
 

 

 

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และรายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 16,117,796            10,397,415          1,745,056            792,716               
เงินลงทุนช่ัวคราว 6 539,284,947          479,712,894        366,821,451        395,182,685        
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 4,7 22,219,752            26,797,939          3,638,858            13,749,812          
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 4,8 121,912,835          133,387,491        266,950,644        35,279,520          
สินคาคงเหลือ 9 1,658,617              17,278,260          -                      -                      
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 10 27,478,250            27,478,250          -                      -                      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 728,672,197          695,052,249        639,156,009        445,004,733        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 11 84,238,524            90,811,372          64,438,524          90,811,372          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                         -                      199,999,930        338,637,935        
เงินลงทนระยะยาวอ่ืน 13 220,000,000          260,000,000        210,000,000        250,000,000        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ -48-

เงนลงทุนระยะยาวอน 13 220,000,000          260,000,000        210,000,000        250,000,000        
เงินใหกูยืมระยะยาว 14 -                         -                      -                      -                      
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15 102,942,815          -                      -                      -                      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 19,773,570            130,089,544        413,519               657,348               
สินทรัพยไมมีตัวตน 17 3,189,852              5,845,858            -                      -                      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 -                         170,805               -                      170,805               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,553,164              3,372,831            3,155,414            1,815,281            
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 434,697,925          490,290,410        478,007,387        682,092,741        

รวมสินทรัพย 1,163,370,122       1,185,342,659     1,117,163,396     1,127,097,474     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ -48-



บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 19 40,433,509            52,989,127          10,218,497          9,980,112            
ภาษีเงินไดคางจาย 55,845                   101,669               -                      -                      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 40,489,354            53,090,796          10,218,497          9,980,112            

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 184,006                 -                      224,005               -                      
20 4,754,208              4,613,089            413,245               271,032               

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,938,214              4,613,089            637,250               271,032               

รวมหนี้สิน 45,427,568            57,703,885          10,855,747          10,251,144          

สวนของผูถือหุน

- ทุนจดทะเบียน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนิ้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

ทุนเรือนหุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ -49-

หุนสามัญ 1,870,164,321  หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 22 1,870,164,321       1,870,164,321     1,870,164,321     1,870,164,321     
- ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว

หุนสามัญ 965,027,716 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 22 965,027,716          965,024,336        965,027,716        965,024,336        
(ป2559 หุนสามัญ 965,024,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 242,582,590          242,582,590        242,582,590        242,582,590        

กําไรสะสม
   - จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 13,662,540            13,662,540          13,662,540          13,662,540          
   - ยังไมไดจัดสรร (118,501,041)         (108,000,922)      (115,861,220)      (103,739,917)      
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 736,023                 (683,219)             896,023               (683,219)             
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 1,103,507,828       1,112,585,325     1,106,307,649     1,116,846,330     
สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,434,726            15,053,449          -                      -                      
รวมสวนของผูถือหุน 1,117,942,554       1,127,638,774     1,106,307,649     1,116,846,330     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,163,370,122       1,185,342,659     1,117,163,396     1,127,097,474     

         .....……....……………...….....……. กรรมการ          .....……....……………...….....……. กรรมการ
      (นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)                                                   (นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ -49-



บริษัท ตงฮั้ว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได  
รายไดจากการขายและการใหบริการ 36,585,267 33,245,460            -                        -                        
รายไดดอกเบ้ีย เงินปนผลและผลกําไรจากการลงทุน 24,628,473 40,137,979            26,016,610            36,479,051            
รายไดอ่ืน 2,854,677 3,483,501              1,652,762              4,539,148              

64,068,417 76,866,940            27,669,372            41,018,199            

ตนทุนขาย 20,583,447 17,065,542            -                        -                        
ตนทุนในการจัดจําหนาย 3,326,157 4,423,465              -                        -                        
คาใชจายในการบริหาร 29,716,959 44,689,807            14,452,665            30,506,084            
คาใชจายอ่ืน

 - ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        12,762,051            57,819,737            
 - ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        2,575,959              -                        
 - ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 10,000,000 25,379,199            10,000,000            24,389,894            

63,626,563 91,558,013            39,790,675            112,715,715          
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 441,854 (14,691,073) (12,121,303)          (71,697,516)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 23 529,671 2,374,551              -                        1,957,635              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง (87,817) (17,065,624)          (12,121,303)          (73,655,151)          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 25 (11,981,025) (64,405,426)          -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (12,068,842) (81,471,050)          (12,121,303)          (73,655,151)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
 - ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 11 1,602,020 (1,509,000)            1,974,052              (1,509,000)            
 - ภาษีเงินไดของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (182,778) 301,800                 (394,810)               301,800                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี 1,419,242 (1,207,200)            1,579,242              (1,207,200)            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (10,649,600) (82,678,250)          (10,542,061)          (74,862,351)          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป
 - สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (10,500,119) (75,046,634)          (12,121,303)          (73,655,151)          
 - สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,568,723) (6,424,416)            -                        -                        

(12,068,842) (81,471,050)          (12,121,303)          (73,655,151)          
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 - สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (9,080,877) (76,253,834)          (10,542,061)          (74,862,351)          
 - สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,568,723) (6,424,416)            -                        -                        

(10,649,600) (82,678,250)          (10,542,061)          (74,862,351)          
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน)

 - กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตอเน่ือง 27 0.0003                   (0.0177)                 (0.0126)                 (0.0763)                 
 - กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานยกเลิก 27 (0.0112)                 (0.0601)                 -                        -                        

(0.0109)                 (0.0778)                 (0.0126)                 (0.0763)                 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)

 - กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตอเน่ือง 27 0.0003                   (0.0177)                 (0.0126)                 (0.0763)                 
 - กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานยกเลิก 27 (0.0112)                 (0.0601)                 -                        -                        

(0.0109)                 (0.0778)                 (0.0126)                 (0.0763)                 

                                 .....……....……………...….....……. กรรมการ                      .....……....……………...….....……. กรรมการ
                             (นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)                                    (นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมรายได
คาใชจาย

รวมคาใชจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี -50-



บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

- สุทธิจากภาษี

กําไร (ขาดทุน) รวมสวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรเพื่อสํารอง  ที่ยังไมเกิดขึ้น รวมองคประกอบอื่น ของผูถือหุน สวนไดเสียที่ รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากเงินลงทุนเผื่อขาย ของสวนของผูถือหุน บริษัทใหญ ไมมีอํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 965,000,000       242,582,590       13,662,540           (32,954,288)       523,981                          523,981                     1,188,814,823       18,227,865            1,207,042,688       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2559 :

