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สารจากประธานกรรมการ 
 
 

 การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 2019 ( Covid 19) ทําให้ประเทศต่างๆต้องปิดประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่
โลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่ พึง่พาการสง่ออกและการทอ่งเท่ียว ในขณะท่ีหนีส้ินครัวเรือนตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศ  (GDP) ของไทยอยู่ในระดบัสงู 

กลุ่มบริษัท ฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว ในกลุ่มธุรกิจหนังสือพิมพ์ ได้รับผลกระทบจากการลดค่าใช้จ่าย
โฆษณาของบริษัทต่างๆ  โดยเฉพาะบริษัทท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหนึ่งในโฆษณาหลกัของบริษัทฯ ในด้านธุรกิจการให้สินเช่ือ บริษัทฯ ยงั
สามารถเร่งรัดหนี  ้และไม่มีปัญหาหนีเ้สีย แต่บริษัท ฯ ได้ชะลอการปล่อยสินเช่ือ เพ่ือรอภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่วนด้านให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทสามารถเจรจากบัผู้ เช่าและมีรายได้เพ่ิมขึน้ 

ในปี 2564 นี ้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าความเช่ือมั่นของประชาชนจะดีขึน้ สืบเน่ืองจากมีวคัซีนป้องกันโรค Covid 19 แต่
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจะคงยงัรุนแรงอย่างเดิมหรือมากกว่า ด้วยรัฐบาลไทยคงไม่สามารถอดัฉีดเงินได้ตลอดไป และเม่ือธนาคาร
แห่งประเทศไทยลดมาตรการผ่อนผนัด้านสินเช่ือก็จะทําให้เร่ิมเกิดการเร่งรัดหนีจ้ากลกูค้าซึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยงัอ่อนแอด้าน
การท่องเท่ียวคงจะยงัไม่สามารถกลบัสู่ภาวะเดิมก่อนเหตกุารณ์ Covid 19  ดงันัน้ บริษัทฯจึง ยงัคงดําเนินกิจการภายใต้นโยบายท่ี
ระมดัระวงัและพยายามลดคา่ใช้จ่ายตอ่ไป 

สดุท้ายนี ้ในนามของคณะกรรมการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่านผู้ มีอปุการะคณุ ลกูค้าและผู้สนบัสนนุทัง้ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  
การเงิน  อสังหาริมทรัพย์และผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของบริษัท ท่ีสนับสนุนกิจการการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา 
บริษัทฯจะยังคงเติมโตอย่างมั่นคงและพยายามเพ่ิมมลูค่ากับผู้ มีส่วนได้เสียให้มากขึน้ โดยการนําแนวทางและนวฒักรรมใหม่ๆ
เพ่ือให้เป็นบริษัทท่ียัง่ยืนแข็งแรงตลอดไป 

 
 
 
 
 

      
(นายสมนกึ กยาวฒันกิจ) 

ประธานกรรมการ 
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ข้อมลูทัว่ไป 
 
1. ช่ือ ท่ีตัง้สํานกังาน  ประเภทธรุกิจ 
ช่ือ   : บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน)   
   (เดิมช่ือ บริษัท ตงฮัว้ คอมมนิูเคชัน่ส์ จํากดั (มหาชน)) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  :  TH 
ธรุกิจหลกั   : ประกอบธรุกิจดําเนินกิจการเพ่ือลงทนุ 
ท่ีตัง้สํานกังาน  : เลขท่ี  877-881  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย   

  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 
โทรศพัท์   : 0-2236-9171-6    
โทรสาร     : 0-2238-5286     
เลขทะเบียน  : 0107537000122 (เดิมเลขท่ี บมจ. 259) 
ประเภทหลกัทรัพย์  : หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน  : 1,286,699,754     บาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน  1,286,699,754 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  1 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว  : 965,035,922  บาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 965,035,922 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 
  2. บคุคลอ้างอิง        
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

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

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

     นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 6778 
  บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เลขท่ี 87/102-103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชัน้ 9 ซอยเอกมยั 3 ถนนสขุมุวิท    
  63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2382-0414โทรสาร 0-2381-5849 

สถาบนัการเงิน   : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาตลาดน้อย 
ท่ีตัง้สํานกังาน 326-328  ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์     กรุงเทพฯ   10100
โทรศพัท์ 0-2235-1720-1   โทรสาร 0-2235-3436  

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั(มหาชน) สาขาตลาดน้อย  
  ท่ีตัง้สํานกังาน 1280 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อยเขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ     
  โทรศพัท์ 0-2237-5000   โทรสาร 0-2235-7020  
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นิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ประเภท
ของหุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
แล้ว (หุ้น) 

ร้อยละของจํานวน
หุ้นท่ีถือทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 

1.บริษัท หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 
877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 
เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท์ 02236 9172 - 6 
โทรสาร 02238 5286 

ผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์ให้บริการ

โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์และ
รับจ้างพิมพ์งาน 

สามญั 10,000,000 
(มลูคา่หุ้นละ10 บาท) 

99.99 

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

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

99.99 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป

2563 2562 2561

สินทรัพย์รวม 1,250.85 1,243.79 1,208.58

หนีส้ินรวม 38.09 44.00 49.65

ส่วนของผู้ ถือห ุ้น 1,199.79 1,199.79 1,158.93

รายได้จากการขาย 27.45 33.59 43.09

รายได้รวม 67.53 107.75 98.57

กําไรขัน้ต้น 7.66 9.46 20.45

กําไร(ขาดทนุ)สุทธ ิ 27.63 46.53 41.76
 

อัตราส่วนทางการเงนิ

2563 2562 2561

อัตรากําไร (ขาดทุน)สทุธิตอ่รายได้รวม(%) 40.92 43.18 42.36

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผ ู้ถือหุ้น (%) 2.28 3.88 3.60

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 2.21 3.74 3.45

กําไร(ขาดทุน)สทุธิตอ่หุ้ น (บาท) 0.03 0.05 0.04

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) -                     -                     -                     

มูลคา่ตามบัญชีตอ่หุ้ น (บาท) 1.26 1.24 1.20  
หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 โดยจะนําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2564 เพ่ืออนมุติัตอ่ไป 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2503 ในนาม ”บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั”  โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือผลิตและ

จําหน่ายหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาจีน ใช้ช่ือวา่  "หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้"  และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้  คอมมนิูเคชัน่ส์  จํากดั(มหาชน)”  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2537 

บริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหมเ่พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารให้เป็นบริษัทท่ีประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นเพ่ือการ
ลงทนุเชิงกลยทุธ์  โดยวางแผนท่ีจะขยายธรุกิจไปยงัธรุกิจใหม่ๆ  ท่ีไมใ่ช่ธรุกิจสื่อสิง่พิมพ์เพียงอย่างเดียว โดยการจดัตัง้บริษัทย่อย 
เพ่ือดําเนินงานทางด้านธรุกิจสิ่งพิมพ์ท่ีมีอยู่เดิมเพ่ิมธรุกิจด้านค้าปลีก และธรุกิจด้านให้สินเช่ือ  เพ่ือให้ง่ายตอ่การรองรับการขยายตวั
ไปยงัธรุกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ปี 2560 บริษัทได้หยดุดําเนินธรุกิจด้านค้าปลีก โดยทําข้อตกลงรับข้อเสนอของ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั เข้าบริหาร
ร้านค้าปลีกของบริษัทจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพ่ิมสิน และสาขาทา่อิฐ และบริษัทได้ปรับโครงสร้างบริษัทใหมเ่พ่ือให้สะท้อนผล
การดําเนินงานท่ีแท้จริงของเงินลงทนุ 

ปี 2561 บริษัท  ดีดี ธญัการย์ จํากดั  ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดั เม่ือวนัท่ี 28  มิถนุายน  2561 และได้
เพ่ิมวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินงานด้านการให้สินเช่ือ บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) 

 
ธรุกิจหลกั บริษัทยอ่ย  

- บริษัท หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้จํากดั 
ธรุกิจหลกั  คือผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั   “ ตงฮัว้ ”  ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุประเภททัง้ขา่ว

ตา่งประเทศข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองและเร่ืองสัน้ตา่งๆบริษัทฯ เป็นผู้ นําทางด้านหนงัสือพิมพ์จีน  โดยมีหลกัในการดําเนินธรุกิจ
ท่ีตัง้มัน่อยู่ในคณุธรรม  ทําหน้าท่ีสือ่มวลชนท่ีดีและเสนอข่าวท่ีถกูต้องเท่ียงตรงตอ่ผู้อ่าน และมีเนือ้หามุง่สร้างการเรียนรู้อย่างเทา่ทนั
ให้แก่บคุคลทัว่ไป โดยทีมงานกองบรรณาธิการที่มีความรู้และท่ีมีประสบการณ์กวา่ 40 ปี  ในการร่วมทํางานด้านการผลิตและการ
บริหารการตลาด 

บริษัท ฯ ประกอบกิจการในสว่นงานทางธรุกิจเดียว คือ การผลิตและจําหน่ายหนงัสอืพิมพ์ และดําเนินธรุกิจสว่นใหญ่ใน
ประเทศไทย ดงันัน้ รายได้ กําไร และสินทรัพย์ทัง้หมดจงึเก่ียวข้องกบัสว่นงานทางธรุกิจและสว่นงานทางภมิูศาสตร์ท่ีกลา่วข้างต้น 
ซึง่ยอดขายเกือบทัง้หมดเป็นการขายในประเทศ  

- บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
ดําเนินธรุกิจให้สนิเช่ือ ให้บริการสนิเช่ือเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคตอร่ิง) ลกัษณะธรุกิจเป็นธรุกิจท่ี 

ให้บริการเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้โดยรับซือ้หนีก้ารค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงิน
จากลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน) รับซือ้ขายฝาก เช่าซือ้ และการให้สินเช่ือโดยมีหลกัประกนัเป็น
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง และหลกัประกนัอ่ืน  โดยการให้วงเงินกู้ รวมไมเ่กินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั 

- บริษัท ตงฮัว้ แอสเซทจํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั) 
จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  ดําเนินธรุกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท 

Discount Supermarketปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการเงินกู้ โดยการรับโอนสิทธิการรับ
เงินจากลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการและเอกชน)  และให้เงินกู้  หรือรับซือ้ขายฝาก โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้าง หรือหลกัประกนัอ่ืนตามความเหมาะสม 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย ในปัจจบุนัเป็นดงันี ้

 
 
 
 
          99.99%        99.99% 
        
          
         90.00% 
 
 
หมายเหต ุไมมี่การถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั และไมมี่บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นมากเกินกวา่ 10% 
 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
รายได้รวมทัง้กลุม่ของบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (ล้านบาท) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

สิง่พมิพ ์โฆษณา 17.89 90.08 23.84 87.49 20.23 86.38

รายได้อ่ืน 1.97 9.92 3.41 12.51 3.19 13.62

ให้สนิเช่ือ 6.93 70.64 14.76 84.20 28.55 98.69

รายได้อ่ืน 2.88 29.36 2.77 15.80 0.38 3.31

 ให้เช่าพืน้ที่และบริการ 

ให้สนิเช่ือ
24.45 100.00 48.96 100.00 29.96 99.57

รายได้อ่ืน 0 0.00 0 0.00 0.13 0.43

รวมทัง้สิน้ 87.82   100.00 147.26 100.00 126.96 100.00 

ปี 2561
ผลิตภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย

%การถือ

หุ้นของ

บริษัท

ปี2563 ปี2562

1 กิจการเพือ่การลงทุน บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้

บจ.หนังสอืพมิพต์งฮัว้

บจ.ตงฮัว้ แอสเซท*

บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 99.99

4

3

2

90.00

53.52   100.00 44.52   100.00 

99.99

33.70   100.00 

หมายเหต ุ*  บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
 
 รายได้หลกัของบริษัท ฯ ในปี 2563 ซึง่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท มาจากดอกเบีย้ เงินปันผล กําไรจากเงินลงทนุ 
รายได้จากการให้บริการ 

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว 

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ. ตงฮั้ว แอสเซท 

บจ. ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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 รายได้หลกัของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณาประมาณร้อยละ 62.08 และรายได้จากการจดัจําหน่าย
หนงัสือและรับจ้างพิมพ์ประมาณร้อยละ 31.14 และเป็นรายได้อ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 9.92 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัท ฯ จะเห็น
ได้วา่ รายได้ในสว่นของการจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ลดลงทกุๆ ปี อนัเน่ืองมาจาก ขอบเขตของผู้ ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์จีน ซึง่สว่นใหญ่เป็น
ลกูค้าสงูวยั แต่บริษัทฯ ก็มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะเป็นผู้ นําสื่อภาษาจีน  เน่ืองจากในส่วนของผู้ ท่ีสนใจในภาษาจีน และการ
ลงทนุต่าง ๆ มีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้บริษัท ฯ จึงมีการพฒันาเว็บไซด์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพ่ิมเพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่หนัมาใช้สื่อประเภทนีม้ากขึน้ให้ทนัต่อสภาวการณ์ในปัจจบุนั  ต้องการข่าวสารท่ีรวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการ
ปรับตวัเพ่ิมขึน้แต่ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง ซึง่จะมีผลกบัลกูค้าของบริษัท ฯ  ทัง้นีเ้พราะอตุสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขนัสงูมากและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
ของบริษัทคอ่นข้างเฉพาะเจาะจง 
 รายได้หลกัของธุรกิจค้าปลีก มาจากการขายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั เน้นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และราคาถกู และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการ ในปี 2563 รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี และบริการคิดเป็นร้อย
ละ 20.16 และรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 
79.84  จากการดําเนินธรุกิจตอ่เน่ือง โดยในปี 2563 บริษัทมีสาขาทัง้สิน้ จํานวน 2 สาขา ดงันี ้

1. สาขาเพ่ิมสิน ตัง้อยู่เลขท่ี 14 ถนนเพ่ิมสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการวนัท่ี  
27 พฤษภาคม 2558 

2. สาขาทา่อิฐ ตัง้อยู่ เลขท่ี 109/9 หมูท่ี่ 1 ตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุเปิดให้บริการวนัท่ี  
2 ตลุาคม 2558 
ปี 2559 ได้ยกเลิกสาขาที่ 2 พนัท้ายนรสิงห์ เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2559 
ปี 2560 ได้ยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และ สาขาท่ี 4 มาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 

28 กมุภาพนัธ์ 2560 และในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลง
นามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือ ภายใต้รูปแบบ 
“Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ  
 รายได้หลกัของธรุกิจให้สินเช่ือ มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ดอกเบีย้แฟคเตอร่ิง คา่ธรรมเนียมเปิดวงเงิน และคา่ธรรมเนียม
วงเงินกู้  ประมาณร้อยละ 70.64 และรายได้อ่ืน ประมาณร้อยละ 29.36 
 
การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภณัฑ์ 

ลักษณะของผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัท  
 ธรุกิจทางด้านสิ่งพิมพ์  ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั “ ตงฮัว้ ”   ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุประเภท  ทัง้ข่าว
ในประเทศและข่าวต่างประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ข่าวธุรกิจ  ข่าวการเมือง  ข่าวสังคม  ข่าวบันเทิง ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนสารคดี  ความรู้  และเร่ืองสัน้ต่างๆ  ฯลฯ   เสนอข่าวท่ีรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เป็นสําคญั ถกูต้องเป็นกลาง ความ
เท่ียงตรงของข่าวสารและข้อมลูความรู้  รวมทัง้สํานวนการเขียนและภาษาที่ถกูต้อง  ชดัเจนเข้าใจง่าย ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มี
ทีมงานของกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และประสบการณ์กวา่ 40 ปี  ท่ีเช่ียวชาญอย่างย่ิงในการร่วมทํางานด้านการผลิตข่าวและการ
วางแผนส่ือโฆษณา  โดยมีการพฒันารูปแบบการนําเสนอข่าวและสาระ  ให้มีลกัษณะท่ีหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองต่อประชาชน
กลุ่มต่างๆ ให้มากย่ิงขึน้   ทําให้หนังสือพิมพ์ตงฮัว้  เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมียอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีนสูงสุด  บริษัทฯ  ได้ทําการจัด
จําหน่ายโดยวางแผงทกุวนั  ครอบคลมุพืน้ท่ีการจําหน่ายทัว่ประเทศ 
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ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ Supermarket มีพืน้ท่ีเช่า สาขาๆ ละ  300 ตารางเมตร เพ่ือจําหน่ายสินค้าอุปโภคและ 
บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวนั มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานราคาประหยัด โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากัด ได้เช่า
อาคารรร้านค้าปลีกจํานวน 2 สาขาดําเนินธรุกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ี
สาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 3 ปี ตอ่ได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ธรุกิจให้สินเช่ือ เป็นธรุกิจการให้วงเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้แบบแฟคตอร่ิงเพ่ือรับซือ้บลิการค้าของลกูหนีห้น่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินจากลกูค้า  การรับซือ้จะรับซือ้ท่ีสดัสว่นประมาณ 85% ของบิลการค้า และเม่ือบิล
ครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจดัเก็บเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นัน้โดยตรง จะทําให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
การดําเนินธรุกิจและกระแสเงินสดของลกูค้าได้ทําให้ประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้าได้สม่ําเสมอสําหรับการรับซือ้
ขายฝากและการใกวงเงินกู้แบบระยะสัน้ถึงปานกลาง(1-2 ปี)โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินสิ่งปลกูสร้างเป็นหลกัประกนั จะทําให้มียอด
สินเช่ือคงท่ีมีรายได้สม่ําเสมอ ลดระยะเวลาติดตามให้ลกูค้ามาใช้บริการ  

การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัท 
ด้านสิ่งพิมพ์   ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจหนงัสือพิมพ์จีนซึง่เป็นคู่แข่งประมาณ  6 ฉบบั การแข่งขนัในอตุสาหกรรม

ไม่มากนัน้  คู่แข่งเป็นรายเดิม  มีส่วนแบ่งตลาดท่ีค่อนข้างแน่นอน  บริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชน  มีความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง
หนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืนทัง้ด้านการพฒันาการระดมบุคลากร  ภาพพจน์   ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดต่อกับลกูค้า  และ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์  ข่าวสารที่ถูกต้อง  เป็นกลาง รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพนัน้จําเป็นอย่างย่ิงต่อผู้ อ่าน
หนังสือพิมพ์จีน  ท่ีสนใจในข้อมูลข่าวสารหรือต้องการศึกษา  ทัง้ผู้ ลงทุนชาวต่างชาติท่ีมาประจําในประเทศไทย  นักท่องเท่ียว  
เจ้าของกิจการ นักศึกษา  กลุ่มนักธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป  โดยบริษัทฯ  มีความพร้อมทางด้านกําลังทรัพยากรและ
ประสบการณ์ พยายามท่ีจะนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์  
ปรับปรุงพฒันาคณุภาพทัง้รูปแบบและเนือ้หา  รวมถึงประสิทธิภาพขบวนการผลิตและการจดัจําหน่าย  นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน
ขบวนการจดัหน้าหนงัสือพิมพ์  เพ่ิมหน้าสีในส่วนต่างๆ  ของหนังสือพิมพ์   ทําให้รูปแบบหนงัสือพิมพ์ทนัสมยัย่ิงขึน้  และมีความ
แตกตา่งและโดดเดน่จากหนงัสือพิมพ์จีนฉบบัอ่ืน  บริษัท ฯ ได้ปรับเปลี่ยนหนงัสือฉบบัรายเดือน  “ชิงเหนียนเป้า”   ซึง่เน้นเรียนรู้ด้าน
การศึกษาภาษาจีน โดยการนําเสนอผ่านเร่ืองราวตามยคุสมยั ตามกระแสแฟชัน่ เทคโนโลยี   เพ่ือให้น่าสนใจ เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ท่ี
ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน โดยเปล่ียนจากหนงัสือฉบบัรายเดือน       ไปนําเสนอเป็นแบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของบริษัท ตัง้แตปี่ 2555 
ได้พฒันาแผนการจดัทําเว็ปไซด์  มีการเพ่ิมเนือ้หาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ ความฉบัไวของข่าวสาร จดักระแสประเด็นร้อนแรง
ในสงัคมสื่อออนไลน์ ความแปลกใหมข่องเทคโนโลยี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
 การจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์  โดยตรงให้แก่สมาชิก  และผ่านผู้ ค้าส่งหรือเอเย่นต์  เพ่ือนําไปขายต่อให้ร้านค้าย่อยและลกูค้า
ปลีก  ซึง่สามารถท่ีจะจดัจําหน่ายตามแผงต่าง ๆ การบริหารงานการจดัจําหน่าย  บริษัทฯ  มีบคุลากรและทีมงานท่ีมีประสบการณ์
การจดัจําหน่ายในระดบัประเทศ  ตลอดจนการยอมรับจากเอเย่นต์ทัว่ประเทศ  โดยไม่มีการทําสญัญาระหว่างบริษัทและเอเย่นต์  
ทัง้นีส้ืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีการติดตอ่กบัเอเย่นต์และมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีดีกนัมาเป็นระยะเวลานานแล้ว       ปัจจบุนัมีเอเย่นต์
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาคทัว่ประเทศจํานวนประมาณ  250 รายทัว่ประเทศ กระจายอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงถือว่า
เป็นฐานการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีสําคญัของบริษัท เน่ืองจากเป็นช่องทางให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้อย่างทัว่ถึง   โดย
บริษัทได้ให้สว่นลดสําหรับเอเย่นต์ตัง้แต ่10%-30% และรับคืนหนงัสือซึง่เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปของการจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ 
นอกจากนีย้งัมีการจําหน่ายให้กบักลุ่มสายการบิน   กลุ่มโรงแรม สถาบนัการศึกษา   เพ่ือให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อ่านได้อย่าง
ทัว่ถึง  ทําให้บริษัทฯ  มีสว่นครองการตลาดหนงัสือพิมพ์สงูสดุในปัจจบุนัจากตลาดหนงัสือพิมพ์จีนทัง้หมด  

ด้านโฆษณา     เพ่ือให้ทนัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ การมุ่งเน้นพฒันาและทนัต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ  ได้เพ่ิมหน้าสี่สีและพฒันาระบบโฆษณา   ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสและมีทางเลือกท่ีจะ
จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  จึงเป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการโฆษณาสี่สีในหนังสือพิมพ์จีนเป็นรายแรก ปรับปรุงขบวนการผลิต  โดยการนํา
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คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในขบวนการจดัหน้าหนงัสือพิมพ์  เพ่ิมหน้าสี่สีให้ลกูค้ามีทางเลือกท่ีมากขึน้ สร้างความแตกต่างและมลูค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าท่ีนํามาลงโฆษณา  เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขายโฆษณาและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ มาตอบสนองตามความ
ต้องการของลูกค้าได้มากและเหมาะสมขึน้  โดยการนําประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการทําธุรกิจ และความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีมาถ่ายทอดเป็นผลให้ปัจจัยเสี่ยงในการทําธุรกิจของบริษัทลดลง    นับเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงให้กับลกูค้าท่ีต้องการโฆษณาในสิ่งพิมพ์  เน่ืองจากเป็นสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างดี ผนวกกบัการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ  พฒันาและปรับปรุงรูปแบบให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  โดยทีมฝ่ายขายของบริษัทซึ่งเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ  ศึกษา
ความต้องการของลกูค้า  เพ่ือรักษาและขยายฐานลกูค้า เพ่ือลกูค้าจะมัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีนํามาลงโฆษณากบับริษัท 
ตรงตามจดุประสงค์ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน  ทําให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนได้อย่างเข้มแข็ง และยงัคงรักษา
ตําแหน่งผู้ นําทางด้านหนงัสือพิมพ์ภาษาจีนได้อย่างตอ่ไป 

ลกัษณะลกูค้า  ได้แก่  บริษัท  ห้างร้าน  สมาคม  มลูนิธิ  เอเย่นต์ซี่   รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มองค์กรธุรกิจ  องค์กรทางการเมือง  
กลุ่มสินค้าและบริการของภาครัฐและเอกชน  และลูกค้าทั่ว ๆ ไป  ลูกค้าส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกโฆษณาประเภทส่ิงพิมพ์  
เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีใช้งบประมาณน้อยกว่าเม่ือเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอ่ืน  และเป็นสื่อโฆษณาท่ีสามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคได้อย่างดีและรวดเร็ว    

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ Supermarket มีพืน้ท่ี โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากัด ได้เช่าอาคารรร้านค้าปลีก
จํานวน 2 สาขาดําเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”ซึง่จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ มี
กําหนดระยะเวลาให้บริหาร 3 ปี ตอ่ได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ธุรกิจให้สินเช่ือ ในปัจจบุนัมีธนาคารผู้ ให้บริการแฟคตอร่ิงแก่กลุ่มลกูค้าท่ีทํางานให้หน่วยงานราชการอยู่จํานวนมาก การ
ให้บริการแฟคตอร่ิงจึงต้องเสนอบริการแก่ผู้ ท่ีรับงานราชการโดยตรง  คู่แข่งขนัในปัจจบุนัท่ีให้บริการแก่ลกูค้าท่ีนําลกูหนีห้น่วยงาน
ราชการมาโอนสิทธิจึงมีทางเลือกมากขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามหากจะใช้บริการจากธนาคารก็จําเป็นจะต้องมีหลกัประกนัอ่ืนเพ่ิมเติมเช่น 
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างจํานองเป็นประกนั แต่ด้วยบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแฟคตอร่ิงกบัหน่วยงานราชการมา
ยาวนานจึงทําให้มัน่ใจได้ในการโอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ  ตลาดสินเช่ือในกลุ่มนีย้งัพอมีโอกาสขยายตวัได้ใน
อนาคต รวมทัง้วงเงินสินเช่ือแฟคตอร่ิงก็สามารถขยายได้เพ่ิมขึน้ตามยอดขายของกิจการ และงบประมาณการลงทนุจากภาครัฐ ซึ่ง
ไมถ่กูจํากดัอยู่ภายใต้ราคาประเมินหลกัประกนัเช่นเดียวกบัวงเงินสินเช่ือ ดงันัน้ บริการของบริษัทจงึช่วยให้ลกูค้าผู้ ใช้บริการสามารถ
ทําธรุกิจได้คลอ่งตวัสามารถขยายธกิุจได้จากวงเงินทนุหมนุเวียนท่ีสามารถเพ่ิมขึน้ได้ตามยอดขาย 

 
การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต   ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์  เพลท   เคมีภณัฑ์ ฯลฯ ซึ่งวตัถุดิบหลกัท่ีใช้   ในการ

ผลิตคือ  กระดาษ   โดยปัจจบุนัการซือ้กระดาษจะสัง่ซือ้จากแหลง่ในประเทศ  การสัง่ซือ้จากต่างประเทศเม่ือเปรียบเทียบแล้วต้นทนุ
ราคากระดาษค่อนข้างสงูและเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน   การจดัซือ้บริษัทจะไม่มีข้อผูกพนักับผู้ จําหน่ายรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะพิจารณาตามราคาขายท่ีแต่ละรายเสนอมา เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพท่ีต้องการ สําหรับวตัถดิุบ
อ่ืนๆ  ท่ีใช้ในการผลิต  ซึง่เทียบมลูค่าแล้วไมส่งูมากนกั  บริษัทฯ  จะสัง่ซือ้จากตวัแทนในประเทศไทยทัง้หมด   ท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย
โดยทัว่ไป   บริษัทฯ  มิได้มีการจดัทําสญัญาผกูพนัการจดัซือ้วตัถดิุบ   เน่ืองจากสามารถจดัหาแหล่งวตัถดิุบท่ีสามารถเจรจาต่อรอง
ได้  อยา่งไรก็ตาม   ปัจจยัในการพิจารณาการจดัซือ้แตล่ะครัง้  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงราคากระดาษและคณุภาพเป็นสําคญั  
  

 
 
 
 



-11- 
 

หน่วย :  ร้อยละของมลูคา่วตัถดิุบรวม 
วตัถดิุบ ผลิตหนงัสือพิมพ์ 

กระดาษหนงัสือพิมพ์ 
หมกึพิมพ์ 
เพลท 
อ่ืนๆ (เช่น  นํา้ยาล้างเพลท, เคมีภณัฑ์) 

54.31% 
10.74% 
32.40% 
2.55% 

รวม 100% 
ข้อมลูข่าวสาร  ซึง่จะเป็นข้อมลูและข่าวสารต่างๆ  ซึง่เรียกว่าข้อมลูดิบ    ซึง่ได้จากนกัข่าวของทาง บริษัท   ตลอดจนการ

เป็นสมาชิกจากสํานกัข่าวต่างๆ  ทัง้ในไทยและต่างประเทศ  แล้วนํามารวบรวมคดัเลือกข่าวท่ีสําคญัๆ   และเป็นท่ีสนใจของผู้อ่าน   
โดยเป็นขัน้ตอนผลิตท่ีเป็นระบบและการทํางานเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว เพ่ือนํามารีไรท์ให้เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์   และจดัรูป
ออกแบบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลงลงเคร่ืองยิงเพลท   แล้วจงึนําสง่ตีพิมพ์ตอ่ไป  เน่ืองจากคณุภาพเคร่ืองพิมพ์  มีความทนัสมยั  จึง
ไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์หรือต้องถกูทดแทนด้วยเคร่ืองพิมพ์ใหม่   อีกทัง้สามารถผลิตหนงัสือพิมพ์ได้ 10,000
ฉบบัตอ่ชัว่โมง  ซึง่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ 

ธรุกิจค้าปลีก ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธรุกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลง
นามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ 
“Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาท่าอิฐ จึงไม่ต้องดําเนินการจัดหา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการในธรุกิจค้าปลีกอีกตอ่ไป 

