บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ:

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 877-881 ถนนเจริญกรุง
แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ครั ง้ ที่ของการประชุมคณะ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการที่มีมติเพิ่มทุน

และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญจํานวน 482,500,000 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,769,193,054 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
และทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ

จํานวน 1,769,193,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยมีทนุ ชําระแล้ ว
จํานวน 965,027,716 บาท แบ่งเป็ นหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน 965,027,716
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
ั้
ทุนชําระแล้ วของ
ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ได้ ทงหมด
บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็ น 1,447,527,716 บาท และหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะ
ั้
เปลี่ยนแปลงเป็ น 1,447,527,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขาย

หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 1.00 บาท

อัตราส่ วนการจัดสรรหุ้นสามัญ: 2 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นสามัญใหม่
วิธีการจัดสรร:
บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนด
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็ นวันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับสิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ โดยจะได้ รับ
จัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิ หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร โดยบริ ษัทฯจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด
หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นดังกล่าว
 กรณีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรื อตํ่ากว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อตํ่ากว่าสิทธิที่ได้ รับ
้ านวน
การจัดสรร จะได้ รับการจัดสรรทังจํ
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 กรณีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือจากการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้ ประธานกรรมการ
หรื อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อ ของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่ได้ แสดงเจตนาจองซื ้อ หุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจํานวนที่จองซื ้อ เกิน
กว่าสิทธิ โดยหุ้นส่วนที่เหลือจะดําเนินการตัดทิ ้ง
2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย

โดยประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการบริษัท

และ/หรื อ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะใช้ ดลุ ยพินิจดําเนินการดังกล่าว
เพิ่มทุนครัง้ นี ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บุคคลที่ได้ รับ
เพื่อให้ การ

ทังนี
้ ้จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการ

จัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ และชําระค่าจองซื ้อแล้ ว กรณีที่
มีเศษของหุ้นจะดําเนินการตัดทิ ้ง
ตัวอย่าง
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 530 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.
120
240
100
100
ผู้ถือหุ้น ข.
ผู้ถือหุ้น ค.
180
280
รวม
400
620
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้ รับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการคํานวณ)
ผู้ถือหุ้น ก. =
530 x 120 / 400 =
159
ผู้ถือหุ้น ข. =
530 x 100 / 400 =
132.50
530 x 180 / 400 =
238.50
ผู้ถือหุ้น ค. =
รวม
530
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรร (หลังปั ดเศษ)
ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรรตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.
120
159
100
132
ผู้ถือหุ้น ข.
ผู้ถือหุ้น ค.
180
238
รวม
400
529
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กําหนดระยะเวลาการจองซือ้

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00 น.

และการชําระเงินค่ าหุ้น:

ถึงเวลา15.30 น. ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 (รวม 5 วันทําการ)
กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.
กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเงินโอน
โอนด้ วยเช็ค

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
และวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.

โอนด้ วยเงินสด วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
การชําระเงินค่ าหุ้น

1) จ่ายเป็ นเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่ขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้น
เพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อผู้จองซื ้อ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้จองซื ้อไว้ ด้านหลังเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ทังนี
้ ้ เช็คจะต้ องลงวันที่ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
2) ฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท (โดยชําระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารเท่านัน)
้ ดังนี ้
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด (มหาชน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดน้ อย
เลขที่บัญชี 013-3-08891-9
และแนบสําเนาใบนําฝากเงินเข้ าบัญชีมาพร้ อมกับเอกสารที่ใช้ ในการประกอบการ
จองซื ้อ พร้ อมระบุชื่อผู้จองซื ้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในสําเนาใบ
นําฝากเข้ าบัญชีด้วย ทังนี
้ ้กรณีโอนด้ วยเช็คจะโอนได้ ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 11.00 น.
3) การจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้น กรุณาจ่ายเช็คหรื อโอนเงินครัง้ เดียวต่อ 1 ใบจอง
ไม่วา่ จะเป็ นการจองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ, ตามสิทธิ หรื อจองซื ้อเกินจากสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรร
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เอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้น 1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อเรี ยบร้ อยแล้ วอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน
2) ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
3) เอกสารประกอบการแสดงตน
- บุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อ
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- นิติบคุ คลในประเทศ สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
ั ชาติไทย)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้ มีสญ
หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- นิติบคุ คลต่างประเทศ สําเนาหนังสือการจัดตังบริ
้ ษัท และหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้เอกสารทัง้ หมดต้ องได้ รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พับลิค
(Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
4) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมู
นิเคชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ หรื อสําเนาใบนําฝากเงินเข้ าบัญชีกระแสรายวัน
“บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ตงฮัว้ คอมมูนิเคชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่
013-3-08891-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดน้ อย
5) หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่
มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมากระทํา การแทน) พร้ อมสํา เนาบัตรประชาชนของ
ผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอํานาจซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
สถานที่ตดิ ต่ อจองซือ้
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นหรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถนําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
จองซื ้อหุ้นได้ ที่
บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 959 อาคารตงฮัว้ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้ อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ติดต่อ คุณดวงนภาพร พรมยะดวง หรื อ คุณราตรี พันธุ โทร. 02-2369172-6 ต่อ
311, 125 โทรสาร 02-6396943
ซึง่ สามารถนําส่งเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 15.30 น. ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561
งดรั บการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
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วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
การใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มทุน

บริษัทจะนําเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ
ขยายธุรกิจของบริษัท

ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทฯจะได้ รับจาก เป็ นการเสริมสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทมีฐานะการเงินที่มนั่ คง เพื่อ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทฯจะสามารถขยายการดําเนินธุรกิจออกไปได้ มากขึ ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
และสิทธิในการรั บเงินปั นผล
ของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน

เงื่อนไขในการจองซือ้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 50 - 60 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจกําหนดให้ อตั รา
การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจํ าเป็ นที่
จะต้ อ งนํ า กํ า ไรสุท ธิ ดังกล่า วมาใช้ ใ นการลงทุน เพื่ อ ขยายกิ จ การต่อ ไป ทัง้ นี ก้ าร
จ่ายเงินปั นผลแต่ละครัง้ ต้ องผ่านอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน (ในกรณี
หากบริษัทฯ ได้ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล) เริ่มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่
้ านวนที่จองซื ้อ
ได้ รับการจัดสรร จะได้ รับการจัดสรรทังจํ
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้ องแสดงความจํานงการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรณีหากมีห้ นุ สามัญ
ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการ
เพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิ ดังนี ้
- กรณีมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
ั้
น ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความ
สิทธิทงหมดรวมกั
ต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิ
- กรณีมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือน้ อยกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่ม
ั้
น ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้น
ทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
สามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิ ตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรรเกินสิทธิ= จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก
การจัดสรรตามสิทธิ * จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ/ จํานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จองตามสิทธิรวมของผู้ที่จองเกินสิทธิ
3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อ ไม่วา่ จะเป็ นกรณีตามสิทธิ
น้ อยกว่าสิทธิ หรื อจองเกินสิทธิ จะต้ องจ่ายชําระค่าหุ้นในคราวเดียวเท่านัน้ โดย
สามารถจ่ายชําระเป็ นเช็ค หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีที่ระบุในคราวเดียวกัน
4) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว ไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
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5) ในกรณีชําระค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค การชําระเงินค่าจองซื ้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารผู้จ่ายทําการขึ ้นเงินตามเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว และการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
6) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทได้ กําหนดไว้ หรื อผู้ถือหุ้นกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หรื อนําส่งเอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซื ้อ ไม่ครบถ้ วน ถือได้ ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7) ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังในรอบแรกหรื
้
อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิ
จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่า
จํานวนร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าว
โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณี
การจัดสรรดังกล่าวต่อไป
8) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรแต่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
บริษัทฯจะ
ทุนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ
ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรร
ไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆโดย จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื ้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ผ้ จู องซื ้อได้
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุด
กําหนดระยะเวลาจองซื ้อและการชําระเงินค่าหุ้น
ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็ค
ธนาคาร ทังนี
้ ้ หากได้ มีการส่งเช็คในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่
ครบถ้ วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อ ตามที่อยูท่ ี่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ
และผู้จองซื ้อไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯ อีกต่อไป
9) บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้น เงื่อนไข
ในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อ ข้ อจํากัดในการดําเนินงานเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บ: - ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ จะจัดสรร
ผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้ ประกอบการตัดสิน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20
ใจในการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั ง้ นี ้สิงหาคม 2558 และในกรณีหากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
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ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ

- และในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 จํานวนไม่
เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรกฎในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม(มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2
จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจํานวน 1
หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง) โดยราคาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอยูท่ ี่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของมิถนุ ายนของแต่
ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะสามารถใช้ สิทธิครัง้ แรกในวันทําการ
สุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน 2561
- และในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 จํานวนไม่
เกิน 41,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1) ซึง่
ต้ องปรับสิทธิเนื่องจากการบริษัทมีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่ (TH-W2)และ
หุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยจํานวนหุ้นที่ต้องใช้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิจาก
การประมาณราคาหุ้นสูงสุดย้ อนหลัง 3 ปี ทําให้ อตั ราการใช้ สิทธิจากเดิม 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามัญ เป็ น 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแปลง
เป็ นหุ้นสามัญได้ 1.2632, 1.3846 และ 1.352 หุ้น
- และในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาด (หรื อส่วนลดไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึง่ คํานวณโดยอ้ างอิง
กับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทํา
การก่อนวันที่เสนอขาย โดยจะเป็ นการเสนอขายครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้ ขึ ้นกับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้ บริษัทได้ รับประโยชน์สงู สุด
1) ชื่อผู้จองซื ้อ และชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหุ้นจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถเข้ าบัญชีได้ และจะไม่สามารถ
ขายได้ ทนั ทีในวันทําการแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
2) โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ ที่จะส่งหุ้นไปให้ ถกู ต้ องหากระบุรหัสผิดหุ้นจะถูกส่งไปที่อื่น
ซึง่ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืนหรื ออาจสูญหายใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออก

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ใบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน ซึง่ อาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จอง
ซื ้อได้ ทนั ในวันทําการแรกของการซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ
3) หากจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่
บริ ษัทฯได้ รับชําระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อ
หุ้นเป็ นหลัก แต่ไม่เกินสิทธิการจองซื ้อหุ้น
4) ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบัน
บริ ษัท ฯ ประกอบธุรกิจทางด้ านสิง่ พิมพ์ ผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์จีนรายวัน “ ตงฮัว้ ” ประกอบด้ วยเนื ้อหาสาระทุก
ประเภท ทังข่
้ าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวธุรกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าว
บันเทิง ข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยว ตลอดจนสารคดี ความรู้ และเรื่ องสันต่
้ างๆ ฯลฯ เสนอข่าวที่รวดเร็ วทันเหตุการณ์เป็ น
สําคัญ ถูกต้ องเป็ นกลาง ความเที่ ยงตรงของข่าวสารและข้ อมูลความรู้ รวมทัง้ สํานวนการเขี ยนและภาษาที่ถูกต้ อง
ชัดเจนเข้ าใจง่าย ในการดําเนินธุรกิจบริ ษัทฯ มีทีมงานของกองบรรณาธิการที่มีความรู้ และประสบการณ์ กว่า 40 ปี ที่
เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการร่ วมทํางานด้ านการผลิตข่าวและการวางแผนสื่อโฆษณา โดยมีการพัฒนารู ปแบบการนําเสนอ
ข่าวและสาระ ให้ มีลกั ษณะที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อประชาชนกลุม่ ต่างๆ ให้ มากยิ่งขึ ้น ทําให้ หนังสือพิมพ์ตงฮัว้
เป็ นหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีนสูงสุด บริ ษัทฯ ได้ ทําการจัดจําหน่ายโดยวางแผงทุกวัน ครอบคลุมพื ้นที่
การจําหน่ายทัว่ ประเทศ
ธุรกิจค้ าปลีก เป็ นธุรกิจประเภท Discount Supermarket ที่มีสาขาขนาดเล็กพื ้นที่ขายไม่เกิน 300
ตารางเมตร จํ าหน่า ยสิน ค้ า อุปโภคและ บริ โ ภคที่ ต้องใช้ ในชี วิตประจํ าวัน มุ่งเน้ น สินค้ าคุณ ภาพดีไ ด้ มาตรฐานราคา
้ า) และ
ประหยัด ซึง่ มี 1,500 รายการให้ เลือกซื ้อโดยแบ่งกลุม่ สินค้ า เป็ น 2 กลุม่ คือ สินค้ าประเภท First Brand (ยี่ห้อชันนํ
สินค้ าประเภท Economy Brand (สินค้ าคุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด) โดยมุ่งเน้ นบริ หารต้ นทุนให้ ตํ่าเพื่อให้ สามารถ
จําหน่ายสินค้ าคุณภาพเดียวกันในราคาตํ่ากว่ารายอื่นเป้าหมายเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกหลากหลายในการซื ้อสินค้ า
คุณภาพดีราคาประหยัด
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทย่อย ได้ หยุดดําเนินธุรกิจค้ าปลีก โดยได้ มีมติตกลงรับข้ อเสนอและลงนามใน
หนังสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด ได้ เข้ ามาบริ หารร้ านค้ าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือภายใต้ รูปแบบ
“Tops Daily” โดยบริ ษัทย่อย จะได้ รับผลตอบแทนจากการให้ ใช้ พื ้นที่สาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้
บริหาร 2 ปี ซึง่ ได้ เข้ าดําเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 19 มีนาคม 2560 จนถึงปั จจุบนั
ธุรกิจให้ สนิ เชื่อ เป็ นธุรกิจการให้ วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสัน้ แฟคตอริ่งเพื่อรับซื ้อบิลการค้ าของลูกหนี ้หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องการรับเงินจากลูกค้ า การรับซื ้อจะรับซื ้อที่สดั ส่วนประมาณ 85% ของบิล