การเพิ่มทุนหุนสามัญ 22 24,336                -                     -                        -                     -                                  -                             24,336                   3,250,000              3,274,336              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                        (75,046,634)       (1,207,200)                      (1,207,200)                 (76,253,834)          (6,424,416)            (82,678,250)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 965,024,336       242,582,590       13,662,540           (108,000,922)     (683,219)                         (683,219)                    1,112,585,325       15,053,449            1,127,638,774       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2560 :

การเพิ่มทุนหุนสามัญ 22 3,380                  -                     -                        -                     -                                  -                             3,380                     950,000                 953,380                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                        (10,500,119)       1,419,242                       1,419,242                  (9,080,877)            (1,568,723)            (10,649,600)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 965,027,716       242,582,590       13,662,540           (118,501,041)     736,023                          736,023                     1,103,507,828       14,434,726            1,117,942,554       

                       .....……....……………...….....……. กรรมการ          .....……....……………...….....……. กรรมการ

                                 (นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)                       (นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสมกําไรสะสม

(หนวย : บาท)  
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ -51-



บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

- สุทธิจากภาษี รวม

ทุนที่ออก จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น องคประกอบอื่นของ รวม

หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากเงินลงทุนเผื่อขาย สวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 965,000,000           242,582,590            13,662,540             (30,084,766)          523,981                                523,981                   1,191,684,345       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2559 : 

การเพิ่มทุนหุนสามัญ 22 24,336                    -                          -                          -                        -                                        -                          24,336                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                          -                          (73,655,151)          (1,207,200)                            (1,207,200)              (74,862,351)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 965,024,336           242,582,590            13,662,540             (103,739,917)        (683,219)                               (683,219)                 1,116,846,330       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2560 : 

การเพิ่มทุนหุนสามัญ 22 3,380                      -                          -                          -                        -                                        -                          3,380                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                          -                          (12,121,303)          1,579,242                             1,579,242                (10,542,061)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 965,027,716           242,582,590            13,662,540             (115,861,220)        896,023                                896,023                   1,106,307,649       

                       .....……....……………...….....……. กรรมการ          .....……....……………...….....……. กรรมการ

                                 (นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)                       (นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ -52-



บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 441,854            (14,691,073)      (12,121,303)     (71,697,516)      

ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

การปรับปรุงดวยลูกหนี้การคา (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (707,852)           (242,938)           7,031,947         (2,635,839)        

การปรับปรุงดวยลูกหนี้จากการดําเนินงานอื่น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 11,474,656       (38,942,596)      -                    -                     

การปรับปรุงดวยสินคาคงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,333,406       11,189,886       -                    -                     

การปรับปรุงดวยสินทรัพยอื่น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,180,332)        (17,647)             (1,340,132)       (646,526)           

การปรับปรุงดวยเจาหนี้การคาเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (12,770,417)      3,273,377         238,385            3,905,997          

คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 8,967,034         13,417,092       243,830            1,307,522          

การปรับปรุงดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ) 11,062,132       63,511,687       25,338,010       93,753,370        

การปรับปรุงดวยประมาณการหน้ีสิน - สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ) 355,904            1,459,234         142,213            271,032             

การปรับปรุงดวยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคายุติธรรม (3,329,606)        (1,470,129)        (2,444,123)       (1,231,849)        

การปรับปรงุดวยหนี้สูญ และหนี้สงสัญจะสูญ (กลับรายการ) 2,864,163         462,561            2,448,628         -                     

การปรับปรุงดวยขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (กลับรายการ) 286,236            -                    -                    -                     

การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกําไร (ขาดทุน)

 - ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง (11,981,025)      (64,405,426)      -                    -                     

 - ดอกเบี้ยรับ (33,659,982)      (38,325,726)      (21,567,337)     (29,141,328)      

 - เงินปนผล (1,175,099)        (1,165,776)        (1,175,099)       (1,165,776)        

รวมการปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกําไร (ขาดทุน) (46,816,106)      (103,896,928)    (22,742,436)     (30,307,104)      

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) (14,460,782)      (51,256,401)      8,916,322         64,416,603        

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (14,018,928)      (65,947,474)      (3,204,981)       (7,280,913)        

ภาษีเงินไดรับคืน (จายออก) (31,810)             (4,388,979)        -                    (3,589,148)        

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (14,050,738)      (70,336,453)      (3,204,981)       (10,870,061)      

         .....……....……………...….....……. กรรมการ          .....……....……………...….....……. กรรมการ

                     (นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)                     (นายฐิติศักด์ิ สกุลครู)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ -53-



บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ 781,584,512     478,803,705     675,868,502     417,087,469      

เงินสดจายเพ่ือซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ (799,480,059)    (446,967,225)    (463,416,252)   (402,814,633)    

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ -                    (703,480)           -                    (24,505)             

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -                    (967,500)           -                    -                     

เงินสดจายเงินใหกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน -                    -                    (230,000,000)   (35,000,000)      

เงินปนผลรับ 1,175,099         1,165,776         1,175,099         1,165,776          

ดอกเบี้ยรับ 34,163,187       39,444,828       20,526,592       28,280,859        

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 17,442,739       70,776,104       4,153,941         8,694,966          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับจากการออกหุนทุน 2,328,380         1,899,336         3,380                24,336               

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,328,380         1,899,336         3,380                24,336               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,720,381         2,338,987         952,340            (2,150,759)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 5 10,397,415       8,058,428         792,716            2,943,475          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 5 16,117,796       10,397,415       1,745,056         792,716             

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :

ในป 2560 บริษัทยอยไดโอนที่ดินอาคารและอุปกรณ เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมูลคาตามบัญชีสุทธิ จํานวน 103.99 ลานบาท

         .....……....……………...….....……. กรรมการ          .....……....……………...….....……. กรรมการ

                     (นายสมนึก กยาวฒันกิจ)                     (นายฐิติศักด์ิ สกุลครู)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ -54-



บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

-55- 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ตงฮั้วโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)) จดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 877–881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอ้ย เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2537 

บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ดาํเนินกิจการเพ่ือการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 อนุมติัใหบ้ริษทัเปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ส์ 
จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)” และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองบริษทัและบริษทัได้
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบติั 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอ
เพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 

2.2 เกณฑก์ารวดัมูลค่า 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.3 สกลุเงินท่ีนาํเสนองบการเงิน   

 งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนัหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.4 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

 

 



บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

-56- 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบสําคญัต่อ
การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23  และ 18 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

