บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงนรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงนเฉพาะกจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ป
ลูกหนี้คาหุนและดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
- กิจิ การและบุคคลอืนื่
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สิสนทรพยไมหมุ
นทรัพยไมหมุนเวี
เวยนทถอไวเพอขาย
ยนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมนเวี
สนทรพยไมหมุ
นเวยนอน
ยนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
5
5,8
8
5
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

10,397,415
428,712,894
51,000,000
1,455,805

8,058,428
520,458,444
14,000,000
-

792,716
349,182,685
46,000,000
-

2,943,475
466,863,566
14,000,000
-

350,917
12,757,254
133,387,491
17,278,260
12,233,963
27,478,250
695,052,249

264,742
14,262,958
94,444,895
28,468,146
12,233,334
27,478,250
719,669,197

7,638,483
4,652,190
35,279,520
1,459,139
445,004,733

4,885,530
4,188,355
1,336,517
494,217,443

90,811,372
260,000,000
130,089,544
5,845,858
170,805
3 372 831
3,372,831
490,290,410

132,320,372
221,000,000
162,758,403
23,055,599
2 277 279
2,277,279
541,411,653

90,811,372
338,637,935
250,000,000
657,348
170,805
1 815 281
1,815,281
682,092,741

132,320,372
367,207,674
191,000,000
13,484,102
697 426
697,426
704,709,574

1,185,342,659

1,261,080,850

1,127,097,474

1,198,927,017

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงนรวม
งบการเงนเฉพาะกจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
- กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
- กิจการและบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

5,19
19

160,500
51,432,283
101,669
1,396,344
53,090,796

501,500
47,545,305
1,037,562
1,668,945
50,753,312

3,388,574
6,166,054
425,484
9,980,112

3,747,764
1,881,184
1,037,562
445,167
7,111,677

20
18

4,613,089
4,613,089

3,153,855
130,995
3,284,850

271,032
271,032

130,995
130,995

57,703,885

54,038,162

10,251,144

7,242,672

22

1,870,164,321

2,370,165,650

1,870,164,321

2,370,165,650

22

965,024,336

965,000,000

965,024,336

965,000,000

242,582,590

242,582,590

242,582,590

242,582,590

13,662,540
(108,467,300)
(216,841)
1,112,585,325
15,053,449
1,127,638,774

13,662,540
(33,420,666)
990,359
1,188,814,823
18,227,865
1,207,042,688

13,662,540
(103,739,917)
(683,219)
1,116,846,330
1,116,846,330

13,662,540
(30,084,766)
523,981
1,191,684,345
1,191,684,345

1,185,342,659

1,261,080,850

1,127,097,474

1,198,927,017

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
- ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,870,164,321 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(ป2558 หุนสามัญ 2,370,165,650 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
- ทุทนที
นทออกและชาระเตมมู
่ออกและชําระเต็มมลค
ลคาแลว
าแลว
หุนสามัญ 965,024,336 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(ป2558 หุนสามัญ 965,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ฎ
- ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ

89,520,636

44,271,563

-

-

ดอกเบี้ยรับ

32,048,260

24,551,029

29,141,328

17,291,332

เงินปนผลรับ

1,165,776

1,798,132

1,165,776

1,798,132

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว

6,923,943

16,048,082

6,171,947

12,270,428

รายไดอื่น

4,239,798

4,773,892

4,539,148

3,449,545

รวมรายได

133,898,413

91,442,698

41,018,199

34,809,437

68,587,196

41,952,293

-

-

5,816,735

5,565,274

928,269

412,662

113,211,782

92,782,408

29,577,815

15,168,778

-

57,819,737

66,792,246

-

24,389,894

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

25,379,199

-

รวมคาใชจาย

212,994,912

140,299,975

112,715,715

82,373,686

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

(79,096,499)

(48,857,277)

(71,697,516)

(47,564,249)

(2,374,551)

(4,148,486)

(1,957,635)

(3,484,071)

(81,471,050)

(53,005,763)

(73,655,151)

(51,048,320)

(1,509,000)
301,800

466,378
154,976
(30,995)

(1,509,000)
301,800

154,976
(30,995)

(82,678,250)

(52,415,404)

(74,862,351)

(50,924,339)

(75,046,634)
(6,424,416)
(81,471,050)

(45,975,974)
(7,029,789)
(53,005,763)

(73,655,151)
(73,655,151)

(51,048,320)
(51,048,320)

(76,253,834)
(6,424,416)
(82,678,250)

(45,385,615)
(7,029,789)
(52,415,404)

(74,862,351)
(74,862,351)

(50,924,339)
(50,924,339)

(0.0778)
(0.0778)

(0.0476)
(0.0413)

(0.0763)
(0.0763)

(0.0529)
(0.0459)

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได

23

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาทตอหุน)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด

26
26

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
- สุทธิจากภาษี

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ทุนที่ออก

สวนเกิน

จัดสรรเพื่อสํารอง

และชําระแลว

มูลคาหุน

ตามกฎหมาย

965,000,000

242,582,590

13,662,540

ซื้อเงินลงทุนในระหวางป

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเงินลงทุนในระหวางป
เพิ่มทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

965,000,000

242,582,590

13,662,540

ยังไมไดจัดสรร
12,555,308
-

กําไร (ขาดทุน) จากการ

กําไร (ขาดทุน)

ประมาณการตามหลักการ

ที่ยังไมเกิดขึ้น

คณิตศาสตรประกันภัย
-

รวมสวนของ

สวนของ

รวมองคประกอบอื่น

ของผูถือหุน

สวนไดเสียที่

จากเงินลงทุนเผื่อขาย

ของสวนของผูถือหุน

บริษัทใหญ

400,000

400,000

-

-

1,234,200,438
-

1,258,458,052

1,000,040

1,000,040

123,981

590,359

(45,385,615)

(7,029,789)

(52,415,404)

(33,420,666)

466,378

523,981

990,359

1,188,814,823

18,227,865

1,207,042,688

3,250,000

3,250,000

-

-

-

-

-

-

24,336

-

-

-

-

-

-

24,336

13,662,540

24,257,614

466,378

242,582,590

ไมมีอํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

(45,975,974)

965,024,336

รวม

(75,046,634)
(108,467,300)

466,378

(1,207,200)
(683,219)

(1,207,200)
(216,841)

(76,253,834)
1,112,585,325

(6,424,416)
15,053,449

24,336
(82,678,250)
1,127,638,774

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อ

ทุนที่ออก
หมายเหตุ

และชําระแลว

- สุทธิจากภาษี

สวนเกินมูลคาหุน

สํารองตามกฎหมาย

รวม

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น องคประกอบอื่นของ
ยังไมไดจัดสรร

จากเงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

965,000,000
-

242,582,590
-

13,662,540
-

20,963,554
(51,048,320)

400,000
123,981

400,000
123,981

1,242,608,684
(50,924,339)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

965,000,000

242,582,590

13,662,540

(30,084,766)

523,981

523,981

1,191,684,345

เพิ่มทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

24,336
965,024,336

242,582,590

13,662,540

(73,655,151)
(103,739,917)

(1,207,200)
(683,219)