ธุรกิจให้สินเช่ือแฟคตอร่ิง ปัจจัยสําคญัในการจดัหาบริการ คือแหล่งเงินทุนหมุนเวียน พนักงานท่ีมีประสบการณ์ และ
ระบบงานท่ีพฒันาขึน้จากประสบการณ์ในการทํางานมากว่า 20 ปี ทําให้บริษัทสามารถให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงแก่ลกูค้าได้อย่าง
ตอ่เน่ือง และประสบความสําเร็จ บริษัทอยู่ระหวา่งดําเนินการพฒันาระบบซอฟแวร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ บริการได้รวดเร็ว
ย่ิงขึน้ มีการจดัเก็บบข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว การจดัทํารายงานเพ่ือการบริหารจดัการได้ถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามความเข้าใจธรุกิจของลกูค้าการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า โดยท่ีบริษัทไม่มีความเสี่ยงใน
การรับเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการ บริษัทยงัคงต้องพฒันาบคุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง  สิ่งต่างๆเหล่านีจ้ะ
ทําให้บริษัทสามารรถเติบโตได้อย่างมัน่คงในอนาคต 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากการผลิตหนงัสือพิมพ์ของบริษัทฯ วตัถดิุบท่ีใช้มีเพียงไมก่ี่ประเภท  กระดาษคือวตัถดิุบหลกั คิดเป็นร้อยละ 54.31 

ของวตัถดิุบทัง้หมด  สว่นท่ีเหลือเป็นวสัดสุิน้เปลือง ได้แก่ เพลท, หมกึพิมพ์, นํา้ยาเคมี ซึง่เม่ือผ่านกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ จะ
นํามาจําหน่ายให้แก่ผู้ รับซือ้สินค้าเก่าทัง้หมด ซึ่งต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีวตัถดิุบ
หรือนํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว เป็นมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม 
 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ ในระหว่างปี  2558-2563 

1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 
 (1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
-   ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนมุติัแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นการการยกเลิกหุ้ นสามัญท่ียังมิได้
จําหน่ายจํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้  หุ้นละ1.00 บาท  เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออก
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หุ้นสามญัไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียนให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุ
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) และยงัมิได้จดัสรร 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัและ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท โดย
กําหนดราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้ นบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์รวม 7-14 วนัทําการก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียว หรือหลาย
ครัง้ก็ได้ บริษัทฯ จะกําหนดวนัจองซือ้และชําระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) ภายหลงัจากวนัให้สิทธิในการจอง
ซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  

     รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดงันัน้ ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียน (Private Placement)จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2)และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) ดงักลา่ว 

-    ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามญัใหม่ (มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามญัท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วย
จากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) 
ดงักลา่ว 

- ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 41,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  เพ่ือรองรับการปรับสิทธิการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) โดยเพ่ิมขึน้จาก 
59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น 

-   ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี  2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน  
321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ได้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 
หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้)  กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเท่ากบั 1.00 บาท
ตอ่หุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  และปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

 
 - อนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท  
  โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนมุติัจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

และอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 (2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้
 - อนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ี

ยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้น
สามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียนให้แก่บคุคลในวงจํากดัและ/หรือผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และจากหุ้นสามัญเพ่ือรองรับ
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ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวน 1,329 หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร 
บริษัทได้จดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 (3) ในระหว่างปี 2559 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 
18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของ
บริษัทเพ่ิมจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุท่ีออกและชําระแล้ว
กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

 (4) ในระหว่างปี 2560 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 
2,500 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัท
เพ่ิมจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

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

ยงัมิได้จําหน่าย 100,971,267 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามญั
ท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) จํานวน 27,716 หุ้น
หุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี23 
พฤษภาคม 2561 

 (6) ในระหว่างปี 2561 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จํานวน 13,400 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 6,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ทําให้ทนุชําระแล้ว
ของบริษัทเพ่ิมจาก 965,027,716 บาท เป็น 965,034,416 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุท่ีออกและชําระ
แล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3  สิงหาคม  2561 

 (7) ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  17  ตลุาคม  2561 ผู้ ถือหุ้นมีมติ ดงันี ้
  - อนุมติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทกุประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ  ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน  และอาจมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ น  (ทัง้นี ไ้ม่รวมหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ) 
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัทย่อย  คือ  บริษัท  ตง
ฮัว้ แคปปิตอล จํากดั และ บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดัในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายขุองหุ้นกู้  
ไม่เกิน 5  ปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาอายุหุ้นกู้ ท่ีเหมาะสมกับการใช้เงินและสภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับ
สภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุ้ นกู้ แต่ละรุ่น โดยมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจดําเนินการตามท่ีเสนอ 

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

ทะเบียนไว้เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 2 เหลือจากการจัดสรรครัง้
สุดท้าย จํานวน 321,665,338 หุ้ น มูล่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชย์ไว้แล้วเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

  - สําหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญขอใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 (9) ในระหว่างปี 2563 ผู้ ถือหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุท้าย จํานวน 1,506 หน่วย  ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1,506 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ทําให้ทนุ
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ชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 965,034,416 บาท เป็น 965,035,922 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุท่ีออก
และชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 25  มิถนุายน  2563 

 
2. การพฒันาการ 
2.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติให้

ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั เป็นบริษัทย่อย ด้วยทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกชําระครัง้แรก
ร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นดังกล่าวทัง้หมด บริษัทมีแผนการที่จะโอนทรัพย์สิน และการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ทัง้หมดให้กับ
บริษัทย่อยดงักลา่ว 

บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้โอนการดําเนินธรุกิจหนงัสือพิมพ์ทัง้หมดไปท่ีบริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั (บริษัทย่อย) โดยบริษัท
เป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินในการดําเนินงาน 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 มีมติให้ชําระค่าหุ้นส่วนท่ี
เหลือในบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท ตามหนงัสือเรียกชําระคา่หุ้นจากบริษัทย่อยดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้ชําระคา่หุ้นสว่น
ท่ีเหลือแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556  

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2557  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้เพ่ิมทนุในบริษัทย่อย
เป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท  ตามหนงัสือแจ้งการใช้สิทธิเพ่ิมทนุจากบริษัทย่อย และให้ชําระเงินคา่หุ้นเม่ือได้รับหนงัสือเรียกชําระค่า
หุ้นจากบริษัทย่อย 

2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี  5/2556  เม่ือวันท่ี  27 พฤษภาคม  พ .ศ . 2556 ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมติัการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จํากัด จากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 32 ราย จํานวน 
9,095,000หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.63 บริษัทได้จ่ายชําระเงินซือ้ธรุกิจดงักลา่วเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้194ล้านบาท 

ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทมิลล์เลี่ยน ไมล์ส จํากดั ทัง้หมด จํานวน9,095,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 194 ล้านบาท  โดย
บริษัทได้รับชําระเงินคา่หุ้นในวนัท่ี 7 สิงหาคม2557 ทัง้จํานวน โดยบริษัททําหนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557  

2.3  ตามรายงานประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7กมุภาพนัธ์ 2557ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการเข้า
ร่วมลงทุน ในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่นจํากัด ("สปริงนิวส์ทีวี") แบบมีเง่ือนไข โดยจะเข้าซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 25,000,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 250 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด แบบมีเง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุ 
บริษัทฯ ได้ทําการจ่ายเงินมดัจําซือ้เงินลงทนุจํานวน 250 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7กมุภาพนัธ์ 2557 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ยกเลิก
สญัญาการเข้าร่วมลงทนุในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน่ จํากดั โดยมีกําหนดคืนเงินมดัจํา จํานวน 250 ล้านบาท พร้อมค่าเสียโอกาส
ในอตัราร้อยละ 12 ตอ่ปี ทัง้นีบ้ริษัทได้รับคืนเงินมดัจําพร้อมคา่เสียโอกาสในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 จํานวน 264.7 ล้านบาทแล้ว 

2.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้
ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม ่ด้วยทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท (จํานวน 50 ล้าน
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระครัง้แรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 44,999,998 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 225ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2557 ซึง่เป็นวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 
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 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุติัให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 2 ร้อยละ 2 ของทนุจด
ทะเบียนเป็นจํานวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระ
คา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 8,999,999.60 บาท ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
      เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุติัให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 3 ร้อยละ 1 ของทนุจด
ทะเบียนเป็นจํานวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2559 ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระค่า
หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 4,499,999.80 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 
 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุติัให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 4 ร้อยละ 5.5 ของทนุจด
ทะเบียนเป็นจํานวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระค่า
หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วจํานวน 24,749,998.90 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้มีมติอนมุติัให้เรียกชําระค่าหุ้นครัง้ท่ี 5 ร้อยละ 1.9 ของทนุ
จดทะเบียนเป็นจํานวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชําระเงินค่าหุ้นภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระ
คา่หุ้นให้กบับริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั แล้วเป็นจํานวน 7,303,000 บาท ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 
 ในปี 2558 บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวจํานวน 66.92 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ 
 ในปี 2559 บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวเพ่ิมเติมจํานวน 57.82 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ 
 ในปี 2560 บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวเพ่ิมเติมจํานวน 12.76 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ 
 ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 
2560 และสาขามาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มี
มติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั เข้าบริหารร้านค้าปลีก จดัหาสินค้า จดั
จําหน่ายสินค้า และบริการ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ี
สาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจบุนั 
 2.5 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนมุติัให้ดําเนินการ
จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยตัง้ใหม่ ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท (จํานวน 10 ล้านหุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชําระเต็มจํานวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของจํานวนหุ้ นท่ีเรียกชําระแล้ว บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้ นตามท่ีเรียกชําระเป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
 2.6 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัการปรับ
โครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทนุท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้นสามญัชอง
บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด จํานวนไม่เกิน 44,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น
สามญัทัง้หมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.93 บาท กําหนดจากราคาบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 รวมเป็นราคา
ขายหุ้นสามญัของบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กบับริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้โอนขายเงินลงทนุดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทนุจากการขายหุ้นจํานวน 2.58 ล้าน
บาท ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทหลังปรับโครงสร้าง 
 
 
 
 

 99.99%                       99.99% 
        
       

90.00% 
 
 
 
   ในปี 2561  บริษัท ดีดี ธญัการย์  จํากดั ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากดั” เม่ือวนัท่ี 28  มิถนุายน  2561 
และเพ่ิมวตัถปุระสงค์ให้บริการเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคเตอร่ิง) และให้วงเงินกู้ล่วงหน้าโดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้าง โดยการให้วงเงินกู้ รวมไมเ่กินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั 

 
ปัจจยัความเส่ียง 

1.ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถดิุบ 
การดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์  กระดาษเป็นวตัถดิุบหลกัท่ีสําคญัในการผลิต  คิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ 27.39 ของต้นทนุ

การผลิต  โดยกระดาษจดัเป็นวตัถุดิบประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผนัไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก รวมทัง้
อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวไปยงัผู้บริโภคได้   ปัจจยัดงักล่าว
ล้วนสร้างผลกระทบท่ีสําคญัโดยตรงต่อต้นทนุการผลิตและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถ
เพ่ิมราคาจําหน่ายตาม 

ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ได้  บริษัท ฯ จงึอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคากระดาษในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ซึง่อาจ
มีผลให้อตัรากําไรลดต่ําลงอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดีบริษัทฯ  ได้กําหนดนโยบายและวางแผนอย่างรอบคอบในการจดัซือ้กระดาษ  
ซึ่งสามารถทราบปริมาณการใช้ได้ล่วงหน้า และในการพิจารณาจดัซือ้แต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงเร่ืองราคากบัคณุภาพและปริมาณ
ของวตัถุดิบให้เหมาะสมท่ีใช้เป็นสําคัญ และการใช้นโยบายลดต้นทุนการใช้กระดาษ  เช่น การเข้มงวดปริมาณหนังสือคืน เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว   

2.ความเส่ียงด้านบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 
บริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั  ซึง่ต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้  ประสบการณ์และความชํานาญพิเศษทางส่ือ

ภาษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในทกุๆ ฝ่ายโดยเฉพาะในฝ่ายบรรณาธิการเป็นแกนหลกัในการทํางานและ
ปฎิบติังาน  ดงันัน้ หากบริษัทสญูเสียบุคลากรเหล่านัน้ไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทประเมินว่าจะทําให้เกิดปัญหาในส่วนงาน
ผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสญูเสียบคุลากรดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาและจดัฝึกอบรมบคุลากรในสายงานและระดบั
ตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และศกัยภาพในการปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนด  ปรับปรุงระบบหรือนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานมากขึน้  พร้อมทัง้มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสม เป็นไปตาม

บจ.หนงัสือพิมพต์งฮั้ว 

บมจ. ตงฮั้ว โฮลด้ิง 

บจ.ตงฮั้ว แอสเซท 

บจ.ตงฮั้ว แคปปิตอล 
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ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการจงูใจให้บคุลากรเหลา่นัน้ทํางาน
อยู่กบับริษัทฯ ในระยะยาว   

3. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบีย้สทุธิ บริษัทและ

บริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กู้ ยืม สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน
สว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
 4. ความเส่ียงจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 
 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของเงินลงทนุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตามสภาวะของตลาด 
ซึง่จะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการลงทนุ เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนการลงให้
ใช้เป็นแนวทางปฏิบติักับฝ่ายเงินลงทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการลงทุนในเงินลงทุนแบบกระจายการลงทุนทัง้ในเงิน
ลงทนุระยะสัน้และระยะยาวของตราสารประเภทตา่งๆ ท่ีบริษัทมีการลงทนุ 

5. ความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้า 
ธุรกิจค้าปลีกมีความเสี่ยงจากการสญูเสียสินค้าจากหลายๆ สาเหต ุเช่น การลกัขโมย สินค้าหมดอาย ุการบริหารจดัการ

ภายในร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งหากไม่มีการควบคุมท่ีดีอาจจะส่งผลกระทบต่อกําไร บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการ
ควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดบัสงู จดัการประชมุให้ความรู้แก่พนกังาน และติดตามตรวจนบัสินค้าเป็นประจํา เพ่ือลด
ความเส่ียงจากการสญูเสียสินค้า 

อย่างไรก็ตามในปี 2560 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับ
ข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือ
ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily”โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและสาขาทา่อิฐ 

6. ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
ธุรกิจให้สินเช่ือมีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ี

ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนทําให้บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคุมลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมโดย
กําหนดหลกัประกนัท่ีรัดกมุ ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ และเร่งติดตามลกูหนีใ้ห้ชําระภายในกําหนดเวลา 

7.ความเส่ียงจากสภาพคลอ่ง 
ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะไม่สามารถทําความต้องการทางการเงินในระยะสัน้ได้ ทัว่ไปมกัจะเกิดขึน้จากการไม่สามารถ

แปลงหลกัทรัพย์ หรือสินทรัพย์ไปเป็นเงินสดได้ โดยปราศจากการขาดทนุในมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือสินทรัพย์นัน้ๆ บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการควบคุมความเสื่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราวให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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ข้อมูลผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น 10 รายแรก ข้อมลูผู้ ถือหุ้นครัง้ล่าสดุ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม2563เป็น
ดงันี ้