3. นโยบายบัญชีที่สําคญั 

3.1 มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง 

3.1.1 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

ก.) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ท่ีสาํคญั
ดงัต่อไปน้ี 

- ความมีสาระสาํคญั   

กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็น
รายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด  

รายการบรรทดัท่ีระบุใน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหาก
เก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของ
การใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ยนืยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็น
รายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็น
รายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ข.) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดก้าํหนดให้
มีความชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิง
จากงบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถ
เขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
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มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั 

3.1.2 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบับริษทัซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว
มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

ก.) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการ
ท่ีไม่ใช่เงินสด 

ข.) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับ
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

– กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้
หกัภาษีเกิดข้ึน 

– ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น
มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

– ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

– ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้ักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของ ผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อ
กลุ่มบริษทั 
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3.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้
ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

        สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค. 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  2560  2559  2560  2559 

บริษทัยอ่ยทางตรง           

บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าหนงัสือพิมพ์
ใหบ้ริการโฆษณาใหนงัสือพิมพ ์

และรับจา้งพิมพง์าน  

100,000  100,000  99.99  99.99 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 

 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะ
สั้นแบบแฟคตอร่ิง การใหกู้แ้ละ
การใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง  

100,000  100,000  99.99  99.99 

บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั  ธุรกิจคา้ปลีก  -  292,500  -  90.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั)         

บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั 
 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีเพือ่จาํหน่ายสินคา้
และบริการ  

131,850  -  90.00  - 

บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึง
วนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถ้กูตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษทั
ยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง หากบริษทั
ยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างจากนโยบายท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการท่ีเหมือนกนั
และเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั งบการเงินของบริษทัย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชี
เดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพ่ือการจดัทาํงบการเงินรวม 
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ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกตดัรายการทั้งจาํนวนในการจดัทาํงบ
การเงินรวม 

3.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินฝากระหวา่งทาง เช็คระหวา่งทาง เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงิน
ฝากประจาํและเงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้ า
ประกนั 

3.4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้ งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าว เป็นรายการในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
จนกวา่จะจาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นไปจึงจะบนัทึกผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
บริษทัและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดั
จาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี ส่วน
มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุน
ทัว่ไป เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือ
มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด
และเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯจะปรับมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน
เปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน และเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบ
แทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

3.5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญจากลกูหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูก
ตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลกูหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ ดงัน้ี 

บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 

ระยะเวลา  อตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
เกินกาํหนดชาํระ 90 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั  20 
เกินกาํหนดชาํระ 181 วนั แต่ไม่เกิน 270 วนั  40 
เกินกาํหนดชาํระ 270 วนัข้ึนไป  100 

 

3.6 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

3.7 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.8 เงนิลงทุนอืน่ 

เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็น เงินลงทุนเผื่อขาย และแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนโดยกาํไร (ขาดทุน) ท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนแสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลง
ระหวา่งปีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการลดลงของมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนอยา่งเป็นสาระสําคญั โดยบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมี
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีระยะยาว บริษทั ตั้งใจถือจนครบกาํหนดไถ่ถอนแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ี
เหลือ 

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการหลงัจากนั้น 
บริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือ
ถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ สินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และบันทึกในราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการก่อสร้างและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ งานระหวา่งก่อสร้างจะไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาจนกวา่การก่อสร้าง
จะแลว้เสร็จและสินทรัพยน์ั้นๆ ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการ
ซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคารภายใตส้ัญญาเช่า 20 – 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  5 ปี 
เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน 5 – 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 – 12 ปี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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3.11 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ และค่าตดัจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัจะ
ทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

ค่าพฒันาเวป็ไซตแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

3.12 ค่าความนิยม  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็
ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และ
บริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 
บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น
อนาคต 

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด      
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่า
ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า 
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ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการด้อยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.14 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 

3.15 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยาวอ่ืน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัและ
บริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหน้ีสินดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไวพิ้จารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉล่ียจนกวา่ผลประโยชน์
ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผล 
ประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่า
โดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรัฐบาล  

3.16 ประมาณการหนีสิ้น 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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จะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้
ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญัประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดใน
ตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน 

3.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่านั้น  

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

กรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการใหเ้ช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไปใหก้บั
ผูเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยท่ี์ถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหน้ี
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  

3.18 รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายแลว้
นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย บริษทัจึงหยุดรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียดงักล่าว 

เง่ือนไขดังต่อไปน้ีถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ียตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1)  ลกูหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 

2)  ลกูหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

3)  ลกูหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

4)  ลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

3.19 ค่าใช้จ่าย 

รายจ่ายทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ี
มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.20 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาด
ไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํ
การปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ย มี
สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ  

3.21 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออก
อยูใ่นระหวา่งปี  

3.22 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละรายโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้นเป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนอ่ืนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุน
นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่ายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และเงินกูย้ืมระยะยาว โดยมูลค่า
ยติุธรรมสามารถจาํแนกตามวธีิประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
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–  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 

–  ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

–  ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้  
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมี
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  

 ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพใ์หบ้ริการ

โฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น แบบ
แฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และ การใหบ้ริการ

สินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีเพือ่จาํหน่ายสินคา้และบริการ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั สาครและบุตร จาํกดั ธุรกิจลงทุน กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั ทีเอช ดรากอน จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั ผลิตจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์  

(หยดุกิจการ) 
กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 

บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั ตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั ผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัปาลม์ดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม 
บริษทั ทายกร จาํกดั ธุรกิจส่ือวทิย ุ กรรมการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั อาณธร จาํกดั การใหเ้ช่าและใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงยานยนต์

ชนิดนัง่ส่วนบุคคล รถกระบะรถตูแ้ละรถ
ขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั 

กรรมการถือหุน้ร่วม 
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ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
นายกวนิ สณัฑกลุ – กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั – บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

   

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า* ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาตามจริง 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค ราคาตามจริง 
ค่าเช่าจ่าย* ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามจริง 

 
*ในระหวา่ง ปี 2560 บริษทัไม่คิดค่าเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 
 2560  2559  2560  2559 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย        
บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั        

รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  100  964 

       
ค่าโฆษณา -  -  76  226 
ค่าเช่าอาคาร* -  -  -  245 
รวม -  -  76  471 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 
 2560  2559  2560  2559 
บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  11  99 
รายไดค้่าเช่าอาคาร* -  -  150  600 
รวม -  -  161  699 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั        