(1,207,200)
(683,219)

24,336
(74,862,351)
1,116,846,330

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

(79,096,499)

(48,857,277)

(71,697,516)

(47,564,249)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

13,447,092

9,584,635

1,307,522

1,241,469

462,561

729,843

-

(9,510)

9,510

-

9,510

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน(กําไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว
ดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

(1,470,129)
-

827,251

(1,231,849)

3,594,476

-

57,819,738

66,792,246

-

24,389,894

-

11,543,738

-

ดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้

25,379,199

ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยถาวร

13,636,490

ดอยคาสินทรัพย

24,465,998

-

1,459,234

77,913

271,032

(38,325,726)

(24,551,029)

(29,141,328)

(17,291,332)

(1,165,776)

(1,798,132)

(1,165,776)

(1,798,132)

(41,207,556)

(63,487,015)

(7,904,545)

4,974,478

(11,761,024)
(242,938)
(38,942,596)
11,189,886
1,077,905
(1,095,552)

925,064,400
(1,842,258)
(94,444,895)
(25,173,399)
(7,647,386)
(27,478,250)
2,661,075

14,731,891
(2,635,839)
471,329
(1,117,855)

654,240,985
5,324,082
14,783,356
902,352

3,545,978
(272,601)
(77,708,498)
(4,388,979)
(82,097,477)

(28,257,157)
(717,775)
678,677,340
(8,721,061)
669,956,279

3,925,680
(19,683)
7,450,978
(3,589,148)
3,861,830

(58,775,328)
(1,329,116)
620,120,809
(7,607,026)
612,513,783

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

490,271

-

-

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปนผล
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ป (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนเผื่อขายลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจายเพื่อการลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ซื้อสินทรัพยถาวร
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนและอื่นๆ

39,444,828
1,165,776
99,597,504
40,000,000
(96,000,000)
(703,480)
(967,500)

23,793,214
1,798,132
(258,503,952)
(14,000,000)
(79,615,396)
(197,000,000)
1,425,452
(124,266,345)
(19,648,645)

28,280,859
1,165,776
99,790,945
40,000,000
(111,000,000)
(29,250,000)
(35,000,000)
(24,505)
-

17,734,812
1,798,132
(227,134,069)
(14,000,000)
(79,615,396)
(187,000,000)
(108,999,960)
(14,015,812)
-

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

82,537,128

(666,017,540)

(6,036,925)

(611,232,293)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

24,336
1,875,000
1,899,336

1,000,040
1,000,040

24,336
24,336

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

2,338,987

4,938,779

(2,150,759)

1,281,490

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินสดรับคาหุนจากผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

6

8,058,428

3,119,649

2,943,475

1,661,985

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

6

10,397,415

8,058,428

792,716

2,943,475

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)) จดเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2537
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลัก คือ ดําเนินกิจการเพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติใหบริษัทเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส
จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองบริษัทและบริษัทได
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช
โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งไดนําเสนอ
เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ
2.2 เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
2.3 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
2.4 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได
และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสําคัญตอ
การรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 และ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้
สัดสวนการถือหุน
ทั้งทางตรงและทางออม
ทุนชําระแลว (พันบาท)

ของบริษทั (รอยละ)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31ธันวาคม

ประเภทธุรกิจ

2559

2558

2559

2558

บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด

ผลิตและจําหนาหนังสือพิมพ
ใหบริการโฆษณาใหนังสือพิมพ
และรับจางพิมพงาน

100,000

100,000

99.99

99.99

บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด

กิจการคาปลีก

292,500

260,000

90.00

90.00

บริษัท ตงฮั้วแคปปตอล จํากัด

ใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะ
สั้นแบบแฟคตอริง่ การใหกูและ
การใหบริการสินเชื่อลิสซิ่ง

100,000

100,000

99.99

99.99

ชื่อบริษัท

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีดี
ธัญการย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยตั้งใหม ดวยทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท (จํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เรียก
ชําระครั้งแรกรอยละ 50 โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 44,999,998 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลว บริษัทไดจายชําระคาหุนตามที่เรียกชําระเปนจํานวนเงิน 225 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 2 รอยละ 2 ของทุนจดทะเบียน เปน
จํานวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับ
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด แลวจํานวน 8,999,999.60 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 3 รอยละ 1 ของทุนจดทะเบียน เปน
จํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับบริษัท
ดีดี ธัญการย จํากัด แลวจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 4 รอยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียน
เปนจํานวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับ
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด แลวจํานวน 24,749,998.90 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยตั้งใหม ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (จํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
เรียกชําระเต็มจํานวน โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 9,999,996 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลว บริษัทไดจายชําระคาหุนตามที่เรียกชําระเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่
บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแลว
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4. นโยบายบัญชีที่สําคัญ
4.1 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินของกลุมบริษัท
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทา
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการรวมคา และ
เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ตามที่อธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับ
เงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอง
ปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัท เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาแลววาจะเลือกบันทึกเงิน
ลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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4.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวย งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน จากกิจกรรมของบริษัท
ยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง หากบริษัท
ยอยแหงใดในกลุมบริษัทใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที่เหมือนกัน
และเหตุการณในสถานการณที่คลายคลึงกัน งบการเงินของบริษัทยอยนั้นจะมีการปรับปรุงใหเปนไปตามนโยบายการบัญชี
เดียวกันกับของบริษัทใหญเพื่อการจัดทํางบการเงินรวม
ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมทั้งรายไดและคาใชจายจะถูกตัดรายการทั้งจํานวนในการจัดทํางบ
การเงินรวม
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากระหวางทาง เช็คระหวางทาง เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงิน
ฝากประจําและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา ยกเวนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา
ประกัน
4.4 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาว เปนรายการในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกวาจะจําหนายหลักทรัพยนั้นไปจึงจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวในกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัด
จําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอย
คา (ถามี)
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อลาสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป สวน
มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของ
หนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดและเงินลงทุน
ทั่วไป เมื่อฝายบริหารพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อ
มีขอบงชี้ของการดอยคา
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด
และเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับมูลคาเงินลงทุนดังกลาวใหม โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบ
แทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.5 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนาย
บัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ ดังนี้
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด
ระยะเวลา
เกินกําหนดชําระ 90 วัน แตไมเกิน 180 วัน
เกินกําหนดชําระ 181 วัน แตไมเกิน 270 วัน
เกินกําหนดชําระ 270 วันขึ้นไป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
20
40
100