ลาํดบัที่ รายช่ือ จาํนวนหุน้ % 

1 นายสมนึก  กยาวฒันกิจ 235,376,500 24.39% 

2 นายสมชาย  เวชากร 94,000,000 9.74% 

3 นายอาณกร กยาวฒันกิจ 83,305,700 8.62% 

4 นายทายธร  กยาวฒันกิจ 71,102,200 7.36% 

5 นายณชัพล  เวชากร 41,500,000 4.30% 

6 นายปิยะ  ฐิติไชโย 31,100,000 3.22% 

7 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 21,371,101 2.21% 

8 น.ส.อมุาพร อยู่ยัง่ยืน           21,000,000 2.17% 

9 นายกชโมกข์ ตนัตินนท์ 20,001,700 2.07% 

10 น.ส.พชัรี พฒุซ้อน 15,183,500 1.57% 
 

การออกหลักทรัพย์อื่น 
 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 
จํานวน 321,666,667 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วนหุ้นสามญั 3 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมี
รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิดงันี ้
 
อตัราการใช้สิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้ น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด) 
ราคาใช้สิทธิตอ่หุ้น: 1.00 บาท ตอ่หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน

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

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจํานวน 
321,666,667หน่วย เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 29มิถนุายน  2561 มีการใช้สิทธิครัง้แรก ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 ซึง่ไม่มีจํานวนผู้มาใช้
สิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 มีการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 มีผู้ มาใช้สิทธิ 
1,506 หุ้น จํานวน 1,506 หน่วย  ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1,506 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท   
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะจ่ายปันผลประมาณ  50-60% ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลให้กบัผู้ ถือ

หุ้น   
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 (ปีที่ เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1.  กําไร(ขาดทุน)สทุธิ (ล้านบาท) 27.63 46.53 41.76 (12.07) (81.47)

2.  จํานวนหุ้น (หน่วย:หุ้น) 965,035,952 965,034,416 965,034,416 965,027,716 965,024,336

3.  กําไร(ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้น 0.03 0.05 0.04 (0.01) (0.08)

4.  กําไร(ขาดทุน)สะสม (11,896,254) (35,521,947) (79,643,149) (118,501,041) (108,000,922)

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

6.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

7.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

 
โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง 
จดัการและวางนโยบายให้เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ   ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   รวมถึงให้ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  
เว้นแต่เร่ืองท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า    คณะกรรมการต้องเสนอต่อท่ี
ประชมุเพ่ือขอความเหน็ชอบและอนมุติัของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ   ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท    

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น จากจํานวนทัง้หมด 8
ทา่น ท่ีไมไ่ด้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการ 
1.   นายสมนกึ กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 
2. นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ  รองประธานกรรมการคนท่ี 1, ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 
3.   นายปรีชา  เลิศกมลมาศ  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 , กรรมการอิสระ 
4.     นายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน กรรมการผู้ อํานวยการ 
5.   นางปรียาพร กยาวฒันกิจ กรรมการ     
6.   นายสรุงค์   บลูกลุ  กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ           
7.  นางวนิดา วรรณศิริกลุ  กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ      
8.  หมอ่มหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ 
 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนัตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองบริษัทได้คือกรรมการสองทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนั  

และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายการดําเนินธรุกิจของบริษัท    
3. ดแูลและติดตามให้มีระบบการควบคมุภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 
4. กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ  ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. กําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ  และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการ 
6. พิจารณาและรับทราบรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่านไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม  ทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท  และเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใน

ปี 2563 ประกอบด้วย 

  1.นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  2.นางวนิดา วรรณศิริกลุ กรรมการตรวจสอบ   

  3.นายสรุงค์  บลูกลุ กรรมการตรวจสอบ   

  นายวีระ  เอือ้วิไลจิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เข้าร่วมประชมุด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าว ต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
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(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบั การปฎิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แตล่ะทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

 ท่ีประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.มหาชน  การพ้นวาระจากตําแหน่งกรรมการจะสลบั
หมนุเวียนทกุปี   และจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม  เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้ ตามกฎและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    โดยการแต่งตัง้แตล่ะรายต้องได้รับ
คะแนนเสียงเหน็ชอบเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง  ซึง่บริษัทฯ จะได้มีการ
กําหนดสดัสว่นกรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ สบืเน่ืองจากการถือหุ้นเพ่ือเป็นการกระจายการถือหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์มากกวา่การถือโดยกลุม่ใดกลุม่หนึง่  
 
 ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงตัง้กรรมการของบริษัทฯ ได้จากการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
ข. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม ก เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
ค. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงหรือมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินกวา่จํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

 
 กรรมการผู้สรรหาผู้บริหารของบริษัท แตง่ตัง้จากบคุคลท่ีคณะกรรมการคดัเลือกหรือกรรมการผู้ อํานวยการเสนอช่ือตอ่
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติัแตง่ตัง้ 
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คณะกรรมการ 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

1.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ อาย ุ 59 ปี 
ประวตักิารศกึษา  -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   -Master of Science in Operation Research, 
   -Florida Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรม -ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  -สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกล้า 
  -ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 11 

 -วิทยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาล  ยตุธิรรม  
-ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 2546)  
-ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP59/2548)  
-ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP19/2551) 

  -สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
  -ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮัว้โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  -ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  
  -ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั  
  -กรรมการ บริษัท หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ จํากดั 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 24.39  
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2.นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ตําแหน่ง  กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการคนท่ี 1  อาย ุ72 ปี 
ประวตักิารศกึษา - ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  -ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรม -หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตรสําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8  

สถาบนัพระปกเกล้า 
  -หลกัสตูรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO)  
  -หลกัสตูรทดสอบสมรรถนะของนกับริหาร สํานกังานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
  -หลกัสตูรคอมพิวเตอร์สําหรับข้าราชการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามมต ิค.ร.ม. 
  -หลกัสตูรการสร้างข้อสอบเพ่ือการคดัเลือกบคุคลของกรมท่ีดนิ รุ่นท่ี 2 กองฝึกอบรม กรมท่ีดนิ 
  -หลกัสตูรเทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดนิ สํานกังานปลดกระทรวงมหาดไทย 
  -หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 30 วิทยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง 
  -หลกัสตูรโรงเรียนนกับริหารท่ีดนิระดบัสงู รุ่นท่ี 3 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดนิ 
  -หลกัสตูรกองอํานวนการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) กองทพับก 
  -หลกัสตูรวิทยากรกรมท่ีดนิ รุ่นท่ี 2 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดนิ 
  -หลกัสตูรบรรเทาสาธารณภยั กองตํารวจดบัเพลงิ กรมตํารวจ 
  -หลกัสตูรนิตวิิทยาศาสตร์ รุ่นท่ี 9 นิตวิิทยาศาสตร์สมาคมแหง่ประเทศไทย 
  -Director Accreditation Program (DAP 112/2014),  

-Role of Compensation Committee (RCC19/2014)   
-Director Certification Program (DCP 119/2015)  
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
   -กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
   -กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาลกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี.เวลลอปเมนท์ จํากดั(มหาชน) 
   -กรรมการ/กรรมการอสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
   -กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั (มหาชน) 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี  
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3. นายปรีชา  เลศิกมลมาศ      ตําแหน่ง กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการคนท่ี 2       อาย ุ 71 ปี 
ประวตักิารศกึษา - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
   - รัฐศาสตร์บญัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรม - หลกัสตูรการดําเนินการทางวินยั สํานกังาน ก.พ. 
  -หลกัสตูรการบริหารสําหรับผู้บงัคบับญัชา สํานกังาน ป.ป.ป.  
  -หลกัสตูรเสริมประสทิธิภาพการบริหารจดัการองค์กร คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
  -หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 6 สํานกังานศาลยตุธิรรม 

 -หลกัสตูรการบริหารการเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม ่  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 8  
ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
   -กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี  
  

 
4. นายพงษ์ศํกดิ ์ ชาเจียมเจน  ตําแหน่งกรรมการผู้ อํานวยการ อาย6ุ2 ปี 
ประวตักิารศกึษา  -ปริญญาโท บริหารการจดัการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
   -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง   
ประวตักิารอบรม -หลกัสตูร การปกครองในระบบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 8 (ปปร.8) 
  -หลกัสตูร บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นท่ี 1 (ปศส.1) 
  -วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า 
  -หลกัสตูร Understanding and Analysis of  Financial จาก Bangkok University 
  - The Development Promotion and Financial Program จาก ประเทศมาเลเซีย 
ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
  -กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  -กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั   
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ –ไม่มี 
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5. นายสรุงค์  บลูกลุ    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ      อาย ุ65 ปี 
ประวตักิารศกึษา - Master of Business Administration, Cornell University, New York, USA  
   -Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, USA  

-Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse        
 University, New York, USA  

ประวตักิารอบรม  -PMD, Harvard University, Boston, U.S.A.  
-ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้าหลกัสตูรการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  
สําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร. รุ่นท่ี 8)  
-วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ. รุ่น 4919)  
-สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 10)  
-วิทยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม หลกัสตูรผู้บริหาร  
กระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส. รุ่นท่ี 15)  
-สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP 121/2009  
-สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย หลกัสตูร Thai Intelligent Investors (รุ่นท่ี 1)  
-วิทยาการพลงังาน หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วพน.รุ่นท่ี 2)  
-สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP รุ่นท่ี 2) 

ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
   -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  

สถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
   -กรรมการอิสระ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั  
   -ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
   -ท่ีปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทนุไทย  
   -รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
   -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
   -กรรมการ  บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศสงิคโปร์ 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี 
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6.นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ ตําแหน่ง กรรมการอาย4ุ8 ปี 
ประวตักิารศกึษา -ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(MBA)  

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -ปริญญาตรี คณะบญัชีพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรม -หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP80/2009)  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 
  -หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20  

  สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 
-หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดบัสงู (ปธพ) รุ่นท่ี 6  
 (สถาบนัพระปกเกล้าร่วมกบัแพทยสภา) 

   -หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) รุ่นท่ี 62 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
   -กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
   -กรรมการ บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 
   -กรรมการ บริษัท อิตลัสยามมอเตอร์ จํากดั 
   -กรรมการ บริษัท ไอเอ็ม มอเตอร์ สแควร์  จํากดั 
  -ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเมอรัล พาร์ค จํากดั 
   -กรรมการ บริษัท ที ที เอช แอนด์ ซนั จํากดั 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี  
 

 
7. นางวนิดา  วรรณศริิกลุ ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบอาย6ุ1 ปี 
ประวตักิารศกึษา  
  -CONVENT OF HOLY INFANT JES US,ENGLISH SECRETARIAL PROGRAM 
ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
   - กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
   -กรรมการบริษัท เทอร์มินลั เอ็กซ์ตร้าเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี 
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8. หมอ่มหลวงภาริพงษ์ ทองใหญ่ ตําแหน่ง กรรมการอิสระอาย4ุ8 ปี 
ประวตักิารศกึษา  
  -รัฐศาสตร์บณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  - Master of science:Managerial Technology Johnson&Wals University of Rhode Island 
ประวตักิารทํางานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
  -กรรมการ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  -กรรมการ บริษัท มิงกาลา แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี  
 

บุคลากร   
ปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัดนัสําคญัท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือคณุภาพของของ

บคุลากร เป็นวตัถปุระสงค์หลกัท่ีบริษัทให้ความสําคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาบคุคลากรทัง้ความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน จัดฝึกอบรมสําหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะนํามาใช้ให้เกิดความชํานาญ  ความเช่ียวชาญ  
ทกัษะ  และความคล่องแคล่วในสายอาชีพให้เหมาะสมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  มีการศึกษาและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความสะดวกในการทํางานให้มากท่ีสดุ  สนบัสนนุให้มีการจดัสวสัดิการท่ีดีท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บคุลากรทกุตําแหน่งหน้าท่ีมีศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดไว้  โดยในระหว่างปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยการจดัตัง้บริษัท 
หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั และโอนธรุกิจและบคุคลากรทัง้หมด เพ่ือดําเนินธรุกิจหนงัสือพิมพ์  
 
จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน 
 

 

ปี 2563 บมจ. ตงฮัว้โฮลดิง้ บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ บจ.ตงฮัว้ แอสเซท* บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 

พนกังานปฎิบติัการ (คน) . 21 - - 

พนกังานบริหาร (คน) 1 2 - 1 

พนกังานในสํานกังาน (คน) 6 8 - 3 

รวม 7 31 - 5 

คา่ตอบแทนพนกังาน (บาท) 1,383,000.00 7,056,506.00 - 1,650,000.00 

 
หมายเหต ุ */ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ) ไม่มีบคุลากร การบริหารจดัการอยู่
ภายใต้บริษัทใหญ่ 
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การกาํกับดแูลกจิการ 

นโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีจะมีผลต่อการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการ
กํากบัดแูลบริษัทท่ีครอบคลมุถึงหลกัการในเร่ืองสิทธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย การกําหนดบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสการควบคมุและบริหารความเสี่ยง และ
จริยธรรมธรุกิจ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัตามนโยบาย     ดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการจะปฏิบติัและสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างยติุธรรม 
2. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆและสนบัสนนุให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออนั

ดี ตอ่บริษัท 
3. คณะกรรมการจะปฏิบติัหน้าท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และจดัให้มีโครงสร้าง

และกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนของกรรมการในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 
แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ ถือหุ้นและฝ่ายจดัการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ดําเนินการเปิดเผย ข้อมลู
และรายงานของบริษัทอย่างถกูต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกบักฎระเบียบของทางการ 

5. คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจดัการ ทัง้ใน
ด้านนโยบายการจดัการและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลกัเกณฑ์จรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับกรรมการฝ่ายจดัการ และพนกังานทัว่ไป 
เพ่ือให้ถือปฏิบติัและใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทาง
ธรุกิจและแนวปฏิบติัในธรุกิจหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทกุปี และติดตามกํากบัให้มีการปฏิบติั
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ โดยในปี 2562ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   ดงักลา่วข้างต้น สรุปได้
ดงันี ้

 
หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้บริษัทยงัส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ี โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขาย 
หรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียง
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การกําหนดหรือแก้ใขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 
 ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นและได้ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว ดงันี ้

1. ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้อง
ตดัสินใจในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทนัเวลา อีกทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในปี 2562บริษัทได้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น 1ครัง้  ดงันี ้
-  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

2. ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทบริษัทไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
เป็นผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 
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3. อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระทําใดๆ ท่ี
เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562นัน้บริษัทได้จัดให้มีการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และตอ่เน่ืองจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ  

4. ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้คําถามต่อท่ี
ประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

5. กรรมการบริษัททกุท่านให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชมุและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  

