - 

 สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน - 10.00 31.61 - 41.84 83.45 3.10 - 5.28 

 หนีสิ้นทางการเงนิ        

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - 102.30 102.30 - 

 หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 0.35 0.31 - - - 0.66 6.93 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง (ตอ่) 

  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 

      หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 

  อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม อตัรา  ดอกเบีย้ 

  1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละตอ่ปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 0.50 0.49 0.99 0.05 - 0.30 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - - 84.63 84.63 - 

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 133.92 - - - - 133.92 7.80 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 15.49 - - - 649.56 665.05 4.80 

 สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10.09 59.48 30.81 - 25.50 125.88 3.10 - 5.28 

 หนีสิ้นทางการเงนิ        

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - 9.44 9.44 - 

 หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 0.56 0.65 - - - 1.21 6.93 
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56-1 One Report 2021 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการซือ้และขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

 ความเสี่ยงจากสภาพคลอ่ง 

 กลุม่บริษัทมีการควบคมุความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพ่ือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของ

กระแสเงินสดลดลง 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 มลูคา่ยตุธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือชําระหนีส้ินกัน 

ในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถตอ่รองราคากนัได้อย่าง

เป็นอิสระ ในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกนั  

 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยประมาณ

ตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดงันี ้
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 
2564 

 
 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านกําไรขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจําหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 
 

มลูค่ายตุิธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ  
   

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
- - 11.92 11.92 11.92 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
- - 141.70 141.70 141.70 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
- - 68.65 68.65 68.65 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมตามสญัญารับซือ้ท่ีดนิโดยมีการให้สทิธิ
ซือ้ท่ีดินคืน - - 9.00 9.00 9.00 

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 
     

เงินลงทนุในตราสารทนุ 
107.63 - - 107.63 107.63 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
- - 474.97 474.97 474.97 

เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
- - 345.64 345.64 345.64 

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
     

เงินลงทนุในตราสารทนุ 
- 62.88 - 62.88 62.88 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้
- 31.63 10.00 41.63 41.90 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดงันี ้(ตอ่) 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 
 

 
มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านกําไรขาดทนุ 

มลูค่ายตุิธรรม
ผ่านกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจําหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 
 

มลูค่ายตุิธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ 
     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
- - 113.44 113.44 113.44 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 
- - 0.99 0.99 0.99 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

 
มลูค่ายติุธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทนุ 

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจําหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 
 

มลูค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.04 1.04 1.04 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - 96.68 96.68 96.68 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ - - 454.72 454.72 454.72 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน      

เงินลงทนุในตราสารทนุ 89.62 - - 89.62 89.62 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ - - 385.58 385.58 385.58 

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน      

เงินลงทนุในตราสารทนุ - 41.83 - 25.50 25.50 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ - 31.63 10.00 41.63 41.90 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดงันี ้(ตอ่) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

 
มลูค่ายติุธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทนุ 

มลูค่ายติุธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจําหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 
 

มลูค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ 
     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
- - 102.30 102.30 102.30 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
- - 0.66 0.66 0.66 

 

ลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

ลําดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบ

การเงินแบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

ข้อมลูระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ

คลอ่ง 

ข้อมลูระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

ข้อมลูระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึน้ 
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56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้

ของมลูคา่ยตุิธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่า

ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจํา 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

แยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 
3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไร
ขาดทนุ - 469.59 - 469.59 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - 31.63 - 31.63 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ
ตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - 9.99 - 9.99 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 62.88 - - 62.88 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ 107.63 - - 107.63 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 170.51 511.21 - 681.72 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

แยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้(ตอ่) 

 

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 
3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไร
ขาดทนุ - 822.79 - 822.79 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - 40.90 - 40.90 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ
ตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - 74.97 - 74.97 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 50.28 - - 50.28 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 50.28 938.66 - 988.94 
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56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

แยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้(ตอ่) 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 
3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไร
ขาดทนุ - 381.19 - 381.19 

เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - 31.63 - 31.63 

เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ
ตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - 9.99 - 9.99 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 41.83 - - 41.83 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ 89.62 - - 89.62 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 131.45 422.81 - 554.26 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ่) 

 31.2 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม (ตอ่) 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

แยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้(ตอ่) 

 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 
3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไร
ขาดทนุ - 649.56 - 649.56 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - 40.90 - 40.90 
เงินลงทนุในตราสารหนีหุ้้นกู้ ท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ
ตดัจําหน่ายท่ีจะถือจนครบกําหนด - 74.97 - 74.97 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของ
ตลาดท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 25.50 - - 25.50 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 25.50 765.43 - 790.93 

 

ในระหวา่งงวดบญัชี ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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56-1 One Report 2021 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

32. คดีความ 

32.1 ในระหวา่งปี 2559 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้รับหนงัสือทวงถามหนีค้า่บริการจากคูค้่ารายหนึง่จํานวน 1.41    

ล้านบาท (40,500 ดอลลาร์(USD)) พร้อมอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี ซึง่ทนายความของบริษัทยอ่ยมี

ความเห็นวา่ จากหนงัสือทวงถามหนีย้งัไม่มีความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่มีการเรียกร้องสทิธิให้ถกูต้อง

ตามวิธีการ เพราะบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญากบัคูก่รณีโดยสญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึง่

หนงัสือทวงถามหนีด้งักลา่วเป็นการเรียกเก็บคา่บริการท่ีดําเนินการในช่วงหลงัเดือนเมษายน พ.ศ. 