รายไดค้่าเช่าอาคาร* -  -  132  264 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค -  -  60  64 
ดอกเบ้ียรับ -  -  3,596  332 
รวม -  -  3,788  660 

        
 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

       

รายได้ค่าเช่าอาคาร*        
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 300  780  300  780 
บริษทั ทายกร จาํกดั 300  600  300  600 
รวม 600  1,380  600  1,380 

        
รายได้ค่าสาธารณูปโภค        
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 168  193  166  193 
บริษทั ทายกร จาํกดั 243  251  240  251 
รวม 411  444  406  444 

        
ค่าโฆษณา        
บริษทั ทายกร จาํกดั 150  600  150  600 

ค่าเช่ารถยนต์        
บริษทั อาณธร จาํกดั 424  424  424  424 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,363  5,222  2,163  2,222 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30  48  18  18 
รวม 3,393  5,270  2,181  2,240 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีท่ีอยู่ในการจดทะเบียนแห่งเดียวกับบริษัท แต่ไม่มีการใช้พ้ืนท่ีเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่าระหว่างกัน
ประกอบดว้ย 

บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั 
บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 
บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั 
บริษทั ทีเอช ดรากอน จาํกดั 
บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั 
บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั 
บริษทั ทายกร จาํกดั 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่        
ลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั -  -  4  73 
บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั* -  -  71  7,310 
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 25  12  25  12 
บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั -  -  4  5 
บริษทั ทายกร จาํกดั 550  339  450  238 
รวม  575  351  554  7,638 

ลกูหน้ีค่าหุน้        
นายกวนิ สัณฑกุล -  1,456  -  - 

*   เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ดีดี ธัญการย  ์จาํกดัไดมี้มติอนุมติัให้เรียกชาํระค่าหุ้นคร้ังท่ี 5 ร้อยละ 1.9 ของทุนจด
ทะเบียนเป็นจาํนวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระ
ค่าหุน้ใหก้บับริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดัแลว้ เป็นจาํนวน 7,303,000 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
ณ วนัท่ี            

1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั      

 เงินตน้  35,000 230,000 - 265,000 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ  280 3,596 (1,925) 1,951 

รวม  35,280 233,596 (1,925) 266,951 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 5.5 และ 7.8 ต่อปี  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่        
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั -  -  3,201  3,228 
บริษทั ทายกร จาํกดั -  161  -  161 
รวม -  161  3,201  3,389 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสดในมือ 30  848  5  13 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวนั 1,420  542  1,224  341 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์ 14,571  9,005  516  439 
เชค็ในมือ 97  2  -  - 
รวม 16,118  10,397  1,745  793 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 
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6. เงนิลงทุนช่ัวคราว  

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ – กองทุนรวม 504,664  200,592  331,211  154,982 
เงินลงทุนในหุน้กูร้ะยะสั้น -  44,893  -  9,984 
ตัว๋แลกเงิน -  188,607  -  188,607 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุ 13) 40,000 
 

51,000 
 

40,000 
 

46,000 
รวม 544,644  485,092  371,211  399,573 
หกั ค่าเผือ่ส่วนท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (5,379)  (5,379)  (4,390)  (4,390) 
รวม 539,285  479,713  366,821  395,183 

        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  ประกอบดว้ย        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– กองทุนรวม        
ราคาทุน      501,334   199,145   328,767   153,750 
ราคาตลาด                                  504,664   200,592   331,211  154,982 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3,330  1,447  2,444  1,232 

เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 1  
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ – กจิการที่เกีย่วข้องกนั       

ลกูหน้ีการคา้ -  -  -  - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 
ลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 4) 575  351  554  7,638 

 575  351  554  7,638 
ลกูหน้ีค่าหุน้        
นายกวนิ สัณฑกุล (หมายเหตุ 4) -  1,456  -  - 

        
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ – กจิการอืน่        

ลกูหน้ีการคา้ 20,588  20,810  12,210   12,210  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,402)  (12,692)  (12,210)  (9,915) 

สุทธิ 5,186  8,118  -   2,295  

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินลงทุน  2,085   2,058  1,304  1,934 

ดอกเบ้ียคา้งรับ – เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  13,026   14,137  12,969  12,969 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 553  264  -  - 

ลกูหน้ีสรรพากร 12,029  12,234  1,560  1,459 

อ่ืนๆ 1,888  1,149  374  423 
 29,581  29,842  16,207  16,785 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,123)  (12,969)  (13,123)  (12,969) 

สุทธิ 16,458  16,873   3,084  3,816 

รวม 22,219  26,798   3,638   13,749 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,864  463  2,449  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนคงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลกูหน้ีการคา้        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  3,824  4,234  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ           
ไม่เกิน 3 เดือน  1,029   932  -  - 
มากกวา่ 3 – 6 เดือน  227   440  -  - 
มากกวา่ 6 – 12 เดือน  253   261  -  - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  11,989   11,528  8,944  8,944 

ลกูหน้ีบาร์เตอร์  3,266   3,415  3,266  3,266 
รวม  20,588   20,810  12,210  12,210 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (15,402)  (12,692)  (12,210)  (9,915) 
ลกูหน้ีการคา้ – สุทธิ 5,186  8,118  -  2,295 
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8. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
     (หมายเหตุ 4) -  -  266,951  35,280 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน 99,050  100,250       3,250        3,250  
ลกูหน้ีแฟคตอร่ิง 26,113  36,387  -  - 
รวม 125,163  136,637      270,201   38,530  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,250)  (3,250)  (3,250)  (3,250) 
 121,913  133,387  266,951  35,280 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นโดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 93,113  94,337  266,951  35,280 
เกินกาํหนดชาํระ         

ไม่เกิน 3 เดือน -  10,050  -  - 
มากกวา่ 3 – 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 – 12 เดือน -  29,000  -  - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 32,050  3,250  3,250  3,250 

รวม  125,163   136,637  270,201    38,530 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (3,250)  (3,250)  (3,250)  (3,250) 
 121,913  133,387  266,951  35,280 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญากูย้ืมเงิน จาํนวน 3.25 ลา้นบาท โดยมี
ระยะเวลา 1 เดือน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR + 3% ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยนาํลูกหน้ีท่ีใบแจง้หน้ีท่ียงัไม่ถึง
กาํหนดเรียกเกบ็เงิน รวมทั้งเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้และคํ้าประกนัส่วนบุคคลเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี อยา่งไรกดี็ ในปี 2556 บริษทัได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีได ้จึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวน 
บริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวมจาํนวน 95.80 ลา้นบาทครบกาํหนดรับชาํระคืนใน

วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ถึง 29 กนัยายน 2563 โดยไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12–15 ต่อปี เงินใหกู้ย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยท่ีดินของผูกู้ ้
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9. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
วตัถุดิบ 1,659  436  -  - 
สินคา้สาํเร็จรูป 286  16,842  -  - 
รวม 1,945  17,278  -  - 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (286)  -  -  - 
รวม 1,659  17,278  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 286  -  -  - 
โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 286  -  -  - 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมติัใหข้ายท่ีดินเพ่ือ
โครงการในอนาคตมูลค่า 27.48 ลา้นบาท จึงแสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
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11. เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินลงทุนหุน้สามญั 40,700  10,200  20,900  10,200 
เงินลงทุนหุน้ในกู ้ 43,539  80,611  43,539  80,611 
รวม 84,239  90,811  64,439  90,811 

       
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายมีรายละเอียดดงัน้ี   
ราคาทุน     82,637  92,320  62,465  92,320 
ราคาตลาด                                 84,239  90,811  64,439  90,811 

 1,602  (1,509)  1,974  (1,509) 

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องสาํหรับสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 1  

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,811  132,320  90,811  132,320 
เงินลงทุนเพ่ิม 30,000  -  10,000  - 
เงินลงทุนลดลง (38,174)  (40,000)  (38,346)  (40,000) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,602  (1,509)  1,974  (1,509) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 84,239  90,811  64,439  90,811 

บริษทัไดรั้บเงินปันผล สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1.18 ลา้นบาท (2559 : จาํนวน 1.17 ลา้นบาท) 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 

  
31 ธนัวาคม

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
31 ธนัวาคม

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
31 ธนัวาคม

2560 
31 ธนัวาคม

2559 
บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 

 

ใหบ้ริการโฆษณาใน
หนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพ์

งาน       
บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อจาํหน่ายสินคา้ 

และบริการ 
- 292,500 - 90.00 - 263,250 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีน
ระยะสั้น แบบแฟคตอร่ิง 
และการใหบ้ริการสินเช่ือ

ลิสซ่ิง 

100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 

รวม      200,000 463,250 
หกั ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     - (124,612) 
สุทธิ     200,000 338,638 

เงนิลงทุนในบริษัท ดดี ีธัญการย์ จํากดั 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดีดี 
ธญัการย ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตั้งใหม่ ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท (จาํนวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เรียก
ชาํระคร้ังแรกร้อยละ 50 โดยบริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจาํนวน 44,999,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระ
แลว้ บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ตามท่ีเรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังท่ี 2 ร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน  เป็น
จาํนวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายเงินชาํระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นให้กบั
บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั แลว้จาํนวน 8,999,999.60 บาท ในวนัท่ี 6  พฤศจิกายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังท่ี 3 ร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน  เป็น
จาํนวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายเงินชาํระค่าหุน้ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2559  ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ใหก้บับริษทั 
ดีดี ธญัการย ์จาํกดัแลว้จาํนวน 4,499,999.80 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังท่ี 4 ร้อยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียน  เป็น
จาํนวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายเงินชาํระค่าหุน้ภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559  ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ใหก้บับริษทั 
ดีดี ธญัการย ์จาํกดัแลว้จาํนวน 24,749,998.90 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
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เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษทั ดีดี ธญัการย ์จาํกดัไดมี้มติอนุมติัใหเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังท่ี 5 ร้อยละ 1.9 ของทุนจดทะเบียนเป็น
จาํนวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นให้กบับริษทั  
ดีดี ธญัการย ์จาํกดัแลว้ เป็นจาํนวน 7,303,000 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

ในปี 2558 บริษทับนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 66.79 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงินเฉพาะของกิจการ 

ในปี 2559 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมเติมจาํนวน 57.82 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ 

ใน ปี 2560 บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมเติมจาํนวน 12.76 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการปรับโครงสร้างบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินธุรกิจ และสะทอ้นผลขาดทุนท่ี แทจ้ริงของธุรกิจโดยบริษทัจะขายหุ้นสามญัของบริษทั ดีดี ธัญการย ์จาํกดั จาํนวนไม่เกิน 
44,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทั้งหมด ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 2.93 
บาท กาํหนดจากราคาบญัชีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวมเป็นราคา ขายหุ้นสามญัของบริษทั ดีดี ธัญการย ์จาํกดั 
ทั้งส้ิน 131,849,994.14 บาท ใหก้บับริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดโ้อนขายเงินลงทุนดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้นจาํนวน 2.58 ลา้นบาท ในงบ
กาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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13. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

13.1  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้– บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุน้กู ้– บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) -  10,000  -  10,000 
หุน้กู ้– บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 50,000  50,000  50,000  50,000 
หุน้กู ้– บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 60,000  60,000  60,000  60,000 
หุน้กู ้– บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) -  21,000  -  21,000 
หุน้กู ้– บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20,000  20,000  20,000  20,000 
หุน้กู ้– บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 60,000  60,000  50,000  50,000 
หุน้กู ้– บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุน้กู ้– บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 15,000  15,000  15,000  15,000 
หุน้กู ้– บริษทั เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) -  10,000  -  5,000 
หุน้กู ้– บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 20,000  20,000  20,000  20,000 
หุน้กู ้– บริษทั เวชธานี จาํกดั (มหาชน) 45,000  45,000  45,000  45,000 
 290,000  331,000  280,000  316,000 
หกั ค่าเผือ่ส่วนท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็คืนไม่ได ้ (30,000)  (20,000)  (30,000)  (20,000) 
 260,000  311,000  250,000  296,000 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดภายใน 1 ปี (40,000)  (51,000)  (40,000)  (46,000) 
สุทธิ 220,000  260,000  210,000  250,000 
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13.2 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเกบ็คืนไม่ได ้
 

ภายใน 1 ปี  2–5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 20,000  51,000  210,000  50,000  331,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 30,000  50,000  160,000  50,000  290,000 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
 ส่วนท่ีคาดวา่จะ

เรียกเกบ็คืนไม่ได ้
 

ภายใน 1 ปี  2–5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 20,000  46,000  200,000  50,000  316,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 30,000  40,000  160,000  50,000  280,000 

14. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึง 22,379  22,379  22,379  22,379 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (22,379)  (22,379)  (22,379)  (22,379) 
สุทธิ -  -  -  - 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 22.38 ลา้นบาทและมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวนเงิน 12.97 ลา้นบาท 
ซ่ึงไม่มีสัญญา โดยบริษทัไดห้ยดุคิดดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวตั้งแต่ปี 2540 เน่ืองจากบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่
อาจชาํระหน้ีไดจึ้งตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวน 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยไดโ้อนท่ีดินและอาคาร เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าตามบญัชีสุทธิ จาํนวน 103.99 ลา้นบาท เน่ืองจากได้
เปล่ียนแปลงการใชท้รัพยสิ์นเป็นใหเ้ช่า 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  - 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 78,583  27,756  106,339 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,045)  (1,045) 
(โอนเขา้) ออก -  (2,351)  (2,351) 

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

ณ 31 ธนัวาคม 2560 78,583  24,360  102,943 
ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :-     

2560     (1,045) 
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16. ทีด่นิอาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 
 
 
  

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ
อาคารภายใต้
สญัญาเช่า 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า 

เคร่ือง
ตกแต่ง 

 
ยานพาหนะ 

 
 

รวม 
ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  78,583 63,299 25,544 35,396 2,481 4,231 11,077 220,611 

ซ้ือเพิ่ม  - - - 679 - - - 679 
จาํหน่าย  - - - 24 - - - 24 
โอนเขา้ (ออก)  - (22,712) - - - - - (22,712) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  78,583 40,587 25,544 36,099 2,481 4,231 11,077 198,602 
ซ้ือเพิ่ม  - - - 23 - - - 23 
จาํหน่าย  - - - - - - - - 
โอนเขา้ (ออก)  (78,583) (31,028) - (243) - - - (109,854) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - 9,559 25,544 35,879 2,481 4,231 11,077 88,771 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  - (9,582) (18,517) (15,059) (2,044) (4,231) (7,961) (57,394) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - (3,781) (1,277) (5,013) (97) - (541) (10,709) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย  - 162 - 478 - - - 640 
โอน(เขา้) ออก  - 8,435 - - - - - 8,435 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - (4,766) (19,794) (19,594) (2,141) (4,231) (8,502) (59,028) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - (964) (1,277) (3,538) (97) - (558) (6,434) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย  - 240 - 89 - - - 329 
โอน(เขา้) ออก  - 2,009 - - - - - 2,009 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - (3,481) (21,071) (23,043) (2,238) (4,231) (9,060) (63,125) 
ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  - (3,043) - (5,953) - - - (8,996) 

(เพิ่มข้ึน) ลดลง  - 3,031 - 92 - - - 3,123 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - (12) - (5,861) - - - (5,873) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
ณ 31 ธนัวาคม 2559  78,583 32,778 5,750 10,064 340 - 2,575 130,090 

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

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 
2559         (10,709) 

2560         (6,434) 
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  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 อาคาร
ภายใต้

สัญญาเช่า 

เคร่ืองใช้
และอุปกรณ์
สาํนกังาน 

เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  19,979 52 317 825 21,173 

ซ้ือเพ่ิม  - 24 - - 24 
โอนเขา้ (ออก)  (19,979) - - - (19,979) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - 76 317 825 1,218 
ซ้ือเพ่ิม  - - - - - 
โอนเขา้ (ออก)  - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - 76 317 825 1,218 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (7,370) (13) (3) (303) (7,689) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (1,065) (14) (63) (165) (1,307) 
โอน (เขา้) ออก  8,435 - - - 8,435 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - (27) (66) (468) (561) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - (15) (63) (165) (243) 
โอน (เขา้) ออก  - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - (42) (129) (633) (804) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

ณ 31 ธนัวาคม 2559  - 49 251 357 657 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  - 34 188 192 414 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 
2559      (1,307) 

2560      (243) 
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ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,277  1,277  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,157  9,432  243  1,307 
รวม 6,434  10,709  243  1,307 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุน
ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 23.90 ลา้นบาท และ 23.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีอาคารภายใตส้ัญญาเช่า 3 สัญญา ประกอบดว้ย  

– สัญญาฉบบัท่ี 1  เป็นสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษทัมีกาํหนดอายุการเช่า 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2533 ถึง วนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนการเช่า เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท  

– สัญญาฉบบัท่ี 2 เป็นสัญญาเช่าอาคารบนท่ีดินของกรมธนารักษ์ โดยบริษทัไดมี้การก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมสัญญาดงักล่าวเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 สัญญาเช่าจะต่ออายทุุกๆ 2 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดมี้การต่อสัญญาเช่าอาคารดงักล่าว
ต่อไป อีก 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

– สัญญาฉบบัท่ี 3 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทั ธนวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั สําหรับสิทธิในการเช่าอาคารและท่ีดินจาก
กรมธนารักษเ์ป็นจาํนวนเงิน 21.30 ลา้นบาท ปัจจุบนัสัญญาเช่าดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงแลว้และบริษทัคาดวา่จะสามารถต่อสัญญา
เช่ากบักรมธนารักษไ์ด ้อยา่งไรก็ตามจนถึงส้ินปี 2559 ยงัไม่ไดมี้การต่อสัญญาเช่าดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงตดับญัชีค่าตอบแทน
สิทธิการเช่าท่ีเหลืออยูเ่ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในปี 2559  
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17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 26,277 

ซ้ือเพ่ิม (จาํหน่าย) 967 
โอนเขา้ (ออก) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 27,244 
ซ้ือเพ่ิม (จาํหน่าย) - 
โอนเขา้ (ออก) (700) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,544 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (3,221) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,708) 
โอนเขา้ (ออก) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (5,929) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,488) 
โอน(เขา้) ออก 145 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (7,272) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (15,469) 

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,168) 
โอน(เขา้) ออก 555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (16,082) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ 31 ธนัวาคม 2559 5,846 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 3,190 

ค่าตดัจาํหน่ายซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี :- 

2559 (2,708) 

2560 
 

(1,488) 
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18. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560  2559  2560  2559 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (184)  171  (224) 171 

(184)  171  (224) 171 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละ(หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 171 - - (355) (184) 
รวม 171 - - (355) (184) 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน )ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 171 - - (395) (224) 
รวม 171 - - (395) (224) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 2559 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผือ่ขาย (131) - - 302 171 

รวม (131) - - 302 171 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,956 1,383 1,318 828 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 998 780 82 54 
ขาดทุนสะสม 53,380 28,393 25,063 - 

รวม 56,334 30,556 26,463 882 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี จาํนวน 56.33 ลา้นบาท และ 30.56  ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะของบริษทัจาํนวน 26.46 ลา้นบาท และ 0.88
ลา้นบาท ตามลาํดบั) เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 4) -  161  3,201  3,389 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 8,132  24,081  86  47 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