  
หมวดท่ี 2   การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย 
ทัง้นีเ้พ่ือทําให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562 บริษัทจงึได้เสนอ นางวนิดา   วรรณศิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือ
ออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นีบ้ริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีมีรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ได้สง่ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัทปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเสมอภาคกนั ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็น
ในเร่ืองใดๆ  ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ หรือการเสนอวาระพิเศษใด ๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายงับริษัท ผ่านมายงัคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
ผู้ ท่ีมาเข้าร่วมประชมุส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีให้ความสนใจติดตามการดําเนินงานของบริษัท ซึง่ได้รับโอกาสในการแสดง
ความเหน็อย่างเสรี และได้เสนอความเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเสมอมา 

 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 บริษัทตระหนกัดีวา่ความสําเร็จ และความมัน่คงอย่างยัง่ยืนของบริษัทขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีบริษัทมีตอ่กลุม่ผู้ มีสว่น
ได้เสียของบริษัท อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้าเจ้าหนี ้ลกูค้า คู่แข่งสงัคมของผู้ เก่ียวข้องโดยรวม ภาครัฐ และผู้ ถือหุ้น ดงันัน้บริษัทจึง
มุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกนัก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิ
ของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่
กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย บริษัทได้กําหนดบทบาทของบริษัทท่ีพงึกระทําตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดําเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดําเนินงานท่ีดี  มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแข่งขนั โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
มลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการดําเนินงานอย่างซื่อสตัย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้ เก่ียวข้อง และพยายามอย่างเตม็ท่ีในการปกป้องทรัพย์สินและดํารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 
บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
ในการเสนอแนะข้อคิดเหน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท  

พนกังาน : พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่อย่างย่ิง และเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทบริษัทปฏิบติัต่อ
พนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี
รับผิดชอบ และตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทัง้ได้จัดให้มี สวัสดิการต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมให้แก่พนกังาน 
บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภยั สะอาด และมีระเบียบรวมทัง้
สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  
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บริษัทมุ่งพฒันา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงความก้าวหน้าและ
ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานเองอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

คูค้่าและ เจ้าหนี ้: บริษัทปฎิบติัตามเง่ือนไข และข้อตกลงที่กําหนดไว้ในสญัญารวมทัง้ไมเ่รียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ท่ีไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนีข้องบริษัทในปี 2561บริษัทไม่มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงท่ีกําหนดไว้กบัคูค้่าหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 

ลกูค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ทํางานในหน้าท่ีของตน ปฏิบติัตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลกูค้าโดยไม่เลือกปฏิบติั
ในการติดตามเร่งรัดหนีส้ิน ปฏิบติัตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมเย่ียงผู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

คูแ่ข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรม หรือผู้ กํากับดแูลจากทางการกําหนดไว้ ไม่แสวงหา
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่ง
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายในปี 2562ท่ีผ่านมานี ้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคู่แข่ง
ทางการค้า 

หน่วยงานราชการ : บริษัทกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทไม่มีการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีควบคมุดแูล 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม : แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม และสงัคมแบบเป็นลายลกัษณ์
อักษรก็ตาม แต่บริษัทก็ตระหนักและให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้โดยบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างมีจรรยาบรรณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและให้การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ
ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกในการประหยดัพลงังานและทรัพยากร เช่น การปิดไฟท่ีไม่จําเป็น การใช้อปุกรณ์สํานกังานท่ี
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ  

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 ในปี2563ท่ีผ่านมาบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่
ข้อมลูทางการเงิน อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาโปร่งใสตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้โดยผ่านช่องทางที่ผู้ ใช้ และนกัลงทนุทกุคน
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและทัว่ถึงโดยผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) นอกจากชอ่งทางท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เปิดชอ่งทางให้นกัลงทนุหรือผู้สนใจสามารถขอข้อมลู
หรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีอีเมล์ tonghua_dailynews@tonghuagroup.com เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ลงทนุหรือ
ผู้สนใจอีกด้วย 

 คณุภาพของรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่ งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท  ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 มีความถกูต้อง ใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฎิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอย่างรอบคอบในการจดัทํา
งบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป  

 
 
 ผู้ลงทนุสมัพนัธ์ 
 ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทนัน้ บริษัทจะยดึหลกัในเร่ืองการให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย และความชดัเจน 

ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียได้ถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจง่าย และ
ทนัเวลาเพ่ือให้ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3ท่าน ซึ่งเป็นอิสระ 

และไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีสดัส่วนและจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท
ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน  

 อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกวา่จํานวนตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทกําหนดขึน้ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใด
อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระและเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการของ
บริษัทไม่ให้บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดมีอํานาจเหนือการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมการได้แต่งตัง้ นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรุงค์ 
บลูกลุ และนางวนิดา วรรณศิริกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านบญัชี
และการเงินรวมทัง้การสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี  

 นายวีระ  เอือ้วิไลจิตรเป็นเลขานกุารบริษัทท่ีเป็นพนกังานประจําของบริษัททําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการต้องทราบ ดแูลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ จดัการประชุม
จดัทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น จดัเก็บเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนดดแูลให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลกิจการรวมถึงการติดตอ่สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น
ทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทด้วย 

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความหลากหลายในด้านทักษะความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์มี

วิสยัทศัน์และความสามารถท่ีจะช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถอทิุศเวลาและความ
พยายามในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความ
มัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทมิได้กําหนดจํานวนกิจการอ่ืนท่ีกรรมการจะไปดํารง
ตําแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ีเหมาะสมในการท่ีจะรับตําแหน่งเป็นกรรมการในขณะใด
ขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพ่ือติดตามการดําเนินงานของบริษัท และสามารถ
ปฎิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ  

 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท 
 บริษัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือก

บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
บริษัทมิได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพ่ือการนี ้ในระหวา่งปี 2563 มีรายละเอียดกรรมการเข้า – ออก ดงันี ้

-นายปรีชา  เลิศกมลมาศ         เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

-นายสพุจน์  จิรไกรศรี ลาออก (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

-นายสรุงค์บลูกลุ  เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายสพุจน์  จิรไกรศรี 
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชดัเจนว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั
ส่วนหนึ่งในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
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 ประสิทธิภาพการทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการ

กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ท่ีนําเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูล
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธรุกิจท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคมุภายในอย่าง
เพียงพอ ทัง้ทางด้านการเงิน การปฏิบติังาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการอีกทัง้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอบริษัทมีหน่วยงานอิสระ
ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานครอบคลมุทกุธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ไปกบัการรายงานต่อ
กรรมการบริหาร   ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองดงักลา่ว 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่และการปฏิบติังานในการควบคมุภายในแตล่ะ
เร่ืองว่าได้มีการควบคมุท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบคําสัง่ของบริษัททัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ
สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี หน่วยงานดงักลา่วนีจ้งึขึน้ตรงและรายงานผลการกํากบัดแูลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในปีละ 1 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น  ก่อนการ

ประชมุคณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
 การประเมินตนเองคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขึน้เป็นประจําทุกปีเพ่ือพิจารณา

ทบทวน ตรวจสอบการทํางาน ประเมินการทํางานของตนและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2563 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ภายใต้ 6 หวัข้อหลกั 
ได้แก่ 

1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ   
 4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ    
 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา         

 ผู้บริหาร สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะเหน็ว่า การดําเนินการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีหากมีกรรมการได้รับ
แตง่ตัง้เข้าใหม ่คณะกรรมการบริษัททัง้คณะจะร่วมชีแ้จงให้กรรมการใหมท่ราบถึงนโยบายของบริษัท และการประกอบธรุกิจโดยรวม
ของบริษัท  

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทได้สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และผู้

ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นัน้กระทําทัง้เป็นภายในบริษัทและใช้
บริการของสถาบนัภายนอก 
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การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ในระหวา่งปี 2563 บริษัท ฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงันี ้

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ 
ทนุท่ีเรียกชําระ
แล้ว (ล้านบาท) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียง 

มลูคา่เงินลงทนุ 
(ล้านบาท)  

1.บริษัท หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั 
 

ผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์ให้บริการ
โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์
และรับจ้างพิมพ์งาน 

100.00 99.99 100.00 

2.บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ธรุกิจให้สินเช่ือ 100.00 99.99 100.00 

 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัแต่งตัง้ให้ นายสมนึก กยาวฒันกิจและนายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน และนางปรียาพร 

กยาวฒันกิจ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตงฮัว้ แอสเซทจํากดั และ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์
ทีดีท่ีสดุของบริษัทย่อย และดแูลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือ
การทํารายการสําคญัอ่ืนใด ให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการต่าง ๆ ใน
ลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากับดแูลให้มีการจัดเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัท
สามารถตรวจสอบได้ 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

 บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือป้องกันผู้บริหารนํา
ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมบริษัทได้กําหนดระเบียบ
ปฏิบติัสําหรับรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยการกําหนดราคาและเง่ือนไขถือปฏิบติัเช่นเดียวกับรายการท่ีทํากับบุคคลภายนอกรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชนอย่างเดด็ขาด 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งท่ีผ่านมาผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัททกุทา่นได้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์มาโดยตลอด   

นโยบายการกํากบัดแูลท่ีสําคญั ท่ีผ่านการให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีดงันี ้
1. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการคือครองหลกัทรัพย์ ต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตบาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจดัทําบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็รายบุคคล เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุครัง้ถัดไป นอกจากนนัที ยงัได้แจ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดดงักลา่วด้วย 

2. บริษัทมีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่
บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวา่จะพ้น
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ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดดงักล่าถือเป็นการกระทํา
ผิดวินยัของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมลูภายในท่ีสําคญั คนกระทําผิดวินยัจะได้รับโทษตัง้แต่ การ
ตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังาน โดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 
 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2563 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์  คือนางสาว

สดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 แหง่บริษัทบญัชีกิจ จํากดั และได้ให้ความเหน็ในรายงานการตรวจสอบ
ดงันี ้ “ให้ความเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข” โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชี 
ให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาจํานวนเงินรวม 1,840,000.00 บาท ซึง่คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็น
จํานวนท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคม

โดยรวม ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ในการดําเนินธรุกิจปกติ โดยตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมของชมุชน
โดยรอบ รวมทัง้ใสใ่จดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง โดยยดึหลกัการดําเนินธรุกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพตอ่สิทธิ
มนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนท่ีตัง้ของบริษัทฯ ลกูค้า ผู้อ่าน  คูค้่า ผู้ จําหน่าย และ
หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 

บริษัทฯ มุง่มัน่พฒันาธรุกิจ และควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบติัตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือข้อกําหนด
อ่ืนๆ รวมทัง้แนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจ
ในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน    บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ
เสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการ
คอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้ค่าจ้าง และสวสัดิการ ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายไทยรวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย  
บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็นสื่อกลางให้ความ
ช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนกังานและดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบติังานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสขุ   
บ ริษั ทฯ  ให้ความสํ าคัญ กับการดูแล เร่ือ งความปลอดภัยและสุขอนามัย ในการทํ างาน โดย มีการจัดตั ง้ 
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน   เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
สขุอนามยัท่ีดีแก่พนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ  ติดตัง้ระบบสญัญาณ
เตือนภยัภายในอาคารถงัดบัเพลิงประตหูนีไฟตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบือ้งต้น 

4. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบติั
ตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพ่ือขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและ



-35- 
 

ประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินกิจการ เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
ให้ดีย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป 

5. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และผู้จดัจําหน่าย : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้า  รวมทัง้
พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/หรือการบริการ  ในด้านผู้ จดัจําหน่าย บริษัท
มุง่หวงัให้ได้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ  และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่คูค้่า 

6. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่  โดย
สื่อสารทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด  และจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเหน็การฝ่าฝืนหรือพบเหน็การกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  โดยท่ีระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุ
ถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ โดยมี
การกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน 
   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้กํากบัดแูลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความพอเพียงและความเหมาะสม
ของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การรายงานทาง
การเงินมีความเช่ือถือได้และทนัเวลา  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบ
การติดตามผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัแล้ว จะทําการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  และกําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    
   ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทและระบบควบคมุดแูลการบริหารงานของ
บริษัทย่อย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และบุคคลท่ีเก่ียงโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว  และในปี 2563 ไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัในอนัท่ีจะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแตอ่ย่างใด 
  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน   นอกจากนีใ้นการกําหนดนโยบายการ
แผนการปฏิบัติงาน  บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว  ความพอเพียงและความ
เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่ง ๆ เช่น การบริหารความเส่ียง  
   นอกจากนีใ้นส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ผู้ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน  
 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรัตนา  อมรแสนสขุ ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในธรุกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี  มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็วา่ มี
ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่วได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นีก้ารมอบหมายตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายการระหว่างกัน 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บคุคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัทโดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือ
หุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้กําหนดขึน้โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตก
ลงกนัตามสญัญาหากไมมี่ราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งมีการควบคมุ หรือเป็นกิจการท่ีบริษัทควบคมุ 
หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษัทมีดงันี 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

ช่ือบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ให้บริการ
โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน 

บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ
แฟคเตอร่ิง การให้กู้  รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสินเช่ือลสิซิ่ง 

บริษัทย่อย 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั”) 

ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้แบบ
แฟคเตอร่ิง การให้กู้ รับซือ้ขายฝาก และการ

ให้บริการสินเช่ือลสิซิ่ง 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

(ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้  แคปปิตอล จํากดั) 

บริษัท สาครและบตุร จํากดั ธรุกิจลงทนุ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท เดอะดรากอน จํากดั 

(เดิม ช่ือ  “บริษัท  อินเตอร์ เอ็กซ์โป 
แมนเนจเม้นท์ จํากดั) 

ผลิตและจําหน่ายเครืองสําอาง กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอช ดรากอน จํากดั อีเว้นท์/ออกแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ 
จํากดั 

ผลิตจําหน่ายหนงัสือพิมพ์  

(หยดุกิจการ) 

กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

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

บริษัท เควีเค เวิร์ดไวด์ จํากดั ธรุกิจลงทนุ ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จํากดั ตวัแทนนายหน้าประกนัภยั ผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จํากดั จําหน่ายนํา้มนัปาล์มดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซนัส์ จํากดั ซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการร่วมและผู้ ถือหุ้นร่วม 

บริษัท ทายกร จํากดั ธรุกิจสื่อวิทย ุ กรรมการถือหุ้นทางอ้อม 
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บริษัท อาณธร จํากดั การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์
ชนิดนัง่สว่นบคุคล รถกระบะรถตู้และรถ

ขนาดเลก็ท่ีคล้ายกนั 

กรรมการถือหุ้นร่วม 

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

 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขาย ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม 

รายได้คา่เช่า* ราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาตามจริง 

รายได้คา่สาธารณปูโภค ราคาตามจริง 

คา่เช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 

คา่โฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามจริง 
*ในปี 2563 บริษัทไมคิ่ดคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งกนักบับริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีท่ีอยู่ในการจดทะเบียนแห่งเดียวกับบริษัท แต่ไม่มีการใช้พืน้ท่ีเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่าระหว่างกัน 
ประกอบด้วย 