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
การค้ า และเมื่อบิลครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจัดเก็บเงินจากลูกหนี ้หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ นันโดยตรง
้
จะทํา
ให้ บริษัทสามารถตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของลูกค้ าได้ ทําให้ ประเมินความสามารถในการชําระหนี ้ของ
ลูกค้ าได้ สมํ่าเสมอการให้ วงเงินกู้แบบระยะสันถึ
้ งปานกลาง(1-2 ปี )โดยมีหลักประกันเป็ นที่ดินสิ่งปลูกสร้ างเป็ นหลักประกัน
จะทําให้ มียอดสินเชื่อคงที่มีรายได้ สมํ่าเสมอ ลดระยะเวลาติดตามให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริการ
บริษัท ฯ ประกอบกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์ และดําเนินธุรกิจส่วน
ใหญ่ในประเทศไทย ดังนัน้ รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทงหมดจึ
ั้
งเกี่ยวข้ องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ที่กล่าวข้ างต้ น ซึง่ ยอดขายเกือบทังหมดเป็
้
นการขายในประเทศ

- บริษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด
ดําเนินธุรกิจให้ สนิ เชื่อ ให้ บริการวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสัน้ (แฟคตอริ่ ง) ลักษณะธุรกิจ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บริ การ
เงินกู้หมุนเวียนระยะสันโดยรั
้
บซื ้อหนี ้การค้ าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรื อ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงิน
จากลูกค้ า เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี ้ (หน่วยงานราชการ) และให้ วงเงินกู้ล่วงหน้ าโดยมีหลักประกันเป็ นที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ าง โดยการให้ วงเงินกู้รวมไม่เกินร้ อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน

-

บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด (บริ ษัทย่อยทางอ้ อม ถือหุ้นโดย บริ ษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด)
จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดําเนินธุรกิจค้ าปลีก ในรู ปแบบประเภท

Discount

Supermarket ที่มีสาขาขนาดเล็กคล้ ายคลึงกับ ALDI หรื อ LIDL ซึง่ เป็ น Supermarket ของประเทศเยอรมนีที่ประสบ
ความสําเร็จอย่างมากทังในสหภาพยุ
้
โรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียโดยมุ่งเน้ นจําหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภคใน
ชีวิตประจําวันสินค้ าคุณภาพดีในราคาถูกและมีทําเลที่ตงใกล้
ั ้ ชมุ ชนทําให้ ลกู ค้ าไม่ต้องเดินทางไกลซึ่งเทียบได้ กบั Low
Cost Airline กล่าวคือลูกค้ ามีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้ าและบริ การบนราคาที่ถกู กว่า (Fit for Purpose) ปี ปั จจุบนั
เปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็ นให้ เช่าพื ้นที่เพื่อจําหน่ายสินค้ าและบริการ
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ในปั จจุบนั เป็ นดังนี้
บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง

99.99%
บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮัว้

99.99%
บจ. ตงฮัว้ แคปปิ ตอล

บจ. ดีดี ธัญการย์
90.00%

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน และไม่มีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องหรื อที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นมากเกินกว่า10%

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริ ษทั ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์ /

ดําเนินการโดย

ของบริษัท

บริการ
1. กิจการเพิ่อการ

% การถือหุ้น

บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง

-

ลงทุน
2. สิง่ พิมพ์,โฆษณา
รายได้ อื่น

บจ.หนังสือพิมพ์ตง

99.99

ฮัว้

3. ค้ าปลีก ให้ เช่าพื ้นที่ บจ.ดีดี ธัญการย์*

90.00

ปี 2560
รายได้

ปี 2559
%

รายได้

ปี 2558
%

รายได้

%

-

-

-

-

-

-

165.04

100

41.02

100

32.26

100

21.79 88.80

25.31 84.89

25.85 82.91

2.75 11.20

4.51 15.11

5.33 17.09

14.32 91.84

56.37 98.56

18.47 87.53

และบริการ
รายได้ อื่น
4. ให้ สนิ เชื่อ

1.27
บจ.ตงฮัว้ แคปปิ ตอล

99.99

8.16

12.75 92.67

รายได้ อื่น

1.01

รวมทังสิ
้ ้น

218.93

7.33

0.82

1.44

2.63 12.47

6.27 71.79

5.52 80.00

2.46 28.21

1.38 20.00

100 136.76

หมายเหตุ * บริ ษัทย่อยทางอ้ อม ถือหุ้นโดยบริ ษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด

100

91.44

100

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2. โครงสร้ างส่ วนของผู้ถือหุ้น และ ประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
โครงสร้ างส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้ วย
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 1,870,164,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) 1,870.16 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ 965,027,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)

965.03 ล้ านบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

242.58 ล้ านบาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

13.66 ล้ านบาท

กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(115.61) ล้ านบาท
660.00 ล้ านบาท
1,103.32 ล้ านบาท

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ที่ประขุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติดงั นี ้
- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็ น 1,024,998,983 บาท และอนุ มตั ิแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ยนเป็ นการการยกเลิ กหุ ้น
สามัญที่ยงั มิได้จาํ หน่ ายจํานวน 135,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ1.00 บาท เนื่ องจากเดิม
บริ ษทั ได้ออกหุ ้นสามัญไว้เพื่อรองรั บการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบี ยนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) และ
ยังมิได้ จัดสรร
- ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดและ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้
ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นบริ ษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์รวม 7-14 วันทําการ ก่อนวันที่ออกและเสนอขาย โดยจะเป็ นการเสนอขายครั้ง
เดียว หรื อหลายครั้งก็ได้ บริ ษทั ฯ จะกําหนดวันจองซื้ อและชําระค่าหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนที่ มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement)
ภายหลังจากวันให้สิทธิในการจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 2 (TH-W2) และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (RO) แล้ว ดังนั้น ผูท้ ี่ ได้รับการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (TH-W2) และหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
(RO) ดังกล่าว
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามัญ
ใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามัญที่ไม่

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง) ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (RO) จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) ดังกล่าว
- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (TH-W1)
โดยเพิ่มขึ ้นจาก 59,998,983 หุ้น เป็ น 100,998,983 หุ้น
- ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน
321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง) กําหนดราคาการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์วนั ที่ 13
พฤษภาคม 2558 และปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
- อนุมัติ ก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม 1,024,998,983 บาท เป็ น 2,370,165,650 บาท โดย
ออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท อนุมตั ิจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน และอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติดงั นี ้
- อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็ น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้น
สามัญที่ยงั มิได้ จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิม
บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่ อรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ แก่
บุ ค คลในวงจํ า กั ด และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะ (Private
Placement) และจากหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 2
(TH-W2) จํ านวน 1,329 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร บริ ษัทได้ จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบี ยนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
-

ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญขอใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 18,000 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ ทนุ
ชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มจาก 965,000,000 บาท เป็ น 965,024,336 บาท บริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ออกและชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
- ในระหว่างปี 2560 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญขอใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2,500 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ ทุน
ชําระแล้ วของบริษัทเพิ่มจาก 965,024,336 บาท เป็ น 965,027,716 บาท บริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ออกและชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
3. ข้ อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.1 คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน (ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561)
1. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