4.6 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน - ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย
4.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.8 เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดถูกจัดประเภทเปน เงินลงทุนเผื่อขาย และแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดวยมูลคายุติธรรมและรับรูผลตางที่เปลี่ยนแปลงไปเปนรายการกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นโดยกําไร(ขาดทุน) ที่
ยังไมเกิดขึ้นแสดงไวภายใตหัวขอองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในสวนของผูถือหุน และแสดงมูลคาการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดจะถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดวยราคาทุน และปรับดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเพื่อรับรูผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการลดลงของมูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ โดยบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมี
การดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกอยู
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
เงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ระยะยาว บริษัท ตั้งใจถือจนครบกําหนดไถถอนแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย ผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่
เหลือ
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการสรางเองรวมถึง
ตนทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นพรอมใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อ
ถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม
ส ว นประกอบของรายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ แ ต ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไ ม เ ท า กั น ต อ งบั น ทึ ก แต ล ะ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับมูลคา
ตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งานระหว า งก อ สร า ง ได แ ก สิ น ทรั พ ย ที่ อ ยู ร ะหว า งการก อ สร า ง และบั น ทึ ก ในราคาทุ น หั ก ค า เผื่ อ การด อ ยค า (ถ า มี ) ซึ่ ง
ประกอบดวย ตนทุนในการกอสรางและตนทุนทางตรงอื่นๆ งานระหวางกอสรางจะไมมีการคิดคาเสื่อมราคาจนกวาการกอสราง
จะแลวเสร็จและสินทรัพยนั้นๆ ไดใชในการดําเนินงาน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคา
ค า เสื่ อ มราคาบั น ทึ ก เป น ค า ใช จ า ยในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ คํ า นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามเกณฑ อ ายุ ก ารให ป ระโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคารภายใตสัญญาเชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง เครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

20 - 30
5 - 30
5
5 - 10
5 - 12
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ป
ป
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บริษัทและบริษัทยอยไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน และคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนาย
รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
คาพัฒนาเว็ปไซตและโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

ป

4.11 คาความนิยม
บริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็
ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และ
บริษัทจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวย
ของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวามูลคาตามบัญชี
บริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดใน
อนาคต

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่อง
การดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
การรับรูขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยจะประมาณจากกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
บริษัทและบริษัทยอยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
4.13 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) แสดงในราคาทุน
4.14 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยาวอื่น
โครงการสมทบเงิน
บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทยอยจาย
สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทยอย เงินที่บริษัทยอยจายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทยอย มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและ
บริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินหนี้สินดังกลาวอยางสม่ําเสมอ วิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไวพิจารณาวาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้น และวัดมูลคาแตละหนวยแยก
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จากกันเพื่อรวมเปนภาระผูกพันงวดสุดทาย ตนทุนบริการในอดีตรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวาผลประโยชน
ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเปนสิทธิขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผล
ประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุน หนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานวัดคา
โดยวิธีคิดสวนลดมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอัตราสวนลดซึ่งใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล
4.15 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถา
ผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดใน
ตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ตอหนี้สิน
4.16 สัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่บริษัทและบริษัทยอยเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเช าแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะป นสวนระหวางหนี้สินและ
คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึก
เปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น
สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูให เชาจะจัดเปนสัญญาเช า
ดําเนินงาน เงินทั้งหมดที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่กี ารยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่บริษัทและบริษัทยอยเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตัดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยเชนเดียวกับสินทรัพยถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน รายไดคาเชารับรูโดยวิธี
เสนตรงตามระยะเวลาการใหเชา
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สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชนของความเปนเจาของสวนใหญไปใหกับ
ผูเชาจะจัดเปนสัญญาเชาการเงิน และสินทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้
ภายใตสัญญาเชาการเงิน
4.17 รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายแลว
นั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุน
ที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดจากสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง บริษัทยอยจะหยุดรับรูรายไดเมื่อ
ลูกหนี้คางชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 3 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง
คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัทจึงหยุดรับรูรายได
ดอกเบี้ยดังกลาว
เงื่ อ นไขดั ง ต อ ไปนี้ ถื อ ว า มี ค วามไม แ น น อนในการเรี ย กเก็ บ เงิ น ต น และดอกเบี้ ย ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
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3)

ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเปนไปได
คอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

4) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
4.18 คาใชจาย
รายจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่
มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหากอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
4.19 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาด
ไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอ
การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทและบริษัทยอย มี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
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หนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
4.20 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออก
อยูในระหวางป
4.21 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่
เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละรายโดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะนั้นเปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนอื่นเมื่อมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง
ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุน
นั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา บริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติ ฐ านต า ง ๆในการประมาณการนั้ น เช น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
การประมาณมูลคายุติธรรม
กลุมบริษัทประมาณมูลคายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และเงินกูยืมระยะยาว โดยมูลคา
ยุติธรรมสามารถจําแนกตามวิธีประมาณมูลคาความแตกตางของระดับขอมูลไดดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับ 1)
- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง(ไดแก ขอมูลราคา)
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
(ขอมูลระดับที่ 3)
กลุมบริษัทไดเปดเผยวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการที่กลาวขางตนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ผลการดําเนิน งานของสว นงานที่ร ายงานต อ ประธานเจา หน าที่ บ ริห ารของกลุ ม บริ ษั ท (ผู มีอํ านาจตั ดสิ นใจสูง สุดด านการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางออม หรือมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท
ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้
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ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย

นายกวิน สัณฑกุล

ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพใหบริการ
โฆษณาในหนังสือพิมพและรับจางพิมพงาน
ประกอบกิจการคาปลีก
ใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แบบ
แฟคตอริ่ง การใหกู และ การใหบริการ
สินเชื่อลิสซิ่ง
ธุรกิจลงทุน
อีเวนท/ออแกนไนซ
อีเวนท/ออแกนไนซ
ผลิตจําหนายหนังสือพิมพ
(หยุดกิจการ)
อีเวนท/ออแกนไนซ
ธุรกิจลงทุน
ตัวแทนนายหนาประกันภัย
จําหนายน้ํามันปาลมดิบ (หยุดกิจการ)
ซื้อขายหลักทรัพย
ธุรกิจสื่อวิทยุ
การใหเชาและใหเชาแบบลิสซิ่งยานยนต
ชนิดนั่งสวนบุคคล รถกระบะรถตูและรถ
ขนาดเล็กที่คลายกัน
-

ผูบริหารที่สําคัญ

-

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด
บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด
บริษัท สาครและบุตร จํากัด
บริษัท อินเตอร เอ็กซโป แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากัด
บริษัท บางกอกรัตนโกสินทรการพิมพ จํากัด
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท เควีเค เวิลดไวด จํากัด
บริษัท อมตะอินชัวรโบรกเกอร จํากัด
บริษัท ทีเอส ปาลม ออยส จํากัด
บริษัท ทีทีเอช.แอนดซันส จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด
บริษัท อาณธร จํากัด

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดจากการขาย
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
รายไดคาสาธารณูปโภค
คาเชาจาย
คาโฆษณาและอื่นๆ

บริษัทยอย
บริษัทยอย
กรรมการรวมและผูถอื หุนรวม
กรรมการรวมและผูถอื หุนรวม
กรรมการรวมและผูถอื หุนรวม
กรรมการรวมและผูถอื หุนรวม
กรรมการรวมและผูถ อื หุนรวม
ผูถือหุนรวม
ผูถือหุนรวม
กรรมการถือหุน ทางออม
กรรมการรวมและผูถอื หุนรวม
กรรมการถือหุน ทางออม
กรรมการถือหุน รวม
กรรมการและผูถอื หุนของบริษัทยอย
บุคคลที่มี อํานาจและความรับผิด ชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ
ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะ
ทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