2558 ท่ีสญัญาวา่จ้างได้ครบกําหนดแล้ว  ในระหวา่งปี 2563 คดีได้หมดอายคุวามแล้ว 

32.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถกูฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการโอนสิทธิ เน่ืองจากบริษัทย่อยดงักลา่วรับซือ้หนีแ้ฟค

ตอร่ิงลกูค้ารายหนึ่ง โดยแจ้งโอนสิทธิไปยงัลกูหนีแ้ละสามารถเก็บเงินได้ตามสญัญาแจ้งโอนสิทธิแล้ว 

แตต่อ่มาภายหลงับคุคลท่ีสามได้ฟ้องบริษัทย่อยเพ่ือขอเพิกถอนสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้บริหารของ

บริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง

ทกุประการและศาลน่าจะพิจารณายกฟ้อง 

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2561 ในสว่นคดีแพง่ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษายกฟ้องในความผิดฐาน

ผิดสญัญา โดยบคุคลดงักลา่วได้มีการย่ืนอทุธรณ์คําพิพากษาของศาลชัน้ต้น  

เม่ือในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลอทุธรณ์ได้มีพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น  

ในปี 2563 โจทก์ยอมรับตอ่คําพิพากษาของศาลอทุธรณ์แล้ว  

32.3 ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสญัญาบริการ โดยขอให้บริษัท

ยอ่ยชําระคา่บริการพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี รวมจํานวน 10.78 ล้านบาท  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จากการเจรจาไกลเ่กล่ีย ณ ศนูย์ไกลเกล่ีย ทัง้สองฝ่ายสามารถตก

ลงเป็นท่ียตุิได้ โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายชําระคา่บริการเป็นจํานวน 8 ล้านบาท และได้ชําระแล้วบางสว่น

ในปี 2560 จํานวน 2.9 ล้านบาท  
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

 

32. คดีความ (ตอ่) 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความกบัเจ้าหนีร้าย

ดงักลา่วโดยยอมชําระหนีอี้กจํานวน 2.65 ล้านบาท และทัง้สองฝ่ายยินยอมยตุคิดีดงักลา่ว 

32.4 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอ่ยถกูฟ้องร้องในคดีแพง่ เร่ืองการผิดสญัญาบริการอินเตอร์เน็ต

หนึ่งกับริษัทผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยไม่ได้ชําระค่าบริการอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 18 

เดือน ผู้ให้บริการขอให้บริษัทยอ่ยชําระคา่บริการพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจากวนัฟ้องร้อง รวม

จํานวน 0.56 ล้านบาท 

เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว และคดีได้ยุติแล้วใน

ปัจจบุนั 

32.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและผู้ บริหารของบริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ือง การผิดสัญญาจ้างโดยมีการ

เรียกร้องคา่ตอบแทนเป็นจํานวน 3.93 ล้านบาท โดยศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษายกฟ้องคดี แตศ่าลอทุรณ์

กลบัคําตดัสนิศาลชัน้ต้น คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 

33. การอนมุตังิบการเงิน  

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2565 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท ฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัท ฯ ขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ฯ  และ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัท ฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัท ฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี
เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว และบริษัท ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท ฯ  และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี  ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความ
ถกูต้องแล้ว บริษัท ฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจนเป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า
ด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพงษ์ศกัดิ์  ชาเจียมเจนกํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัท
ได้รับรองความ     ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

 

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒ ิ

ทางการศกึษา 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

ประสบการณ์ทาํงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ ประธาน

กรรมการ 

60 MASTER OF SCIENCEIN 

OPERATION RESEARCH 

FLORIDA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY USA 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

24.39 ประธานกรรมการ 

- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

-บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

-บจ.ดีดี ธญัการย์ 

-บจ.บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ 

กรรมการผู้ อํานวยการ 

-บจ.หนงัสือพิมพ์.ตงฮัว้  

2.ขนัธชยั วิจกัขณะ รองประธาน 

กรรมการ/

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการ

อิสระ 

 

72 ปริญญาโทรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต(บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการอิสระ บมจ.ตงฮัว้ 

โฮลดิง้  

กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหาคา่ตอบแทน บมจ. 

แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) 

3.นายปรีชา เลิศกมลมาศ รองประธาน

กรรมการ/

กรรมการ

อิสระ 

71 ปริญญาโทรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการอิสระ บมจ.ตงฮัว้ 

โฮลดิง้  
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ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒ ิ

ทางการศกึษา 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

ประสบการณ์ทาํงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

4.นายพงษ์ศกัด์ิ ชาเจียมเจน 

 

 

 

 

กรรมการ

ผู้ อํานวยการ/

กรรมการ

อิสระ 

62 ปริญญาโท บริหารการจดัการ

สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 

(สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

- กรรมการอิสระ บมจ.ตงฮัว้ 

โฮลดิง้  

กรรมการ/กรมการ

ผู้ อํานวยการบจ.ตงฮัว้ 

แคปปิตอล 

 

5.นายสรุงค์ บลูกลุ กรรมการ

อิสระ/

กรรมการ

ตรวจสอบ 

65 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัคอร์แนล 

สหรัฐอเมริกา   

- กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

กรรมการอิสระ บจ.เนชัน่

แนล ไอทีเอ็มเอก็ซ์ 

รองประธานกรรมการ

หอการค้าไทย 

 

6.นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ - กรรมการ 51 บญัชีมหาบณัฑิต สถาบนั

บณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

ปริญญาตรี คณะบญัชี

พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- กรรมการ  

-บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

- บจ.ปรีชาพร 

- บจ.ที ที เอช แอนด์ ซนัส์ 

- บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

- บจ.หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒ ิ

ทางการศกึษา 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

ประสบการณ์ทาํงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

7.นางวนิดา วรรณศิริกลุ กรรมการ

อิสระ/

กรรมการ

ตรวจสอบ 

61 Convent of Holy Infant 

Jesus ,English Secretarial 

Program 

- กรรมการอิสระ บมจ.ตงฮัว้ 

โฮลดิง้ 

กรรมการบจ.เทอร์มินลั 

เอ็กซ์ตร้าเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

8.หมอ่มหลวงภาริพงษ์ ทองใหญ่ กรรมการ

อิสระ 

51 รัฐศาสตร์บณัฑิต รัฐศาสน

สตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโทวสัดศุาสตร์ 

สหรัฐอเมริกา 

- กรรมการอิสระ บมจ.ตงฮัว้ 

โฮลดิง้ 

กรรมการ บจ.มิงกาลา แมน

เนจเม้นท์  

 

ข้อมูลเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อาย ุ คณุวฒิุทางการศกึษา สดัสว่นการ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 

1.นายวีระ  เอือ้วิไลจิตร 

 

เลขานกุาร

บริษัท 

52 ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- -  เลขากรรมการ  

บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล  

บจ.ตงฮัว้ แอสเซท 

- เลขานกุารบริษัท  

บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

 

เลขานกุารของบริษัทจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ข้องบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ หน้าท่ีตามกฎหมายของ

เลขานกุารบริษัท มีดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
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1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้

เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่

วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าท่ีอ่ืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดงันี ้

- ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลในการดําเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- ทําหน้าท่ีในการดําเนินการจดัประขมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

-ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล และดแูลเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีกํากบั

ดแูล และสาธารณะชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

- หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 

ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทยอ่ย   และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอ่ย 

รายช่ือ TH THD THA THC THAM 

นายสมนกึ กยาวฒันกิจ X // X X X 

นายขนัธ์ชยั  วจิกัรขณะ /     

นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน //  // // // 

หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ /     

นางวนิดา วรรณศริิกลุ /     

นายสรุงค์ บลูกลุ /     

นายปรีชา  เลศิกมลมาศ /     

นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ / / / / / 
หมายเหต ุ      1. /  =  กรรมการ     X  = ประธานกรรมการ   //  =  กรรมการบริหาร 

2.   THD บริษัท  ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั     THA บริษัท  ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั 

THC บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั         THAM บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายช่ือบริษัท บริษัทยอ่ย 
รายช่ือ THD THA THC THAM 

นางกลัยาณี  กยาวฒันกิจ X    
นายสมนกึ กยาวฒันกิจ // X X X 
นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน  / // // 
นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ / / / / 

 

      หมายเหต ุ 1. /  =  กรรมการ     X  = ประธานกรรมการ   //  =  กรรมการบริหาร 

2.   THD บริษัท  ตงฮัว้ มีเดีย แลบ็ จํากดั     THA บริษัท  ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั 

THC บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั         THAM บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮัว้ จํากดั 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (อยูร่ะหวา่งดําเนินการสรรหา) 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อาย ุ คณุวฒุิทางการศกึษา สดัสว่น ประสบการณ์ทํางาน 

      

  

รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัท 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อาย ุ คณุวฒุิทางการศกึษา สดัสว่นการ ประสบการณ์ทํางาน 

1. นายวีระ เอือ้วิไลจิตร เลขานกุาร

บริษัท 

53 ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

- - เลขานกุารกรรมการ 

บจ. ตงฮัว้แคปปิตอล 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัสมห์ุบญัชีบริษัท 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง อาย ุ คณุวฒุิทางการศกึษา สดัสว่น ประสบการณ์ทํางาน 

1.นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู สมห์ุบญัชี 49 ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบรีุ 

- -สมห์ุบญัชี 

บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานได้ตระหนกัว่าพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีและความรับผิดขอบในการศกึษา 

และทําความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบตัิให้ถูกต้องครบถ้วน 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด 
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บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