ประธานกรรมการ

2. นายฐิ ติศกั ดิ์ สกุลครู

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการ

3. นายปรี ชา พรประภา

กรรมการ

4. นางปรี ยาพร กยาวัฒนกิจ

กรรมการ

5. นางวนิดา วรรณศิริกลุ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายสุพจน์ จิรไกรศรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)
รายชื่อ

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

1. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

235,376,500

24.39

2. นายสมชาย เวชากร

94,000,000

9.74

3. น.ส.เบญจพร พรมประภา

58,779,450

6.09

4. น.ส.สุนทรี ย์ ปิ ติ

47,500,000

4.88

5. ณัฐพล เวชากร

41,500,000

4.30

6. นายปิ ยะ ฐิ ติไชโย

31,100,000

3.22

7. นายประสพ จิรวัฒน์วงศ์

21,997,200

2.28

8. น.ส.อุมาพร อยู่ยงั่ ยืน

21,000,000

2.18

9. นายกชโมกข์ ตันตินนท์

20,001,700

2.07

10. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

15,438,000

1.60

4. ข้ อมูลของบริษัทย่ อยและบริษัทในเครื อ
ข้ อมูลของบริษัทย่อยเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว ร้ อยละที่บริ ษัทถือหุ้น

1. บริ ษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน 100 ล้ านบาท

99.99

2. บริษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด

ให้บริ การเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แบบ
100 ล้ านบาท
แฟคตอริ่ ง การให้กู้ และการให้บริ การ สินเชื่อลิสซิ่ง

99.99

3. บริ ษัทย่อยทางอ้ อม (ถือโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด)
บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด

ให้ เช่าพื ้นที่เพื่อจําหน่ายสินค้ าและบริการ

302 ล้ านบาท

90.00

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
5. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
ปี 2558 จากผลการดําเนินงานปี 2557

งดจ่ายเงินปั นผล

ปี 2559 จากผลการดําเนินงานปี 2558

งดจ่ายเงินปั นผล

ปี 2560 จากผลปการดําเนินงาน ปี 2559

งดจ่ายเงินปั นผล

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
ตารางงบดุล เปรี ยบเทียบ 3 ปี สําหรับปี 2561 สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนวที่ถือไว้ เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษัทยอ่ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร ที่ดิน ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : ล้ านบาท

2561
บาท
%

2560
บาท
%

บาท

%

13.14
576.87
23.23
165.50

1.12
49.33
1.99
14.15

16.12
539.28
22.22
121.91

1.39
46.36
1.91
10.48

10.40
479.71
26.80
133.39

0.88
40.47
2.26
11.25

1.03
27.48
807.25
73.71
160.00
102.60

0.09
2.35
69.03
6.30
13.68
8.77

1.66
27.48
728.68
84.24
220.00
102.94

0.14
2.36
62.64
7.24
18.91
8.85

17.28
27.48
695.06
90.81
260.00
-

1.46
2.32
58.64
7.66
21.93
-

19.77
1.70 130.09
3.19
0.27
5.85
0.17
4.55
0.39
3.37
434.69 37.36 490.29
1,163.37 100.00 1,185.35

10.97
0.49
0.01
0.28
41.36
100.00

18.28
1.56
2.87
0.25
0.14
0.01
4.64
0.40
362.24 30.97
1,169.49 100.00

2559

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
2561
บาท
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2560
%

บาท

2559
%

บาท

%

43.70
43.70

3.74
3.74

40.43
0.06
40.49

3.48
3.48

52.99
0.10
53.09

4.47
0.01
4.48

0.31

0.03

0.18

0.02

-

-

4.85
5.16
48.86

0.41
0.44
4.18

4.75
4.93
45.42

0.41
0.43
3.91

4.61
4.61
57.70

0.39
0.39
4.87

1,870.16
965.03
242.58

13.66
(115.61)
0.66
1,106.32
14.30
1,120.62
1,169.48

82.52
20.74
1.17
(9.89)
0.06
94.60
1.22
95.82
100.00

1,870.16
965.03
242.58

13.66
(118.50)
0.74
1,103.51
14.44
1,117.95
1,163.37

1,870.16
82.95 965.03
20.85 242.58
1.17
13.66
(10.19) (108.00)
0.06
(0.68)
94.85 1,112.59
1.24
15.05
96.09 1,127.64
100.00 1,185.34