นโยบายการคิดราคา

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตามจริง
ราคาตามจริง
ราคาตามสัญญา
ราคาตามจริง

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะ
2559
2558

2558

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด
รายไดคาสาธารณูปโภค

-

-

964

1,463

คาโฆษณาและอื่นๆ
คาเชาอาคาร

-

-

226
245
471

43
420
463

-

-

99
600
699

7
288
295

-

-

264
64
332
660

88
20
73
181

780
600
1,380

960
600
1,560

780
600
1,380

320
200
520

บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด
รายไดคาสาธารณูปโภค
รายไดคาเชาอาคาร
รายไดเชารถยนต
รวม

บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด
รายไดคาเชาอาคาร
รายไดคาสาธารณูปโภค
รายไดคาเชาเครื่องใชสํานักงาน
ดอกเบี้ยรับ
รวม
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาเชาอาคาร
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด
รวม

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะ
2559
2558

2558

รายไดคาสาธารณูปโภค
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด
รวม

193
251
444

187
240
427

193
251
444

66
80
146

คาโฆษณา
บริษัท ทายกร จํากัด

600

214

600

200

คาเชารถยนต
บริษัท อาณธร จํากัด

424

-

424

-

-

548

-

1,176

-

12,444

-

-

5,222
48
5,270

16,747
59
16,806

2,222
18
2,240

2,153
2,153

คาซอมแซมอาคาร
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาที่ปรึกษา
นายกวินทร สัณฑกุล
คาตอบแทนผูบริหาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ที่ มี ที่ อ ยู ใ นการจดทะเบี ย นแห ง เดี ย วกั บ บริ ษั ท แต ไ ม มี ก ารใช พื้ น ที่ เ ช า และไม มี ก ารคิ ด ค า เช า ระหว า งกั น
ประกอบดวย
บริษัท เควีเค เวิลดไวด จํากัด
บริษัท สาครและบุตร จํากัด
บริษัท อมตะอินชัวรโบรกเกอร จํากัด
บริษัท บางกอกรัตนโกสินทรการพิมพ จํากัด
บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากัด
บริษัท อินเตอร เอ็กซโป แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัท ทีเอส ปาลม ออยส จํากัด
บริษัท ทีทีเอช.แอนดซันส จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชาอาคารและที่ดินจากกรมธนารักษดวยมูลคาตามบัญชี 14.03 ลานบาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหกับบริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด เพิ่มเติม ตอมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาโอน
สิทธิการเชาดังกลาวใหมตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ใหดําเนินการโอนสิทธิการเชา
ดังกลาวในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 13.67 ลานบาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และไดรับชําระเงินในวันที่
31 กรกฎาคม 2557 ทั้งจํานวน ทั้งนี้ ณ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการจดทะเบียนการโอนสิทธิการเชาดังกลาวกับกรมธนารักษ
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 บริษัทไดยกเลิกการโอนสิทธิ์สิทธิการ
เชาอาคารและที่ดินจากกรมธนารักษใหกับบริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด และบันทึกกลับรายการดังกลาวแสดงเปนที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้อื่น
บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด*
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท ที เอส ปาลม ออยล จํากัด
บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
12
339
351

19
60
186
265

73
7,310
12
5
238
7,638

208
4,507
19
60
6
86
4,886

* - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 3 รอยละ 1 ของทุนจดทะเบียน
เปนจํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุน
ใหกับบริษัท ดีดี ธัญการย จํากัดแลวจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัดไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 5 รอยละ 1.9 ของทุนจด
ทะเบียนเปนจํานวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทตองจายชําระเงินคาหุนภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทไดจายชําระ
คาหุนใหกับบริษัท ดีดี ธัญการย จํากัดแลว เปนจํานวน 7,303,000 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้คาหุน
นายกวิน สัณฑกุล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

1,456

-

-

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญในระหวางป ดังนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความสัมพันธ

ณ วันที่
1 มกราคม 2559

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

บริษัทยอย
-

41,500
332
41,832

(6,500)
(52)
(6,552)

35,000
280
35,280

บริษัทและบริษัทยอยตกลงคิดดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรารอยละ 5.5 ตอป เปนการใหกูยืมเพื่อใชในการดําเนินงานปกติ
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

เจาหนี้อื่น
บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด
บริษัท ทายกร จํากัด
บริษัท ที.ซี. เอ็กซซิบิชั่น เซอรวิส จํากัด

161
-

20
481

3,228
161
-

3,246
20
481

รวม

161

501

3,389

3,747

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
เงินสดในมือ
848
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน
542
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย
9,005
เช็คในมือ
2
รวม
10,397
เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด

2558
1,144
4,971
1,941
2
8,058

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13
14
341
627
439
2,302
793
2,943

7. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
- กองทุนรวม
- ตราสารทุน
เงินลงทุนในหุนกูระยะสั้น
ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อสวนที่คาดวาจะไมไดรับคืน
สุทธิ

200,592
44,893
188,607
434,092
(5,379)
428,713

174,532
14,456
34,590
296,880
520,458
520,458

154,982
9,984
188,607
353,573
(4,390)
349,183

155,528
14,456
296,880
466,864
466,864

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ประกอบดวย
เงินลงทุนในหลักทรัพย – กองทุนรวม
ราคาทุน
ราคาตลาด
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

199,145
200,592
1,447

172,010
174,532
2,522

153,750
154,982
1,232

153,107
155,528
2,421

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย – ตราสารทุน
ราคาทุน
ราคาตลาด
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
-

15,374
14,456
(918)

-

15,374
14,456
(918)

เงินลงทุนหลักทรัพยเพื่อคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนหลักทรัพยเพื่อคา เปนราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยางเดียวกันซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 1
8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ – เงินลงทุน
ดอกเบี้ยคางรับ – เงินใหกูยืมระยะยาว
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้คาเชา
อื่นๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
351
351

265
265

7,638
7,638

4,886
4,886

20,810
(12,692)
8,118

21,633
(12,229)
9,404

12,210
(9,915)
2,295

12,255
(9,915)
2,340

2,058
14,137
264
1,149
17,608
(12,969)

1,560
14,053
1,039
58
1,118
17,828
(12,969)

1,934
12,969
423
15,326
(12,969)

1,354
12,969
58
436
14,817
(12,969)

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
สุทธิ
รวม

2559
4,639
12,757

2558
4,859
14,263

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,357
1,848
4,652
4,188

พันบาท
งบการเงินรวม
2559
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
463

729

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคา – กิจการอื่นคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนวันที่คางชําระได
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
4,234
4,852
45
เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
932
1,160
มากกวา 3 – 6 เดือน
440
420
มากกวา 6 – 12 เดือน
261
530
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
11,528
10,961
8,944
8,944
ลูกหนี้บารเตอร
3,415
3,710
3,266
3,266
รวม
20,810
21,633
12,210
12,255
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,692)
(12,229)
(9,915)
(9,915)
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
8,118
9,404
2,295
2,340
9. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น – สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมระยะสั้น