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

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทําสญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารและที่ดินจากกรมธนารักษ์ด้วยมลูค่าตามบญัชี 14.03 ล้าน
บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กับบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จํากัด เพ่ิมเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทํา
สญัญาโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ให้ดําเนินการโอนสิทธิ
การเช่าดงักล่าวในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 13.67 ล้านบาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) และได้รับชําระ
เงินในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหวา่งการจดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกบักรมธนา
รักษ์ 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

บริษัท  หนังสือพิมพ์ตงฮัว้  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายได้รวม 23.42 27.25 19.86

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 28.12 27.33 21.79

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (4.69) 0.08 (1.93)

สินทรัพย์รวม 96.83 92.40 83.42

หนีส้ินรวม 6.06 7.21 8.78

ส่วนของผู้ถือหุ้น 90.77 85.19 74.64

บริษัท  ตงฮัว้ แอสเซท  จํากัด
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายได้รวม 30.09 48.96 24.45

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 17.86 26.84 8.91

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 12.23 22.12 15.54

สินทรัพย์รวม 449.86 416.69 220.36

หนีส้ินรวม 293.25 237.81 26.23

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 156.61 178.88 194.13
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บริษัท  ตงฮัว้ แคปปิตอล  จํากัด

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายได้รวม 28.93 17.54 9.81

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 27.86 37.23 21.46

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.07 19.69 (11.65)

สินทรัพย์รวม 489.29 494.44 284.04

หนีส้ินรวม 386.33 410.69 212.24

สว่นของผู้ถือหุ้น 102.96 83.75 71.80

 

บริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563

รายได้รวม 53.51                 33.70                 107.75              67.53                 

ต้นทุนและบริการ -                     -                     24.14                 19.79                 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8.78                   7.93                   37.09                 19.99                 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 43.94                 25.77                 40.86                 27.75                 

สินทรัพย์รวม 1,194.08           1,215.59           1,243.79           1,250.85           

หนีส้ินรวม 9.88                   11.18                 44.00                 38.09                 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,184.20           1,204.41           1,199.79           1,212.76           

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

•  อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 19.23              23.15              29.70              

อัตราส่วนกําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 52.74              28.15              27.88              

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 42.36              43.18              40.92              

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.60                3.88                2.28                

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.45                3.74                2.21                
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
ผลการดาํเนินงาน 
การที่บริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท หนงัสอืพิมพ์ตงฮัว้ จํากดั ในปี 

2556 และการทําธรุกิจค้าปลีก บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ในปี 2557 และการทําธรุกิจสินเช่ือ บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ในปี 
2558  

ในปี 2560 บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั ได้ยกเลิกสาขาอีกจํานวน 2 สาขา คือ สาขานานาเจริญ เม่ือวนัท่ี  
31 มกราคม 2560 และสาขามาร์เก็ตทเูดย์ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้า
ปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนงัสือแสดงเจตจํานงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เช่าอาคารร้านค้าปลีก
จํานวน 2 สาขา ดําเนินธรุกิจ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” และบริษัทย่อย  จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพ่ิมสินและ
สาขาทา่อิฐ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ตอ่ได้ 2 ช่วงๆ ละ 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจบุนั  
 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติคณะกรรมการบริษัทอนมุติัปรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนิน
ธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทุนท่ีแท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้ นสามัญชองบริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด จํานวนไม่เกิน 
44,999,998 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.93 
บาท กําหนดจากราคาบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามญัของบริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั 
ทัง้สิน้ 131,849,994.14 บาท ให้กบับริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดับริษัทได้ขายเงินลงทนุให้กบับริษัทย่อย และรับรู้ผลขาดทนุในงบ
กําไรขาดทนุ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560  

 
ทําให้โครงสร้างรายได้ในปี 2563 มีการเปล่ียนแปลง ซึง่สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดงันี ้
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 67.53 ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีรายได้ 

107.75 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อเน่ือง 39.64 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 61.22 ล้านบาท  ทําให้
บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 27.63 ล้านบาทลดลงจากปี 2562  ซึ่งมีผลกําไรจากการดําเนินงาน
ตอ่เน่ือง 46.53 ล้านบาท   

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดําเนินงานรวม 87.83 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 147.26 
ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานรวม 60.19 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีค่าใช้จ่ายรวม 100.18 ล้าน
บาท ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรรวม 27.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึง่มีผลกําไรรวม 47.08 ล้านบาท 

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,250.85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2562 ท่ีมี 1,243.79 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน
หนีส้ินของบริษัทฯ มีจํานวน  38.09 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 ซึง่มีจํานวน 44.00ล้านบาท   

 
 รายได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง จํานวน 33.59 ล้านบาท ลดลง 
9.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.03 มีรายได้ดอกเบีย้ (คา่รักษาสทิธ์ิ) และเงินปันผลจํานวน 69.18 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 15.85 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.71  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมีรายได้อ่ืนๆ จํานวน 4.98 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 2.83 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 131.72 รายได้อ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่จากกําไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ
เงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง จํานวน 27.45 ล้านบาท ลดลง
6.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.28 มีรายได้ดอกเบีย้ (คา่รักษาสิทธ์ิ) และเงินปันผลจํานวน 33.01 ล้านบาท ลดลง35.67ล้าน
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บาท หรือลดลงร้อยละ 48.50 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีลดลง และมีรายได้อ่ืนๆ จํานวน 6.56 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้1.60ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 132.13 รายได้อ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่จากกําไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ
เงินลงทนุชัว่คราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการ 24.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.63 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.71 
จากปี 2561 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 22.64 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.02 ของรายได้จากการขายและให้บริการในปี 
2561 

ปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและการให้บริการ 19.79 ล้านบาท ลดลง4.35  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.02 จาก
ปี 2562 ซึง่มีต้นทนุขายและให้บริการ 24.14 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.92 ของรายได้จากการขายและให้บริการในปี 
2562 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  37.09 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3.17 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
9.35 จากปี 2561 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.92 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อยและ
เงินลงทนุในหุ้นกู้  

ปี 2563 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  19.85 ล้านบาท ลดลง17.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.48
จากปี 2562 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 37.09 ล้านบาท เป็นการลดลงของคา่เผ่ือด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อยและเงิน
ลงทนุในหุ้นกู้  

 
 กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสาํหรับงวด 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรเบด็เสร็จรวม 40.86 ล้านบาท ลดลง 0.04 ล้านบาท จากการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สินของ
บริษัทย่อยด้านธรุกิจสนิเช่ือ และเงินลงทนุในหุ้นกู้และกองทนุ 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรเบด็เสร็จรวม 15.34  ล้านบาท ลดลง25.52 ล้านบาท จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสาร
ทนุ 

 
ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,243.79 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 35.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.91 จาก ณ 
สิน้ปี 2561 เพ่ิมขึน้จากการลงทนุในบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,250.85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้7.06 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.57 จาก ณ 
สิน้ปี 2562 เพ่ิมขึน้จากการลงทนุในบริษัทย่อย 

 
 หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 44.00 ล้านบาท ลดลง 5.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.37 จาก ณ สิน้ปี 
2561 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงจากหนีส้ินจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม  38.09 ล้านบาท ลดลง5.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.43 จาก ณ สิน้ปี 
2562 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงจากหนีส้ินจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,199.79 เพ่ิมขึน้ 40.86 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.53 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,212.75 เพ่ิมขึน้ 12.96 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.08
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทนุในหุ้นกู้  

 
สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสด 
ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ 3.84 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

14.09 ล้านบาทและลดลงจากเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 10.25 ล้านบาท 
ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิลดลง7.04 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จากกระแสเงินสดจากการกิจกรรมดําเนินงาน

274.10 ล้านบาท  และลดลงจากเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 280.04 ล้านบาท 
 
ปัจจยัและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายในการมองหาธรุกิจใหม่  ซึง่ในขณะนีกํ้าลงัอยู่ในระหวา่งการเจรจาและวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก

การลงทนุท่ีเหมาะสม  และมีเป้าหมายจะเร่ิมธุรกิจใหม่ จึงเป็นเหตผุลหลกัให้บริษัทมีมติเพ่ิมทนุเพ่ือให้สามารถรองรับธุรกิจใหม่ท่ี
กําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นท่ีน่าพอใจต่อผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทต้องใช้
ความระมดัระวงั และความรอบคอบในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น  

ปัจจัยสําคัญท่ีอาจกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยจะมี
แนวโน้มการขยายตวัในภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัเสริมจากนโยบายการพฒันาและการลงทนุของภาครัฐบาล  แต่
ไมส่ามารถปฎิเสธได้วา่ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลงัผนัผวนอย่างหนกัอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจท่ีกําลงัมีปัญหาทัง้
ในยโุรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินทนุในตลาดโลก ซึ่งปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึน้อย่างต่อเน่ือง   ซึ่งอาจเป็นปัจจยัหนึ่งในการตดัสินใจเก่ียวกับการลงทนุท่ีต้องใช้เทคโนโลยี และการระดมทุนจากต่างประเทศ  
และอาจสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถึงอตัราผลตอบแทนของการลงทนุท่ีน่าสนใจในอนาคตได้ 

 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ี
แสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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รายงานความรับผดิชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงนิ 

 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั ถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้ได้ผ่านการตวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบ
บญัชีอิสระ งบการเงินดงักลา่วจงึสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 
  
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกํากบัดแูลงบการเงินและประเมิน
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีถกูต้องครบถ้วน อย่างเพียงพอ และ
ป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท  โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือว่างบการเงินของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดถกูต้องในสาระสําคญัแล้ว 

 
        

    
นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ    นายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน 
ประธานกรรมการ           กรรมการผู้ อํานวยการ 
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บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 บริษทั ตงฮั้ ว โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัในประเทศไทยเม่ือปี        

พ.ศ. 2503 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 สาํนกังาน
ใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอ้ย เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศ
ไทย 

 

1.2 บริษทั ประกอบธุรกิจหลกั คือ ดาํเนินกิจการเพื่อการลงทุน 
 

1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ นายสมนึก กยาวฒันกิจ 
 

1.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม      

โดยส่วนใหญ่ ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ติดตาม   
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547 และแสดงรายการในงบการเงิน ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตาม
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี เ ก่ียวข้อง  ภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
รายการท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 

 

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนอตามกฎหมายโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและใช้หน่วยเงินตราไทย บริษทั     
ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย  
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
2.4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม  
 งบการเงินรวมได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงรวมกนัเรียกว่า กลุ่มบริษทั       

โดยมีอตัราการถือหุ้น ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 
2563 2562 2563 2562 

      

บริษทัยอ่ย      
บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
   ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์
   และรับจา้งพิมพง์าน 
บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 
   แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการ 
   ใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม    
(ถือหุน้โดย  บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั)   ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 
บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 302,000 302,000 90.00 90.00 แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการ 
   ใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง 

 
บริษทัย่อย หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั และบริษทัมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น ซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนของกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนและ     
มีความสามารถท่ีจะทาํใหเ้กิดผลตอบแทนจากการมีอาํนาจควบคุมในกิจการนั้น 
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการควบคุม  

 

ยอดคงค้างระหว่างกันของกลุ่มบริษัท รายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญ และเงินลงทุนของบริษัท              
ในบริษทัยอ่ยกบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยท่ีนาํมาใช้ในการจดัทาํงบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายบญัชี         
ท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบับริษทั 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้น         
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
 

2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทั ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี รวมทั้งแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงในหลกัการสาํคญัมีดงัน้ี 
 

มาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้มีการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) กาํหนดการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํหนดการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั (ต่อ) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า  
มาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ
สญัญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า     
 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภท    
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

2.5.2 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
- ไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนเม่ือใชว้ิธีการอยา่งง่าย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมลูค่ายติุธรรม 
- พิจารณาให้นํ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนํ้ าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิค

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน
เฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ีตามนิยามของตราสารหน้ีท่ีระบุไวใ้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 
เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- ไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินใน
อนาคตใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน เช่น 
ท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นตน้  
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 

2.5.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เ ร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี           
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
- ไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้มี) มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอย

ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบั
รายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้
ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
- ไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจกระทบต่อการ

ประมาณการกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี  

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
- ไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

36   
- ไม่นาํขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคต

มา ใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช ้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่พร้อมใชง้าน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

- ไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลทาํใหเ้กิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต  
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
 

2.5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ือง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2563) ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงโดยเพ่ิมแนวทางผอ่นปรนในทางปฏิบติั 2 เร่ือง 
ดงัน้ี 
1.  กรณีท่ีไดรั้บการยินยอมให้ลดค่าเช่าเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผูเ้ช่าอาจเลือกไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้
บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

2.  กรณีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.6 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณ

การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บ
การทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

  

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ และขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงมี
ผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน มีดงัน้ี  

 

งบการเงินรวม 
- การจดัทาํงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินยัในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
2.6 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ และขอ้สมมติท่ีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงมี
ผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน มีดงัน้ี (ต่อ)  
การรับรู้รายได ้

- พิจารณาวา่การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนัได ้
- การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
- ค่านายหนา้ พิจารณาว่ารายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัทาํรายการนั้นมีลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการ

เป็นตวัการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

- การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย ฝ่ายบริหารของบริษทั
ตอ้งใช้ดุลยพินิจ โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไว ้

- ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
บริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 
- การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เก่ียวกบัขอ้สมมติ

สาํคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 
 

ภาษีเงินได ้
- การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
- การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนาํขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้
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3. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ
ในงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมท่ีเกิดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมและ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี  

หน่วย: บาท
 งบการเงินรวม
 ผลกระทบจาก
 

31 ธ.ค. 2562

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 ม.ค. 2563

สินทรัพย์  
เงินลงทุนชัว่คราว 499,863,951 (499,863,951) - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,301,734 (1,719,995) - 16,581,739
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 499,623,174 - 499,623,174
เงินลงทุนเผือ่ขาย 103,141,776 (103,141,776) - -
เงินลงทุนระยะยาว 80,000,000 (80,000,000) - -
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 1,842,579 1,842,579
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 182,211,725 - 182,211,725
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,377,483 214,979 - 1,592,462
หนีสิ้น  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 784,878 784,878
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 1,086,940 1,086,940
     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (35,521,947) (2,752,592) (29,239) (38,303,778)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,509,934) 76,748 - (5,433,186)
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี (ต่อ) 
 

หน่วย: บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบจาก
 

31 ธ.ค. 2562

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 ม.ค. 2563

สินทรัพย์  
เงินลงทุนชัว่คราว 209,242,239 (209,242,239) - -
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 209,001,462 - 209,001,462
เงินลงทุนเผือ่ขาย 82,035,043 (82,035,043) - -
เงินลงทุนระยะยาว 80,000,000 (80,000,000) - -
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 927,534 927,534
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 161,104,992 - 161,009,075
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 210,352 - 210,352
     

หนีสิ้น  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -
- 

370,191 370,191
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 570,195 570,195
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,626 (4,626) - -
     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (38,776,139) (1,032,597) (12,852) (38,821,588)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 18,506 76,748 - 95,254
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 
รายละเอียดของผลกระทบของกาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2563 มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท
  งบการเงินรวม  

 กาํไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 – ตามรายงานเดิม (35,521,947) (5,509,934) 
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน   
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (1,266,763) 95,935 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ (1,719,995) - 

ผลกระทบจากถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี  16  (29,239) - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 234,166 (19,187) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ปรับปรุงใหม่ (38,303,778) (5,433,186) 

 

หน่วย : บาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 กาํไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 – ตามรายงานเดิม (38,776,139) 18,506 
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน   
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (1,266,763) 95,935 
ผลกระทบจากถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี  16 (12,852) - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 234,166 (19,187) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – ปรับปรุงใหม่ (39,821,588) 95,254 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามบญัชีภายใตม้าตรฐานฉบบัเดิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  

 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2562 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  
1 ม.ค. 2563 

 
 
 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,616,199   13,616,199 13,616,199 
เงินลงทุนชัว่คราว 499,863,951 479,863,037  20,000,914 499,863,951 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,301,734   18,301,734 18,301,734 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 48,186,241   48,186,241 48,186,241 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือ 
          ท่ีดินโดยมีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 294,837,500   294,837,500 294,837,500 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 103,141,776  103,141,776  103,141,776 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 80,000,000   80,000,000 80,000,000 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,057,947,401 479,863,037 103,141,776 474,942,588 1,057,947,401 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,868,936   24,868,936 24,868,936 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 24,868,936   24,868,936 24,868,936 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

- 68 - 
 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามบญัชีภายใตม้าตรฐานฉบบัเดิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2562 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  
1 ม.ค. 2563 

 
 
 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,015,590   1,015,590 1,015,590 
เงินลงทุนชัว่คราว 209,242,239 189,242,239  20,000,000 209,242,239 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64,539,380   64,539,380 64,539,380 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 554,600,000   554,600,000 554,600,000 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 82,035,043  82,035,043  82,035,043 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 80,000,000   80,000,000 80,000,000 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 991,432,252 189,242,239 82,035,043 720,154,970 991,432,252 
  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,381,388   9,381,388 9,381,388 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 9,381,388   9,381,388 9,381,388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 

 การประเมินการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี  
หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 29,761,220 25,332,533 
- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 5,379,199 4,389,894 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 30,000,000 30,000,000 
   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,719,995 - 
- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน 240,776 240,776 
- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 930,051 930,051 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 68,031,241 60,893,254 

 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ
(ต่อ) 

 ผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 และสาํหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุนกลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  

หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 82,200 - 
ผลกระทบจากถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  16 (29,239) (12,852) 
บวก สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่ง

สมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 
 

1,951,990 
1,023,990 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (162,372) (83,604) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํ TFRS 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 1,842,579 927,534 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทีรั่บรู้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,842,579 927,534 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 7 7 
  

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่ามาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร 74,457 - 
รถยนต ์ 1,768,122 927,534 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,842,579 927,534 

 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
4.1. เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินท่ีนาํเสนอน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการ
ในงบการเงิน ยกเวน้รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ รวมถึงเงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินฝากประจาํและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีไม่มีขอ้จาํกดัในการใช ้มีสภาพ
คล่องสูงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ไม่เป็นนยัสาํคญั เช่น มีระยะการจ่ายคืนไดไ้ม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัฝากหรือลงทุน 

 

4.3. เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
(ถา้มี) 
 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

เงินลงทุนชัว่คราว แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     
ที่ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม (มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ) การเปล่ียนแปลงระหว่างราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรม บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

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

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน ท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงใน
ราคาทุน หักดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 

การคาํนวณตน้ทุน สาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป หรือเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยู่ ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.4. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยู่กบัลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของกิจการ (Business Model) ดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้ 
- ราคาทุนตดัจาํหน่าย: สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือการถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และต้องมีการประเมินการด้อยค่า  ทั้ ง น้ี  ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ                 
การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

-  

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน  การเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

-  
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 
- เงินลงทุนในตราสารทุน [ซ่ึงมิไดถื้อไวเ้พื่อคา้] เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้กาํไรหรือขาดทุน
จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะไม่มีการ
โอนไปรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนในภายหลงัเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว โดย
จะถูกโอนไปกาํไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 

- เงินลงทุนในตราสารทุน [ท่ีถือไวเ้พื่อคา้] เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุนซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
-  

กลุ่มบริษทัจดัประเภทและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

การตดัรายการ 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
ไดส้ิ้นสุดลง หรือเม่ือไดโ้อนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน และกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินเม่ือไดป้ฏิบติั
ตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 
 

การด้อยค่า  
กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีทัว่ไป 
(General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ยกเวน้ลูกหน้ีการคา้กลุ่ม
บริษทัใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

 

 นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

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

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระสําหรับการขายสินคา้และการให้บริการตามปกติของ
ธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ
ชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) 
ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ี และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการ
ลูกหน้ีการคา้ 

 

4.6  สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า บริษทัฯ และบริษทั
ย่อย พิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีคาด
ว่าตอ้งจ่ายเพื่อการขายสินคา้ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ที่ซ้ือ ประกอบดว้ยราคาซ้ือ รวมค่าใชจ้่ายอื่นทุกประเภทที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
สินคา้ ตน้ทุนการผลิตของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน 
และค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 

5.  

สินคา้สาํเร็จรูป  -  ราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
วตัถุดิบและวสัดุใชส้ิ้นเปลือง  -  ราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

4.7 สญัญาเช่า 
 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
4.  

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด  หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก
สินทรัพยไ์ดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่า  ไม่ว่าในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่  จดัเป็นสัญญาเช่าทาง
การเงิน  กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ี เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่ า ท่ีต้องจ่ายแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ ากว่า                   
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  และการคิดค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าจะตดัตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์

 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจาก
สินทรัพยไ์ม่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนเงิน ท่ีจ่ายตามสัญญา
เช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิติัต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลา                    
ท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้ นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า                    
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้ น ทั้ งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุอง
สญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.7 สญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม
ใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์้างอิงและหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา
เช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้น
กวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน      3 ปี 
อาคาร 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ      3 ปี 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีคาดว่า
จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของ
สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่
ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นได้
เกิดข้ึน  
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.7 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั้งน้ีอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าตํา่ 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

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

     

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงดว้ยราคาทุน 

 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื ่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยซ่ึ์งประมาณไว ้ดงัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างภายใตส้ญัญาเช่า   5 - 20 ปี   
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    5 - 10 ปี   
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้        3 - 10 ปี   
ยานพาหนะ      5 - 10 ปี   
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
ตน้ทุนที่ประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่สร้างสินทรัพย  ์ซ่ึง
เป็นภาระผูกพนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 

ค่าใชจ้่ายในการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นผลให้ค่าใชจ้่ายนั้นมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์

 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดพ้ิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น  

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ให้มีการทบทวนอย่างนอ้ย
ท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 

 

ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 
 

4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุน หักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยประมาณไว ้5 ปี 

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 
 

4.11 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่าดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการเช่าอาคาร ระยะเวลา             7 ปี 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย  ์อนัได้แก่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะพิจารณาจากมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบญัชี ถือว่าสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง จาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
จาํหน่ายและมูลค่าจากการใช ้
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไป
แลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  เมื่อบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือเป็น
ภาระผูกพนัค่อนขา้งแน่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายชาํระ
ภาระผูกพนันั้นในจาํนวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

 

4.14 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได  ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อส่งมอบสินคา้ และโอนอาํนาจการ
ควบคุมสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยแสดงมูลค่าหลงัหักประมาณการสินคา้รับคืน และส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  

 

รายไดด้อกเบ้ีย (ค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิซ้ือคืนท่ีดินคืน) รับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมจากการจดัหาเงินกูรั้บรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตลอดอายุสัญญาเงินให้
กูย้ืม 
 

รายไดจ้ากการให้เช่า รับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทัจึงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าว 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.15 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดที่พนกังาน
ไดใ้ห้บริการ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนกังานเม่ือออกจากงาน ตาม
กฎหมายแรงงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)            ท่ี
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวท่ี้เกิดจาก
ประมาณการหน้ีสินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี          
เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลต่างจากการแปลงค่าบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 

4.17 ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่  ภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือสามารถขอคืนได ้โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนสาํหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดย คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
4.17 ภาษีเงินได ้(ต่อ) 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์
จากยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีหรือจะตอ้งชาํระยอดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตามมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี รับรู้จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

4.18 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัดว้ยจาํนวน    

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
การถือหุน้ระหว่างกนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั นอกจากน้ีความเก่ียวขอ้งกนั
ยงัพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใชอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญั
ในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษทัมีรายการบญัชี
สินทรัพย  ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไวใ้น        
งบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  

5.1 ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัย่อย   
บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพใ์หบ้ริการโฆษณา

ในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 
แบบแฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการ
สินเช่ือลิสซ่ิง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 
 

ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้นแบบแฟค
ตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม
(ถือหุน้โดย  บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ๆ  
บริษทั สาครและบุตร จาํกดั ธุรกิจลงทุน กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั  (เดิมช่ือ  

บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 
ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม

บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั ผลิตจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ (หยดุกิจการ) กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั อีเวน้ท/์ออแกนไนซ์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั เควเีค เวลิด์ไวด ์จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั ตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั ที.เอส.ปาลม์ ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายนํ้ามนัปาลม์ดิบ (หยดุกิจการ) กรรมการถือหุน้ทางออ้ม
บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั ซ้ือขายหลกัทรัพย์ กรรมการร่วมและผูถื้อหุน้ร่วม
บริษทั ทายกร จาํกดั ธุรกิจส่ือวทิยุ กรรมการถือหุน้ทางออ้ม
บริษทั อาณธร จาํกดั การใหเ้ช่าและใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงยานยนตช์นิดนัง่

ส่วนบุคคล รถกระบะรถตูแ้ละรถขนาดเลก็ท่ี
คลา้ยกนั 

ผูถื้อหุน้ร่วม

บริษทั แอดวานซ์ ยเีอส จาํกดั การใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้ร่วม
ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั – บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบ

การวางแผน  สั่ งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง  ๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํ
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

5.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภท มีดงัน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่า* ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณาและอ่ืนๆ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

  *ตั้งแต่ปี 2561 บริษทัไม่คิดค่าเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  
 

5.3 ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด 
     หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย     
 บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั - - - 5,241 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั - - 12,068 27,021 
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั - - 85,107 85,107 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย     
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั - - 60,515,325 43,629,140 
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั - - 22,077,148 19,431,542 
 ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ     
 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 64,109 82,240 64,109 82,240 
 บริษทั ทายกร จาํกดั 571,000 571,000 471,000 471,000 
 บริษทั สาครและบุตร จาํกดั - 500 - - 
 รวม 635,109 653,740 83,224,757 63,731,291 

 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
5.3 ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีมี ดงัน้ี 

  หน่วย : บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 เพิ่มข้ึน ลดลง 2563 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน – บริษทัย่อย     
บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั  347,000,000 - 213,077,922 133,922,078
บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั  207,600,000 - 207,600,000 - 
รวม  554,600,000 - 420,677,922 133,922,078
 

บริษทัตกลงคิดดอกเบ้ียจากบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 4.50 - 7.80 ต่อปี ในการใหกู้ย้มื เพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน
ปกติ 
 

       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่     
 เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย     
 บริษทั หนงัสือพิมพต์งฮั้ว จาํกดั - - 3,201,325 3,202,872 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั - - 5,537 5,537 
 เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ     
 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั - 2,274 - - 
 เงินทดรองจ่ายกรรมการ 100,000 - 100,000 - 
 รวม 100,000 2,274 3,306,862 3,208,409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
5.4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
    หน่วย : บาท 
  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
บริษทั หนังสือพมิพ์ตงฮ้ัว จํากดั     

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

     

บริษทั ตงฮ้ัว แคปปิตอล จํากดั     
 รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 60,000 60,000 
 ดอกเบ้ียรับ - - 16,886,186 27,066,000 
     

บริษทั ตงฮ้ัว แอสเซท จํากดั     
 ดอกเบ้ียรับ - - 2,645,605 11,731,808 
     

รายการธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่ๆ     
รายได้ค่าสาธารณูปโภค     

 บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 217,205 299,630 217,205 299,630 
     

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

ค่าเช่ารถยนต์     
บริษทั อาณธร จาํกดั 807,720 782,598 423,720 423,720 
     

ค่าสาธารณูปโภค     
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 10,695 14,920 - - 
     



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
5.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

     หน่วย : บาท 
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,905,125 2,699,361 1,585,125 1,499,361 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีท่ีอยู่แห่งเดียวกับบริษทัฯ และบริษัทย่อยไม่มีการคิดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค                  
ระหวา่งกนั ประกอบดว้ย 
บริษทั เควีเค เวิลด์ไวด ์จาํกดั 
บริษทั สาครและบุตร จาํกดั 
บริษทั อมตะอินชวัร์โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทั บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ ์จาํกดั 
บริษทั ทีเอช ดรากอน จาํกดั 
บริษทั เดอะ ดรากอน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์โป แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 
บริษทั ทีเอส ปาลม์ ออยส์ จาํกดั 
บริษทั ทีทีเอช.แอนดซ์นัส์ จาํกดั 
บริษทั ที.ซี. เอก็ซ์ซิบิชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั ทายกร จาํกดั 
บริษทั อาณธร จาํกดั 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
     หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เงินสด 31,504 40,502 10 - 
 เช็คในมือ 48,475 - - - 
 เงินฝากธนาคาร     
  เงินฝากออมทรัพย ์ 6,000,967 13,092,827 495,668 539,602 
  เงินฝากกระแสรายวนั 499,210 482,870 490,968 475,988 
 รวม 6,580,156 13,616,199 986,646 1,015,590 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน่ (2562: เงนิลงทุนช่ัวคราว) 
  หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน่     
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี     
 ตราสารหน้ี 828,170,521 - 653,948,289 - 

 

ตราสารหน้ีหุน้กูท่ี้จะถือจนครบ
กาํหนดส่วนท่ีครบกาํหนดภายใน
หน่ึงปี  (หมายเหตุ 12) 15,600,000 - 15,600,000 - 

 รวม 843,770,521 - 669,548,289 - 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผือ่ท่ีคาดวา่จะ
เรียกเงินคืนไม่ได)้     

 ตราสารหน้ี (5,379,199) - (4,389,894) - 

 
ตราสารหน้ีหุน้กูท่ี้จะถือจนครบ
กาํหนด (106,454) - (106,454) - 

  (5,485,653) - (4,496,347) - 
 รวม 838,284,868 - 665,051,941 - 
      

 เงนิลงทุนช่ัวคราว     
 หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 485,242,236 - 193,632,133 
 เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจาํ - 914 - - 