- ค่าสมนาคุณคา้งจ่าย 917  946  319  319 
- รายไดรั้บล่วงหนา้ 615  3  -  - 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,700  25,481  6,178  5,500 
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,069  2,317  434  725 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 32,301  28,747  6,931  6,544 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  40,433  52,989  10,218  9,980 

 

20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้าํการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน โดยใชว้ิธีการ 
Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังานดงัน้ี 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ี
ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 4,754  4,613  413  271 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี  4,398   3,154  271  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  356   1,459  142 271 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ ส้ินปี  4,754   4,613  413 271 
        
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  324   1,350  132  258 
ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั  32  109  10  13 
รวม 356  1,459  142 271 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
ตน้ทุนขาย  40   201  - 

 
- 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  316   1,258  142 
 

271 
รวม  356   1,459  142 271 

สมมติฐานตามเกณฑค์ณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  2.40 2.40 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)  3.21 3.21 
อายคุรบเกษียณ (ปี)  60 60 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (ร้อยละ)  0 – 49 * 0 – 49 * 
 * ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงาน    
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21. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

ช่ือใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ 

วนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

อตัราการใช้
สิทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิต่อ
หุน้สามญั 

จาํนวนหุน้คงเหลือเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้
สิทธิคร้ังแรก 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

  (บาทต่อหุน้)  (ลา้นหุน้)   
TH–W1 
TH–W2 

10 กนัยายน 2555 
17 มิถุนายน 2558 

1.00 
1.00 

1 : 1.1352 
1 : 1 

101.00 
321.67 

30 กนัยายน 2558 
29 มิถุนายน 2561 

9 กนัยายน 2560 
16 มิถุนายน 2563 

ในระหว่างปี 2559 ผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 18,000 หน่วย ซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัจาํนวน 24,336 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 
บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 

ในระหวา่งปี 2560 ผูถื้อหุน้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 2,500 หน่วย ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัจาํนวน 3,380 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท 
บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

22. ทุนเรือนหุ้น 

  พนับาท / พนัหุน้ 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559 
  ราคาตาม

มูลค่าหุน้ 
(บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  

ราคาตาม 
มูลค่าหุน้

(บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน             

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1  1,870,164  1,870,164  1  2,370,166  2,370,166 

ลดทุนจดทะเบียน  1  -  -  1  (500,002)  (500,002) 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน  1  -  -  1  -  - 

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1  1,870,164  1,870,164  1  1,870,164  1,870,164 

หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้            

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1  965,024  965,024  1  965,000  965,000 

เรียกชาํระเพ่ิม  1  4  4  1  24  24 

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1  965,028  965,028  1  965,024  965,024 
 

 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท 
เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัมิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิม
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บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัและ / หรือ ผูล้งทุน
สถาบนั และ / หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) และจากหุน้สามญัเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั รุ่นท่ี 2 จาํนวน 1,329 หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรร บริษทัไดจ้ดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
23 พฤษภาคม 2559 

23. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี  
พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560  2559  2560  2559 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:        
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับปี (529)  (2,375)  -  (1,958) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว -  -  -  - 

(529)  (2,375)  -  (1,958) 

24. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

สาํรองตามกฏหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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25. การดาํเนินงานที่ยกเลกิ 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ดีดี ธญัการย ์จาํกดั  ไดมี้มติตกลงรับขอ้เสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจาํนงคใ์ห้  บริษทั 
เซ็นทรัล  ฟู้ ด รีเทล จาํกดั  เขา้บริหารร้านคา้ปลีก จดัหาสินคา้ จดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ ภายใตรู้ปแบบ “Tops Daily” มีกาํหนด
ระยะเวลาใหบ้ริหาร 2 ปี ของบริษทั จาํนวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพ่ิมสิน และสาขาท่าอิฐ  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับส่วนงานท่ียกเลิก  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  
  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
รายได้      
รายไดจ้ากการขาย   12,193  56,275  
รายไดอ่ื้น   1,162   756  

รวมรายได ้    13,355   57,031  
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย   16,985   51,522  
ตน้ทุนในการจาํหน่าย   1   1,393  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  8,350  68,522  

รวมค่าใชจ่้าย  25,336  121,437 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (11,981)  (64,406) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  - - 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ  (11,981) (64,406) 

งบกระแสเงินสดสุทธิสาํหรับส่วนงานท่ียกเลิก  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

กระแสเงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงานที่ยกเลกิ   
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (615) (332) 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (1,426) 
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 950 3,250 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 335 1,492 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
การเปล่ียนแปลงในยอดสินคา้คงเหลือ  (1,222)  (5,559)  -  - 
วตัถุดิบใชไ้ปในการผลิต  3,838   4,704  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  20,985   38,410  7  2 
ค่าสมนาคุณผูน้าํแจง้โฆษณา  2,468   2,602  -  - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่ง  981   2,123  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  8,967   13,417  244  12,851 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  416   463  -  - 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าทรัพยสิ์น  -   27,235  -  - 
ค่าสาธารณูปโภค  2,144   7,331  742  1,685 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  77   387  69  151 
ค่าเช่า  1,687   5,517  1,091  1,609 
ค่าท่ีปรึกษา  1,299   1,751  1,060  610 
ค่าธรรมเนียม  1,199   6,705  1,183  6,202 
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27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 (บาท / หุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่        
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จากการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง 282,804  (17,081,751)  (12,121,303)  (73,655,151) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จากการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก  (10,782,923)  (57,964,883)  -  - 

  (10,500,119)  (75,046,634)  (12,121,303)  (73,655,151) 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)        
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 965,024,336  965,000,000  965,024,336  965,000,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 954  4,800  954  4,800 

 965,025,290  965,004,800  965,025,290  965,004,800 
        
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท : หุ้น)        
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  0.0003  (0.0177)  (0.0126)  (0.0763) 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.0112)  (0.0601)  -  - 

  (0.0109)  (0.0778)  (0.0126)  (0.0763) 
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้
ปรับลด ดงัน้ี 

 (บาท / หุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่        
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 282,804  (17,081,751)  (12,121,303)  (73,655,151) 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (10,782,923)  (57,964,883)  -  - 

 (10,500,119)  (75,046,634)  (12,121,303)  (73,655,151) 
จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด)        
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 965,025,290  965,004,800  965,025,290  965,004,800 
ผลกระทบจากการออกสิทธ์ิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  -  -  - 
  965,025,290  965,004,800  965,025,290  965,004,800 
        