2559
100,250

2558
97,695

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,250
3,250

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้แฟคตอริ่ง
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559
36,387
136,637
(3,250)
133,387

2558
97,695
(3,250)
94,445

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,250
3,250
(3,250)
(3,250)
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น โดยแยกตามจํานวนวันที่คางชําระไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 – 6 เดือน
มากกวา 6 – 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

94,338

94,445

-

-

10,049
29,000
3,250
136,637
(3,250)
133,387

3,250
97,695
(3,250)
94,445

3,250
3,250
(3,250)
-

3,250
3,250
(3,250)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกบริษัทแหงหนึ่งในรูปของสัญญากูยืมเงิน จํานวน 3.25 ลานบาท โดยมี
ระยะเวลา 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR + 3% ตอป ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนําลูกหนี้ท่ีใบแจงหนี้ที่ยังไมถึง
กําหนดเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเช็คลงวันที่ลวงหนาและค้ําประกันสวนบุคคลเปนหลักประกันการชําระหนี้ อยางไรก็ดี ในป 2556 บริษัทได
พิจารณาแลวเห็นวามีฐานะที่ไมอาจชําระหนี้ได จึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินใหกูยืมกับบริษัทและบุคคลอื่นรวมจํานวน 100.25 ลานบาทครบกําหนดรับชําระคืน
ในวันที่ 21 กันยายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12 - 15 ตอป เงินใหกูยืมนี้ค้ําประกันโดยที่ดินของผูกู

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
10. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
วัตถุดิบ
สินคาสําเร็จรูป
รวม

436
16,842
17,278

2558
3,252
25,216
28,468

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

11. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติใหขายที่ดินเพื่อ
โครงการในอนาคตมูลคา 27.48 ลานบาท จึงแสดงรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
12. เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินลงทุนหุนสามัญ
เงินลงทุนหุนในกู
รวม
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายมีรายละเอียดดังนี้
ราคาทุน
ราคาตลาด
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว

2559
10,200
80,611
90,811

2558
9,500
122,820
132,320

92,320
90,811
(1,509)

132,165
132,320
155

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
10,200
9,500
80,611
122,820
90,811
132,320

92,320
90,811
(1,509)

132,165
132,320
155

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยางเดียวกันซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 1

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
132,320
(40,000)
(1,509)
90,811

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินลงทุนเพิ่ม
เงินลงทุนลดลง
คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
132,320
52,550
122,415
(40,000)
(42,800)
(1,509)
155
90,811
132,320

2558
52,550
122,415
(42,800)
155
132,320

บริษัทไดรับเงินปนผล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงิน 1.17 ลานบาท (2558 : จํานวน 1.80 ลานบาท)

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ
ใหบริการโฆษณาในหนังสือพิมพ
และรับจางพิมพงาน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกชําระแลว
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
2559
2558
2559
2558
100,000
99.99
99.99
100,000

วิธีราคาทุน
2559
2558
100,000
100,000

บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด

กิจการคาปลีก

292,500

260,000

90.00

90.00

263,250

234,000

บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด

ใหบริการเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้น แบบแฟคตอริ่ง และ
การใหบริการสินเชื่อลิสซิ่ง

100,000

100,000

99.99

99.99

100,000

100,000

463,250
(124,612)
338,638

434,000
(66,793)
367,207

รวม
หัก คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีดี
ธัญการย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยตั้งใหม ดวยทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท (จํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เรียก
ชําระครั้งแรกรอยละ 50 โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 44,999,998 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลว บริษัทไดจายชําระคาหุนตามที่เรียกชําระเปนจํานวนเงิน 225 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 2 รอยละ 2 ของทุนจดทะเบียน เปน
จํานวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับ
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด แลวจํานวน 8,999,999.60 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 3 รอยละ 1 ของทุนจดทะเบียน เปน
จํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับบริษัท
ดีดี ธัญการย จํากัดแลวจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 4 รอยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียน เปน
จํานวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทตองจายเงินชําระคาหุนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับบริษัท
ดีดี ธัญการย จํากัดแลวจํานวน 24,749,998.90 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัดไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนครั้งที่ 5 รอยละ 1.9 ของทุนจดทะเบียนเปน
จํานวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทตองจายชําระเงินคาหุนภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทไดจายชําระคาหุนใหกับบริษัท
ดีดี ธัญการย จํากัดแลว เปนจํานวน 7,303,000 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ผูถือหุนอีกรายของบริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ยังไมไดจายชําระคาหุนดังกลาว เปนจํานวน 1.46 ลานบาท และแสดงไวบัญชีลูกหนี้คา
หุนและดอกเบี้ยคางรับในงบแสดงฐานะการเงิน
ในป 2558 บริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวจํานวน 66.92 ลานบาท ไวในงบการเงินเฉพาะของกิจการ
ในป 2559 บริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเติมจํานวน 57.82 ลานบาท ไวในงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ
เงินลงทุนในบริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ตงฮั้ว แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยตั้งใหม ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (จํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
เรียกชําระเต็มจํานวน โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 9,999,996 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลว บริษัทไดจายชําระคาหุนตามที่เรียกชําระเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
14.1 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู – บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษทั อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หุนกู – บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษทั สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส. (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หุนกู – บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หุนกู – บริษัท เวชธานี จํากัด ( มหาชน )
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ป
รวม
หัก คาเผื่อสวนที่คาดวาจะเรียกเก็บคืนไมได
สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

10,000
10,000
50,000
60,000
21,000
20,000
60,000
10,000
15,000
10,000
20,000
45,000
331,000
(71,000)
260,000
(20,000)
240,000

10,000
10,000
50,000
60,000
21,000
20,000
50,000
10,000
15,000
5,000
20,000
45,000
316,000
(66,000)
250,000
(20,000)
230,000

4,000
20,000
10,000
10,000
50,000
10,000
20,000
21,000
20,000
60,000
10,000
235,000
(14,000)
221,000
221,000

4,000
10,000
10,000
50,000
10,000
20,000
21,000
20,000
50,000
10,000
205,000
(14,000)
191,000
191,000

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
14.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ป
14,000
71,000

งบการเงินรวม (พันบาท)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
2-5 ป
เกิน 5 ป
171,000
50,000
260,000
-

รวม
235,000
331,000

ภายใน 1 ป
14,000
66,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
2-5 ป
เกิน 5 ป
141,000
50,000
250,000
-

รวม
205,000
316,000

15. เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น – สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมแกบริษัทแหงหนึ่ง
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559
22,379
(22,379)
-

2558
22,379
(22,379)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
22,379
22,379
(22,379)
(22,379)
-

เงินใหกูยืมระยะยาวเปนการใหกูยืมแกบริษัทอื่นแหงหนึ่งจํานวนเงิน 22.4 ลานบาทและมีดอกเบี้ยคางรับจํานวนเงิน 13.0 ลานบาท ซึ่ง
ไมมีสัญญา โดยบริษัทไดหยุดคิดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมดังกลาวตั้งแตป 2540 เนื่องจากบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวามีฐานะที่ไมอาจ
ชําระหนี้ไดจึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