81.41
20.47

1.15
(9.11)
(0.06)
93.86
1.27
95.13
100.00

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุน เปรี ยบเทียบ 3 ปี สําหรับปี 2561 เป็ นงวด 3 เดือน สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2561
หน่วย : ล้ านบาท

หน่วย:ล้ านบาท

2561
บาท
รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ย เงินปั นผลและผลกําไรจากการลงทุน
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
-ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
-ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
-ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง :
-ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
-ภาษีเงินได้ ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

2560
%

11.07
5.14
0.71
16.92

65.40
30.40
4.20
100.00

5.32
0.87
7.98

31.45
5.12
47.15

14.17
2.76
2.76
2.76

83.72
16.28
16.28
16.28

(0.10)

(0.56)

0.02
(0.08)
2.68
0.003

0.11
(0.45)
15.83

บาท

2559
%

บาท

%

36.59 57.10
24.63 38.44
2.85
4.46
64.07 100.00

33.25
40.14
3.48
76.87

43.25
52.22
4.53
100.00

20.58
3.33
29.72

17.07
4.42
44.69

22.20
5.75
58.14

32.13
5.19
46.38

10.00 15.61
63.63 99.31
0.44
0.69
0.53
0.83
(0.09) (0.14)
(11.98) (18.70)
(12.07) (18.84)

1.60

2.50

25.38
33.02
91.56 119.11
(14.69) (19.11)
2.37
3.09
(17.07) (22.20)
(64.41) (83.79)
(81.47) (105.99)

(1.51)

(1.96)

(0.18) (0.29)
0.30
0.39
1.42
2.22
(1.21)
(1.57)
(10.65) (16.62) (82.68) (107.56)
(0.0109)
(0.0778)

หมายเหตุ ** กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานของปี 2553 และ ปี 2554 จากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสด เปรี ยบเทียบ 3 ปี สําหรับปี 2561 เป็ นงวด 3 เดือน สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2561
หน่วย : ล้ านบาท

หน่วย : ล้ านบาท
2561

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

2.76

0.44

(14.69)

(1.06)

(0.71)

(0.24)

(43.58)

11.47

(38.94)

การปรับปรุงด้ วยสินค้ าคงเหลือ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

0.63

15.33

11.19

การปรับปรุงด้ วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(0.09)

(1.18)

(0.02)

การปรับปรุงด้ วยลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

3.27

(12.77)

3.27

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

2.16

8.97

13.42

-

11.06

63.51

0.09

0.36

1.46

การปรับปรุงด้ วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(1.70)

(3.33)

(1.47)

การปรับปรุงด้ วยหนี ้สูญ และหนี ้สงสัญจะสูญ (กลับรายการ)

-

2.86

0.46

การปรับปรุงด้ วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ า (กลับรายการ)

-

0.29

-

โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

-

-

(11.98)

(64.41)

(12.22)

(33.66)

(38.33)

-

(1.18)

(1.17)

รวมการปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกําไร(ขาดทุน)

(12.22)

(46.82)

(103.90)

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)

(52.50)

(14.46)

(51.26)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน

(49.74)

(14.02)

(65.95)

(0.06)

(0.03)

(4.39)

(49.80)

(14.05)

(70.34)

ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
การปรับปรุงด้ วยลูกหนี ้การค้ า (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้ วยลูกหนี ้จากการดําเนินงานอื่น (เพิ่มขึ ้น)ลดลง

การปรับปรุงด้ วยผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
การปรับปรุงอื่นด้ วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
-ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
-ดอกเบี ้ยรับ
-เงินปั นผล

- ภาษีเงินได้ รับคืน (จ่ายออก)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดต่ อ
2561

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี ้

76.23

781.58

478.80

(41.68)

(799.48)

(466.97)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

(0.70)

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

(0.97)

เงินสดจ่ายเงินให้ ก้ ยู ืมกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

เงินปั นผลรับ

-

1.18

1.17

12.26

34.16

39.44

46.82

17.44

70.78

-

2.33

1.90

-

2.33

1.90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)สุทธิ

(2.98)

5.72

2.34

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

16.12

10.40

8.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

13.14

16.12

10.40

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อตราสารทุนและตราสารหนี ้

ดอกเบี ้ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