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท : หุ้น)        
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  0.0003  (0.0177)  (0.0126)  (0.0763) 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (0.0112)  (0.0601)  -  - 

  (0.0109)  (0.0778)  (0.0126)  (0.0763) 

บริษทัไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตํ่ากว่า
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
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28. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและ
สอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วน
งานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ส่วนรายท่ีรายงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงาน คือ  

 (1) ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน  

 (2) ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

 (3) ธุรกิจลงทุน 

 (4) ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวดของ
แต่ละส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลเกีย่วกบัภูมศิาสตร์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีส่วนงานทางภมิูศาสตร์เพียงส่วนเดียว 

ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่าย

หนงัสือพิมพ ์

ใหบ้ริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพแ์ละ

รับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่า

พื้นท่ีเพือ่

จาํหน่าย

สินคา้และ

บริการ 

ธุรกิจ

ลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการ

เงินทุนหมุนเวยีน

ระยะสั้นแบบ

แฟคตอร่ิง 

 

การตดั

รายการ

บญัชี 

ระหวา่งกนั 

 

 

 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 21.79 2.12 26.02 12.75 (0.08) 62.60 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได ้ 21.79 2.12 26.02 12.75 (0.08) 62.60 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 4.65 (1.50) 26.02 12.75 0.10 42.02 

รายไดอ่ื้น 2.75 0.11 139.03 1.01 (141.43) 1.47 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (3.33) - - - - (3.33) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6.54) (2.32) (14.45) (7.24) 0.83 (29.72) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (162.71) - 152.71 (10.00) 

ตน้ทุนทางการเงิน - - - (3.60) 3.60 - 

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

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (2.47) (3.71) (12.11) 2.39 15.81 (0.09) 
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 สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์

ใหบ้ริการโฆษณา
ในหนงัสือพิมพ์

และรับจา้งพิมพง์าน 

ใหเ้ช่าพื้นท่ี
เพื่อจาํหน่าย
สินคา้และ
บริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการ
เงินทุนหมุนเวยีน
ระยะสั้นแบบ 
แฟคตอร่ิง 

การตดั

รายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 
 

งบการเงินรวม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8.34 10.71 0.41 0.08 0. 23 19.77 

สินทรัพยอ่ื์น      1,143.60 

รวมสินทรัพย ์      1,163.37 

29. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ บริษทัและบริษทัย่อย
บริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินใหกู้ย้ืม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและสําหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)  

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน
จนทาํใหบ้ริษทัเกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเงินลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ตามท่ีแสดงไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนชัว่คราวใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัและบริษทัยอ่ย กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่า และ/หรือ การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการ
เงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะสั้น 

30. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ตน้ทุนของเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.01 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
เป็น 0.01 : 1) 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผกูพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาเช่ายานพาหนะ อาคารสาํนกังานซ่ึงตอ้ง
จ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และอ่ืนๆดงัต่อไปน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน  2560  2559  2560  2559 
ไม่เกิน 1 ปี   0.10   0.47   0.10   0.38 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   0.40   1.49   0.40   0.46 
รวม  0.50  1.96  0.50  0.84 
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31.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสือทวงถามหน้ีค่าบริการจากคู่คา้รายหน่ึง จาํนวน 1.41 ลา้นบาท (40,500 
ดอลลาร์(USD)) พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่ จากหนงัสือทวงถามหน้ียงัไม่มี
ความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้ถูกตอ้งตามวิธีการ เพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบัคู่กรณีโดยสัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ซ่ึงหนงัสือทวงถามหน้ีดงักล่าวเป็นการเรียกเกบ็ค่าบริการท่ีดาํเนินการในช่วงหลงัเดือนเมษายน 
2558 ท่ีสัญญาวา่จา้งไดค้รบกาํหนดแลว้  

32. คดฟ้ีองร้อง 

- ในระหว่างปี 2559  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการจา้งทาํของ โดยถูกเรียกค่าเสียหายรวมเป็นจาํนวนเงิน 6.47 ลา้นบาท 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยศาลไดก้าํหนดนดัไกล่เกล่ียอีกคร้ัง ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 บริษทัเช่ือวา่จะมี
ความเสียหายเพียง 2.56 ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 จากการเขา้ศูนยไ์กล่เกล่ีย บริษทัยอ่ย ไม่สามารถตกลงใหเ้ป็นท่ียติุไดใ้นคร้ังน้ี จึงมีการเล่ือนนดัไกล่เกล่ีย
ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน2560  จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้โดยบริษทัยอ่ยตอ้ง
จ่ายชาํระ เป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 จาํนวน 0.75 ลา้นบาท และภายในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 
0.75 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินจาํนวนรวม 1.5 ลา้นบาทแลว้ โดยประมาณการหน้ีสินส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งชาํระ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดใ้นงบ
การเงิน และโจทกไ์ดท้าํการถอนคาํฟ้องต่อศาลแลว้ในวนัเดียวกนั 

- ในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพง่ เร่ืองค่าอุปกรณ์ โดยถูกเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระค่าอุปกรณ์รวมเป็น
จาํนวนเงิน 1.98 ลา้นบาท ซ่ึงทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่ค่าอุปกรณ์จากคดีมีจาํนวน 1.84 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกเป็น
หน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน และมีนดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 23 กนัยายน 2559  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศนูยไ์กล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่าย
ชาํระค่าอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 1.78 ลา้นบาท  โดยประมาณการหน้ีสินส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งชาํระ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดใ้นงบการเงิน และ
โจทกไ์ดท้าํการถอนคาํฟ้องต่อศาลแลว้ในวนัเดียวกนั   

- ในระหว่างปี 2559  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาบริการ โดยขอให้บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริการพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน  1.36  ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกเป็นหน้ีสินไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้โดยบริษทัยอ่ยตอ้ง
จ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน  0.80  ลา้นบาท  โดยประมาณการหน้ีสินส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งชาํระ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดใ้นงบการเงิน 
และโจทกไ์ดท้าํการถอนคาํฟ้องต่อศาลแลว้ในวนัเดียวกนั   

- ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถกูฟ้องร้องในคดีแพง่ เร่ืองผดิสัญญาบริการ โดยขอใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระค่าบริการพร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน 10.78 ลา้นบาท  



บริษทั ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จากการเจรจาไกลเกล่ีย ณ ศูนยไ์กลเกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ียติุได ้โดยบริษทั
ยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท 

33. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2559 ไดถู้กจดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองการกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 

34. การอนุมตับิการเงนิ 

งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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