อาคารและ
อาคารภายใต
สัญญาเชา

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องใชและ
อุปกรณ
สํานักงาน

เครื่องใช
ไฟฟา

เครื่อง
ตกแตง

ยานพาหนะ

รวม

106,062
(27,972)

39,896
38,799
(209)
3,681

24,644
899
-

14,890
22,902
(2,077)
-

2,089
392
-

4,232
59
-

11,064
-

96,815
169,113
(2,286)
(24,291)

โอนเขา (ออก)

78,090
-

82,167
(22,711)

25,543
-

35,715
617
-

2,481
-

4,291
86
-

11,064
-

239,351
703
(22,711)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

78,090

59,456

25,543

36,332

2,481

4,377

11,064

217,343

-

24,797
2,640
(76)
1,394

17,293
1,225
-

13,310
2,056
(295)
-

2,012
30
-

4,231
7
-

7,392
576
-

69,035
6,534
(371)
1,394

โอนเขา (ออก)

-

28,755
3,776
(8,597)

18,518
1,277
-

15,071
4,988
(478)

2,042
97
-

4,238
26
-

7,968
576
-

76,592
10,740
(9,075)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

23,934

19,795

19,581

2,139

4,264

8,544

78,257

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(เพิ่มขึ้น) ลดลง

-

(3,043)

-

(5,953)

-

-

-

(8,996)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

(3,043)

-

(5,953)

-

-

-

(8,996)

31 ธันวาคม 2558

78,090

53,412

7,025

20,644

439

53

3,096

162,759

31 ธันวาคม 2559

78,090

32,479

5,748

10,798

342

113

2,520

130,090

โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย

มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
2558

6,534

2559

10,740

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องใชและ
อาคารภายใต

อุปกรณ

สัญญาเชา

สํานักงาน

เครื่องใชไฟฟา

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

27

-

825

852

ซื้อเพิ่ม

-

25

317

-

342

19,979

-

-

-

19,979

19,979

52

317

825

21,173

-

24

-

-

24

(19,979)

-

-

-

(19,979)

-

76

317

825

1,218

-

4

-

138

142

คาเสื่อมราคาสําหรับป

1,065

9

3

165

1,242

โอนเขา(ออก)

6,305

-

-

-

6,305

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7,370

13

3

303

7,689

คาเสื่อมราคาสําหรับป

1,065

14

63

165

1,307

(8,435)

-

-

-

(8,435)

-

27

66

468

561

31 ธันวาคม 2558

12,609

39

314

522

13,484

31 ธันวาคม 2559

-

49

251

357

657

โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

โอนเขา(ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
2558

1,242

2559

1,307

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ตนทุนขายและบริการ
1,277
1,225
คาใชจายในการบริหาร
9,462
5,310
1,307
1,384
6,535
1,307
1,384
รวม
10,739
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูราคาทุน
กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 23.90 ลานบาท และ 23.90 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้กลุมบริษัทมีอาคารภายใตสัญญาเชา 3 สัญญา ประกอบดวย
- สัญญาฉบับที่ 1 เปนสัญญาเชาอาคารจากกรรมการบริษัทมีกําหนดอายุการเชา 30 ป ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2533 ถึง วันที่ 9
พฤษภาคม 2563 โดยจายคาตอบแทนการเชา เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท
- สัญญาฉบับที่ 2 เปนสัญญาเชาอาคารบนที่ดินของกรมธนารักษ โดยบริษัทไดมีการกอสรางอาคารเพิ่มเติมสัญญาดังกลาวเริ่มตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2535 สัญญาเชาจะตออายุทุกๆ 2 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดมีการตอสัญญาเชาอาคารดังกลาวตอไป
อีก 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- สัญญาฉบับที่ 3 เปนการจายคาตอบแทนใหแกบริษัท ธนวัฒนประกันภัย จํากัด สําหรับสิทธิในการเชาอาคารและที่ดินจาก
กรมธนารักษเปนจํานวนเงิน 21.30 ลานบาท ปจจุบันสัญญาเชาดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวและบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการตอ
อายุสัญญาเชากับกรมธนารักษ บริษัทคาดวาจะสามารถตออายุสัญญาเชากับกรมธนารักษไดตอไปอีกเรื่อยๆ อยางไรก็ตามจนถึง
ปจจุบัน บริษัทไมมีการทําสัญญาเชาเพื่อตออายุสัญญาเชาระยะยาว กับกรมธนารักษ ดังนั้นบริษัทจึงตัดบัญชีคาตอบแทนสิทธิการ
เชาที่เหลืออยูออกจากบัญชีทั้งจํานวน

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
17. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร

พันบาท
งบการเงินรวม
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวรและโปรแกรม
คอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง

244
20,933
5,100
26,277
967
27,244

5,100
(5,100)
-

5,344
20,933
26,277
967
27,244

171
3,050
3,221
2,708
5,929

-

171
3,050
3,221
2,708
5,929

(15,469)
(15,469)

-

(15,469)
(15,469)

23,056
5,846

-

23,056
5,846

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม (จําหนาย)
โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม (จําหนาย)
โอนเขา (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รวม

2558

3,050

2559

2,708

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
18. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
สินทรัพย(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
171
171

(131)
(131)

171
171

(131)
(131)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

(131)
(131)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2558
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

(100)
(100)

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน สวนของ
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผูถือหุน
-

-

302
302

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน สวนของ
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผูถือหุน
-

-

(31)
(31)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
171
171

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(131)
(131)

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่มิไดรับรูในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,383
1,383
828
828
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
780
631
54
15,217
28,393
ขาดทุนสะสม
30,556
17,231
882
828
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษี จํานวน 30.56 ลานบาท และ 17.23 ลานบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริษัทจํานวน 0.88 ลานบาท และ 0.83
ลานบาท ตามลําดับ) เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังมีความไมแนนอนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากรายการดังกลาว และหรือวาอาจไมไดใชเปนรายการหักทางภาษีในอนาคต
19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
พันบาท

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – กิจการอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาสมนาคุณคางจาย
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
161
501
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,389
3,747
-

24,081

12,576

47

760

946
3
25,481
921
27,351
51,432

1,084
33,840
45
34,969
47,545

319
5,500
300
6,119
6,166

319
765
37
1,121
1,881

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ผูเชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งไดทําการประเมินภาระหนี้สินที่ตองจายสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใชวิธีการ
Projected unit credit ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานดังนี้
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่
ไมไดจัดใหมีกองทุน

4,613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

3,154

271

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ ตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ สิ้นป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2559
3,154
3,542
1,459
78
4,613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
271
-

(466)
3,154

271

-

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
1,350
48
109
30
1,459
78

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
258
13
271
-

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาใชจายที่รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
271
271
-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
201
52
1,258
26
1,459
78

ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
รวม
สมมติฐานตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial basis)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
2.40
4.04
3.21
3.22
60
55
0-49
0-49
(ขึ้นอยูกับระยะเวลา
(ขึ้นอยูกับระยะเวลา
การทํางาน)
การทํางาน)

อัตราคิดลด (รอยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (รอยละ)
อายุครบเกษียณ (ป)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ)

ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ
21. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ

วันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ

TH-W1
TH-W2

10 กันยายน 2555
17 มิถุนายน 2558

ราคาใชสิทธิ
(บาทตอหุน)
1.00
1.00

อัตราการใช
สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ
หุนสามัญ
1 : 1.1352
1:1

จํานวนหุนคงเหลือเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ
(ลานหุน)
101.00
321.67

วันที่สามารถใช
สิทธิครั้งแรก

กําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย

30 กันยายน 2558
29 มิถุนายน 2561

9 กันยายน 2560
16 มิถุนายน 2563

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท รุนที่ 2 (TH-W2) จํานวนไมเกิน 321,666,667 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 3 หุนสามัญเดิม ไดใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจาก
การคํานวณใหปดเศษทิ้ง) กําหนดราคาการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญเทากับ 1.00 บาทตอหุน

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในระหวางป 2559 ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 18,000 หนวย ซื้อหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 24,336 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจาก 965,000,000 บาท เปน 965,024,336
บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
22. ทุนเรือนหุน
พันบาท / พันหุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาตาม
ราคาตาม
มูลคาหุน
มูลคาหุน
(บาท)
จํานวนหุน จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวนหุน จํานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดมูลคาหุน
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1
1
1
1

1,870,164

หุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดมูลคาหุน
เรียกชําระเพิ่ม
หุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1
1
1

965,000
24
965,024

2,370,166
(500,002)

2,370,166
(500,002)
1,870,164

1
1
1
1

1,159,999
(135,000)
1,345,167
2,370,166

1,159,999
(135,000)
1,345,167
2,370,166

965,000
-

1
1
1

965,000
965,000

965,000
965,000

24
965,024

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สรุปดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เปน 1,024,998,983 บาท และอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
- ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดและ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
(Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพยรวม 7-14 วันทําการกอนวันที่ออกและเสนอขาย โดยจะเปนการ
เสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได บริษัทฯ จะกําหนดวันจองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/
หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ภายหลังจากวันใหสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 2 (TH – W2) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) แลว ดังนั้น ผูที่
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน (Private Placement) จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท รุนที่ 2 (TH – W2) และหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) ดังกลาว

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ออกและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนจํานวน 482,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทเพื่อขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุน
สามัญเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ได 1 หุนสามัญใหม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00
บาท (เศษของหุนสามัญที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณใหปดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ผูถือหุนที่ไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม(RO) จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 2 (TH –W2)
ดังกลาว
- ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 41,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิแปลงสภาพ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (TH-W1) โดยเพิ่มขึ้นจาก 59,998,983 หุน เปน 100,998,983 หุน
- ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 2 (TH-W2) จํานวนไมเกิน 321,666,667 หนวย เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 3 หุนสามัญเดิม ไดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 1 หนวย โดยไมคิด
มูลคา (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณใหปดเศษทิ้ง)กําหนดราคาการใชสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญเทากับ 1.00 บาทตอหุน โดยกําหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และ
ปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เปน 2,370,165,650 บาท โดยออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,345,166,667
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน และอนุมัติแกไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท
เปน 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดจําหนายจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิม
บริษัทไดออกหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจํากัดและ / หรือ ผูลงทุน
สถาบัน และ / หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และจากหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท รุนที่ 2 จํานวน 1,329 หุนที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทไดจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2559
23. ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
คาใชจายภาษีเงินไดงวดปจจุบัน:
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตาง
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(2,375)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559

(4,148)

(1,958)

(3,484)

-

-

-

-

(2,375)

(4,148)

(1,958)

(3,484)

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
24. สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได
สํารองตามกฏหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
25. คาใชจายตามลักษณะ
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในยอดสินคาคงเหลือ
วัตถุดิบใชไปในการผลิต
คาใชจายพนักงาน
คาสมนาคุณผูนําแจงโฆษณา
คาใชจายเกี่ยวกับการขนสง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อดอยคาทรัพยสิน
คาสาธารณูปโภค
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาเชา
คาที่ปรึกษา
คาธรรมเนียม

2559
(5,559)
4,704
38,410
2,602
2,123
24,472
463
27,235
7,331
387
5,517
1,751
6,705

2558
25,258
5,402
54,620
1,744
2,410
9,520
739
6,581
1,709
7,060
13,520
3,625

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2
4
12,851
1,241
57,820
66,792
1,685
1,821
151
557
1,609
872
610
1,520
6,202
3,125

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
26. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุน
ของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักแสดงการคํานวณดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท
(ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายในระหวางป
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุน)

งบการเงินรวม
2559
2558

(พันบาท / พันหุน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(75,046)
965,000
5

(45,976)
965,000
-

(73,655)
965,000
5

(51,048)
965,000
-

965,005
(0.0778)

965,000
(0.0476)

965,005
(0.0763)

965,000
(0.0529)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของ
บริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหลังจากที่ไดปรับปรุงผลกระทบของหุน
ปรับลด ดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
2559
2558

(พันบาท / พันหุน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท
(ปรับลด)
(75,046)
(45,976)
(73,655)
(51,048)
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
965,005
965,000
965,005
965,000
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุน
148,304
148,304
965,005
1,113,304
965,005
1,113,304
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ปรับลด) (บาท : หุน)
(0.0778)
(0.0413)
(0.0763)
(0.0459)
บริษัทไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมูลคายุติธรรมของหุนสามัญมีราคาต่ํากวา
ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
27. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและ
สอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหกับสวน
งานไดอยางสมเหตุสมผล
สวนรายที่รายงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงาน สวนงาน คือ
(1) ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ใหบริการโฆษณาในหนังสือพิมพและรับจางพิมพงาน
(2) ธุรกิจคาปลีก
(3) ธุรกิจลงทุน
(4) ธุรกิจใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแบบแฟคตอริ่ง การใหกู และการใหบริการสินเชื่อลิสซิ่ง
ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไร(ขาดทุน) สําหรับงวดของ
แตละสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย
ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือ ประเทศไทย เทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอย
มีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนเดียว
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังตอไปนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
ผลิตและจําหนาย

รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายได

หนังสือพิมพ

ธุรกิจใหบริการ

การตัด

ใหบริการโฆษณาใน

เงินทุนหมุนเวียน

รายการ

หนังสือพิมพและ

ธุรกิจคา

ธุรกิจ

ระยะสั้นแบบ

บัญชี

งบการเงิน

รับจางพิมพงาน

ปลีก

ลงทุน

แฟคตอริ่ง

ระหวางกัน

รวม

25.31

56.37

36.48

8.13

(0.29)

126.00

-

-

-

-

-

-

25.31

56.37

36.48

8.13

(0.29)

126.00

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
งบการเงินรวม
ผลิตและจําหนาย
หนังสือพิมพ

ธุรกิจใหบริการ

การตัด

ใหบริการโฆษณาใน

เงินทุนหมุนเวียน

รายการ

หนังสือพิมพและ

ธุรกิจคา

ธุรกิจ

ระยะสั้นแบบ

บัญชี

งบการเงิน

รับจางพิมพงาน

ปลีก

ลงทุน

แฟคตอริ่ง

ระหวางกัน

รวม

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

7.22

4.85

36.48

8.13

0.74

57.42

รายไดอนื่

4.51

0.82

4.51

0.60

(2.57)

7.87

คาใชจายในการขาย

(3.50)

(1.39)

(0.93)

-

-

(5.82)

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

(0.99)

-

(82.21)

-

57.82

(25.38)

คาใชจายในการบริหาร

(7.08)

(68.52)

(29.58)

(9.54)

1.54

(113.18)

-

-

-

(0.33)

0.33

-

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได

(0.42)

-

(1.96)

-

-

(2.38)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

(0.26)

(64.24)

(73.69)

(1.14)

57.86

(81.47)

ตนทุนทางการเงิน

สินทรัพยจําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
ผลิตและจําหนาย
หนังสือพิมพ
ใหบริการโฆษณา
ในหนังสือพิมพ
และรับจางพิมพงาน ธุรกิจคาปลีก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

10.90

118.67

ธุรกิจลงทุน

0.65

ธุรกิจใหบริการ
การตัด
เงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้นแบบ รายการบัญชี
แฟคตอริ่ง
ระหวางกัน

0.11

สินทรัพยอนื่
รวมสินทรัพย

28. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทไมมีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

(0.24)

งบการเงินรวม

130.09
1,055.25
1,185.34

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ บริษัทและบริษัทยอย
บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน เงินใหกูยืม หนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงินและเงินกูยืมระยะยาว สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป มากกวา 5 ป

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

2
233,500
331,000
564,502

9,005
9,005

-

-

1,390
200,592
201,982

10,397
434,092
331,000
775,489

-

-

-

-

-

-

0.125 – 1.750
4.50 – 5.00
3.90 – 5.40

พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป มากกวา 5 ป

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

345,926
235,000
580,926

1,941
1,941

-

-

6,117
174,532
180,649

8,058
520,458
235,000
763,516

-

-

-

-

-

-

0.125 – 0.750
3.15 – 5.10
3.90 – 5.40

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ป
ภายใน 2-5ป

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

198,591
316,000
549,591

341
341

-

452
154,982
155,434

793
353,573
316,000
670,366

-

-

-

-

-

0.50 – 1.25
4.50 – 5.00
3.90 – 5.40

พันบาท
งบการเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ป
ภายใน 2-5ป

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

311,336
205,000
516,336

2,302
2,302

-

641
155,528
156,169

2,943
466,864
205,000
674,807

-

-

-

-

-

0.125 – 0.750
3.15 – 5.10
3.90 – 5.40

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินจน
ทําใหบริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของเงินลูกหนี้เงินใหกูยืม ตามที่แสดงไวในงบ
แสดงฐานะการเงิน

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
บริษัทและบริษัทยอยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงิน
ลงทุนชั่วคราวใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทและบริษัทยอย กําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคา และ/หรือ การเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ
มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป ภาษีเงินไดคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาตาม
บัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะสั้น
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทเพื่อ
สรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุน
ของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.05 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินตอทุน
เปน 0.01 : 1)
29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชายานพาหนะ อาคารสํานักงานและโรง
ซอมบํารุงซึ่งตองจายคาเชาในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงาน และสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงินและอื่นๆ ดังตอไปนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จายชําระภายใน
2559
2558
2559
2558
ไมเกิน 1 ป
0.47
2.0
0.38
0.4
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
1.49
2.6
0.46
0.9
4.6
0.84
1.3
รวม
1.96

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชือ่ “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
29.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในระหวางป 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับหนังสือทวงถามหนี้คาบริการจากคูคารายหนึ่ง จํานวน 1.41 ลานบาท (40,500
ดอลลาร(USD)) พรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป ซึ่งทนายความของบริษัทมีความเห็นวา จากหนังสือทวงถามหนี้ยังไมมีความ
เสียหายใดๆ เนื่องจากไมมีการเรียกรองสิทธิใหถูกตองตามวิธีการ เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญากับคูกรณีโดยสัญญาสิ้นสุดวันที่
30 เมษายน 2558 ซึ่งหนังสือทวงถามหนี้ดังกลาวเปนการเรียกเก็บคาบริการที่ดําเนินการในชวงหลังเดือนเมษายน 2558 ที่สัญญา
วาจางไดครบกําหนดแลว
30. คดีฟองรอง
- ในระหวางป 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งถูกฟองรองเกี่ยวกับการจางทําของ โดยถูกเรียกคาเสียหายรวมเปนจํานวนเงิน 6.47 ลานบาท
ขณะนี้คดีดังกลาวอยูระหวางการเจรจาไกลเกลี่ย โดยศาลไดกําหนดนัดไกลเกลี่ยอีกครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทเชื่อวาจะมี
ความเสียหายเพียง 2.56 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาวในงบการเงินแลว
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 จากการเขาศูนยไกลเกลี่ย บริษัทยอยแหงหนึ่งไมสามารถตกลงใหเปนที่ยุติไดในครั้งนี้ จึงมีการเลื่อนนัด
ไกลเกลี่ยในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 บริษัทยอยไดเจรจาไกลเกลี่ยที่จะชําระหนี้ใหแกโจทก โดยทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันได จึงมีการเลื่อน
นัดไกลเกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
- ในระหวางป 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งถูกฟองรองในคดีแพง เรื่องคาอุปกรณ โดยถูกเรียกรองใหบริษัทยอยชําระคาอุปกรณรวมเปน
จํานวนเงิน 1.98 ลานบาท ซึ่งทนายความของบริษัทมีความเห็นวาคาอุปกรณจากคดีมีจํานวน 1.84 ลานบาท โดยบริษัทยอยบันทึกเปน
หนี้สินไวแลวทั้งจํานวน และมีนัดไกลเกลี่ยในวันที่ 23 กันยายน 2559
ตอมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จากการเจรจาไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ย ทั้งสองฝายสามารถตกลงเปนที่ยุติได โดยบริษัทยอย
ตองจายชําระคาอุปกรณเปนจํานวนเงิน 1.78 ลานบาท โดยประมาณการหนี้สินสวนเกินที่ไมตองชําระ ไดบันทึกเปนรายไดใน
งบการเงิน และโจทยไดทําการถอนคําฟองตอศาลแลวในวันเดียวกัน
- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งถูกฟองรองในคดีแพง เรื่องผิดสัญญาบริการ โดยขอใหบริษัทยอยชําระคาบริการ
พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป รวมจํานวน 1.36 ลานบาท โดยบริษัทยอยบันทึกเปนหนี้สินไวแลวทั้งจํานวน โดยศาลนัดพิจารณาไกล
เกลี่ยใหการและสืบพยานในวันที่ 9 มีนาคม 2560
31. การอนุมัติบการเงิน
งบการเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560