 
ตราสารหน้ีส่วนท่ีครบกาํหนด
ภายในหน่ึงปี  (หมายเหตุ 12) - 20,000,000 - 20,000,000 

  - 505,243,150 - 213,632,133 
 หัก ค่าเผือ่ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน - (5,379,199) - (4,389,894) 
 รวม - 499,863,951 - 209,242,239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน่ (2562: เงนิลงทุนช่ัวคราว) (ต่อ) 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2562: หลกัทรัพยเ์พื่อคา้) มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ราคาตามบญัชีต้นปี 485,242,236 334,305,162 193,632,133 47,493,725 
 ซ้ือ 1,349,448,496 613,129,070 1,082,864,267 257,850,952 
 จาํหน่าย (1,010,708,305) (464,708,967) (626,143,349) (112,736,914) 
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 4,188,094 2,516,971 3,595,237 1,024,370 
 ราคาตามบญัชีปลายปี 828,170,521 485,242,236 653,948,288 193,632,133 

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัอ่ืน 22,105,833 23,582,349 12,209,924 12,209,924 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ) (19,086,958) (16,638,611) (12,209,924) (12,209,924) 

 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 3,018,875 6,943,738 - - 
 ตัว๋เงินรับ 389,432 - - - 
 รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 3,408,307 6,943,738 - - 
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ลูกหน้ีอ่ืน     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.3) 635,109 653,740 83,224,757 63,731,291 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินลงทุน 1,109,416 540,390 1,109,416 540,391 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินใหกู้ย้มื 18,735,124 22,525,815 12,968,668 12,968,668 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 350,661 411,523 175,313 192,463 
 อ่ืนๆ 431,802 349,137 275,584 229,176 
 รวม 21,262,112 24,480,605 97,753,738 77,661,989 
 หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 
จะสูญ) (13,122,609) (13,122,609) (13,122,609) (13,122,609) 

 ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 8,139,503 11,357,996 84,631,129 64,539,380 
 รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 11,547,810 18,301,734 84,631,129 64,539,380 
      

 ลูกหน้ีการคา้แยกตามระยะเวลา ท่ีคา้งชาํระหน้ี ไดด้งัน้ี    
    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,065,496 5,187,076 - - 
  เกินกาํหนดชาํระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน 752,348 1,336,871 - - 
    เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 204,587 286,518 - - 
  เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 1,070,814 406,058 - - 
     เกินกวา่ 12 เดือน 17,012,588 16,365,826 12,209,924 12,209,924 
  22,105,833 23,582,349 12,209,924 12,209,924 
 หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ) (19,086,958) (16,638,611) (12,209,924) (12,209,924) 

 สุทธิ 3,018,875 6,943,738 - - 
      

 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน  (2562: หน้ีสงสยัจะสูญ) 728,352  762,220 - - 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนโอนกลบั  (2562: หน้ีสงสยัจะ
สูญโอนกลบั) - - - - 

 หน้ีสูญ - - - - 
 
9. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.3) -  -  133,922,078 554,600,000 
  บริษทัอ่ืน 25,575,000 33,510,000 3,250,000 3,250,000 
   ลูกหน้ีแฟคตอร่ิง  18,608,256 21,754,241 - - 
  44,183,256 55,264,241 137,172,078 557,850,000 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ) (7,078,000) (7,078,000) (3,250,000) (3,250,000) 

 รวม 37,105,256 48,186,241 133,922,078 554,600,000 
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9. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ) 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เงินใหกู้ย้มืแยกตามระยะเวลาท่ีคา้งชาํระหน้ี ไดด้งัน้ี  
    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,281,515 17,032,461 133,922,078 554,600,000 
  เกินกาํหนดชาํระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน 336,443 9,990,120 - - 
    เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,000,000 3,001,362 - - 
  เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 865,000 10,000,000 - - 
     เกินกวา่ 12 เดือน 33,700,298 15,240,298 3,250,000 3,250,000 
   44,183,256 55,264,241 137,172,078 557,850,000 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ) (7,078,000) (7,078,000) (3,250,000) (3,250,000) 

 เงนิให้กู้ยมื-สุทธิ   37,105,256 48,186,241 133,922,078 554,600,000 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญากูย้ืมเงิน จาํนวน 3.25 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลา 1 เดือน 
อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR + 3% ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยนาํลูกหน้ีท่ีใบแจง้หน้ีท่ียงัไม่
ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้และคํ้าประกนัส่วนบุคคลเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี อยา่งไร
กดี็ ตั้งแต่ปี 2556 บริษทัดงักล่าววา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีได ้บริษทัฯ จึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
 

 บริษทัย่อย 
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัอ่ืนและบุคคลอ่ืนรวมจาํนวน 27.36 ลา้นบาท ครบกาํหนดรับชาํระคืนใน

วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ถึง 25 กนัยายน พ.ศ. 2563โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 – 15 ต่อปี เงินให้กูย้ืมน้ี  
คํ้าประกนัโดยท่ีดินของผูกู้ ้

 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีรายหน่ึงชาํระหน้ีส่วนหน่ึงให้แก่บริษทัเป็นท่ีดินจาํนวน 3 โฉนดโดย
บริษทัฯไดบ้นัทึกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นรอการขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
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10. ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือทีด่นิโดยมกีารให้สิทธิซ้ือทีด่นิคนื 
 สญัญาท่ี 1 
 เ ม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกัน รายท่ีหน่ึง (ผู ้รับสิทธิ) ได้ทําการจดทะเบียน                   

โอนกรรมสิทธิท่ีดินใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน 7 โฉนด เน้ือท่ีรวม 42 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา เพื่อแลกกบั
เงินจาํนวนทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงค์ท่ีจะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงให้สิทธิ           
ซ้ือท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ใน
ราคา 290 ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น ผูรั้บสิทธิ    
ตกลงชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืนไดเ้ป็น
คราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตาม
อตัราท่ีระบุไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน  

 

 ในระหว่างปี 2562 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืนโดยยงัคงมีการชาํระค่ารักษาสิทธิเป็นรายเดือน
ใหแ้ก่ผูใ้หสิ้ทธิ  

 

 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนจาํนวน 1 โฉนด และไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืม
จาํนวน 34.66 ลา้นบาท จึงทาํให้ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืนจาํนวน 6 โฉนด ภายใน วนัท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามบนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือคืนท่ีดินคืนลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563    

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนแก่ผูรั้บสิทธิรวมทั้งหมด 6 
โฉนด และไดช้าํระเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแลว้ในวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

สญัญาท่ี 2 
 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รายท่ีสอง (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหก้บั บริษทัยอ่ย (ผูใ้หสิ้ทธิ) จาํนวน  4 โฉนด เน้ือท่ีรวม  เน้ือท่ี 3 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา 
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อแลกกบัเงินจาํนวนทั้งส้ิน 38   ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงได้
จดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน” โดยมีเง่ือนไขวา่ ผูรั้บสิทธิจะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 
21 มกราคม พ.ศ. 2562 ในราคา 38 ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการซ้ือคืน ไดเ้ป็นคราวๆ ตามความเหมาะสมแต่ทั้งน้ีขยายไดไ้ม่เกินสองคราว  และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษา
สิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ีระบุไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการ      
จดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน 
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10. ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือทีด่นิโดยมกีารให้สิทธิซ้ือทีด่นิคนื (ต่อ) 
สญัญาท่ี 2 (ต่อ) 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกาํหนดในการซ้ือ
ท่ีดินคืนภายในวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

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

  

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนจาํนวน 1 โฉนด และไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืม
จาํนวน 12.5 ลา้นบาท และไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกาํหนดในการซ้ือท่ีดินคืนภายใน
วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนท่ีเหลือจาํนวน 2 โฉนด และไดช้าํระเงินกูย้ืม
ทั้งจาํนวนแลว้ในวนัท่ีดงักล่าว 

 

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

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กบั บริษทัย่อย (ผูใ้ห้สิทธิ) จาํนวน 1 โฉนด เน้ือท่ีรวม 80 ตารางวา เพื่อแลกกบัเงิน
จาํนวนทั้งส้ิน 3.5 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “บนัทึกขอ้ตกลงให้สิทธิซ้ือท่ีดิน
คืน” โดยมีเง่ือนไขว่าผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดิน คืนไดภ้ายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ในราคา 3.5 
ลา้นบาท โดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น ผูรั้บสิทธิตกลงชาํระ     
ค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซ้ือท่ีดินคืน ผูรั้บสิทธิสามารถขอขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ได้เป็นคราวๆ      
ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 ปี และผูรั้บสิทธิตอ้งชาํระค่ารักษาสิทธิในการท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนตามอตัราท่ี
ระบุไวไ้ปจนครบระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไปหรือถึงวนัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือท่ีดินคืน 

 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกาํหนดในการซ้ือ
ท่ีดินคืนภายในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ผูรั้บสิทธิไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืนจาํนวน 1 โฉนด และไดช้าํระเงินกูย้ืมทั้ง
จาํนวนแลว้ในวนัท่ีดงักล่าว 
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10. ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืตามสัญญารับซ้ือทีด่นิโดยมกีารให้สิทธิซ้ือทีด่นิคนื (ต่อ) 
 สญัญาท่ี 4 
 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัรายท่ี 4 (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ

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

 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูรั้บสิทธิไดข้อขยายระยะเวลาในการซ้ือคืน ระยะเวลา 1 ปี ครบกาํหนดในการ
ซ้ือท่ีดินคืนภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อว่ามูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืมณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.  2563 โดยมียอดเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 10 ลา้นบาท 

 

 สญัญาท่ี 5 
 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัรายท่ี 5 (ผูรั้บสิทธิ) ไดท้าํการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กับ บริษทัย่อย (ผูใ้ห้สิทธิ) จาํนวน 1 โฉนด เน้ือท่ีรวม 12.50 ตารางวา เพื่อแลกกับเงิน  
จาํนวนทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะขอซ้ือท่ีดินคืน จึงไดจ้ดัทาํ “สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง” โดยมีเง่ือนไขว่าผูรั้บสิทธิ จะขอใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือท่ีดินคืนไดภ้ายในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในราคา     
7 ลา้นบาท  

 

 บริษทัยอ่ยไดถื้อว่ามูลค่าท่ีจ่ายไปภายใตส้ัญญารับซ้ือท่ีดินโดยมีการให้สิทธ์ิซ้ือท่ีดินคืนเป็นเงินให้กูย้ืมณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ.  2563 โดยมียอดเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 7 ลา้นบาท 
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11. สินค้าคงเหลอื 
     หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 สินคา้สาํเร็จรูป 155,685 155,685 - - 
 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 1,926,350 1,986,372 - - 
 รวม 2,082,035 2,142,057 - - 
 หัก ค่าเผือ่มูลสินคา้เส่ือมสภาพ (155,685) (155,685) - - 
  1,926,350 1,986,372 - - 

 
12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ (2562: เงนิลงทุนระยะยาว) 
  หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่     
 เงินลงทุนในตราสารทุน  
 ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 72,827,324 - 31,782,738 -
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (22,542,640) - (6,283,280) - 
  50,284,684  25,499,458  
      

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีหุน้กู ้  
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีหุน้กู ้ 40,519,651 - 40,519,651 -
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 377,937 - 377,937 - 
  40,897,588 - 40,897,588 - 
      

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีหุน้กูท่ี้จะถือจนครบ
กาํหนด     

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีหุน้กู ้ 105,600,000.00 - 105,600,000.00 -
 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน   (30,625,160) - (30,625,160) - 
  74,974,840 - 74,974,840 - 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

- 96 - 
 

12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ (2562: เงนิลงทุนระยะยาว) (ต่อ) 
  หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ (ต่อ)     
 หัก ตราสารหน้ีหุ้นกูท่ี้จะถือจนครบกาํหนด

ส่วนท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 15,600,000 - 15,600,000 - 
 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน-ส่วนท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (106,454) - (106,454) - 
  59,481,294 - 59,481,294 - 
 รวมสินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 150,663,566 - 125,878,341 - 
      

 เงนิลงทุนระยะยาว     
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน-ราคาทุน - 58,925,620 - 30,908,338
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม - (6,966,009) - (55,460) 
 รวม - 51,959,611 - 30,852,878 
      

 เงินลงทุนในหุน้กู ้  
 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน-ราคาทุน - 51,103,572 - 51,103,572
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม - 78,593 - 78,593 
 รวม - 51,182,165 - 51,182,165 
 รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน - 103,141,776 - 82,035,043 
      

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  
 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - 130,000,000 - 130,000,000
 หัก ค่าเผือ่ท่ีคาดวา่จะเรียกเงินคืนไม่ได ้ - (30,000,000) - (30,000,000) 
  - 100,000,000 - 100,000,000
 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดส่วนท่ีจะ

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี - (20,000,000) - (20,000,000) 
 รวม - 80,000,000 - 80,000,000 
 รวมเงนิลงทุนระยะยาว - 183,141,776 - 162,035,043 
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12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ (2562: เงนิลงทุนระยะยาว) (ต่อ) 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  (2562: หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย) มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ราคาตามบัญชีต้นปี 103,141,776 71,104,406 82,035,043 45,471,036 
 ซ้ือ 23,839,282 41,546,360 10,811,978 40,891,248
 เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน (20,425,564) (2,667,323) (20,425,564) (2,667,323)
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (15,373,221) (6,841,667) (6,024,410) (1,659,918) 
 ราคาตามบัญชีปลายปี 91,182,273 103,141,776 66,397,047 82,035,043 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
   หน่วย : บาท 
 ประกอบดว้ย : ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุนร้อยละ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

เงินปันผล 
  เงินลงทุน (วธิีราคาทุน) เงินลงทุน (วธิีส่วนไดเ้สีย)
       

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 บริษัทย่อย      
 บริษทั หนงัสือพมิพต์งฮั้ว จาํกดั 100,000,000 100,000,000 99.99 99.99 99,999,970 99,999,970 74,640,806 85,191,890 - - 
 บริษทั ตงฮั้ว แคปปิตอล จาํกดั 100,000,000 100,000,000 99.99 99.99 99,999,960 99,999,960 71,801,955 87,579,719 - - 
 บริษัทย่อยที่ถือหุ้น        
 โดย บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จํากดั     
 บริษทั ตงฮั้ว แอสเซท จาํกดั 302,000,000 302,000,000 90.00 90.00 - - - - - - 
 รวม 502,000,000 502,000,000 199,999,930 199,999,930 146,442,761 172,771,609 - - 
 หัก  รายการตดับญัชี   (146,442,761) (172,771,609)   
 รวม   - - - - 
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14. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
    หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึง 22,378,676 22,378,676 22,378,676 22,378,676 
 หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (22,378,676) (22,378,676) (22,378,676) (22,378,676) 
 สุทธิ - - - - 
 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 22.38 ลา้นบาท และมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน
เงิน 12.97 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษทัไดห้ยดุคิดดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวตั้งแต่
ปี 2540 เน่ืองจากบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีฐานะท่ีไม่อาจชาํระหน้ีไดจึ้งตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 

 
15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม 

 
2562 

รายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2563  เพ่ิม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 ท่ีดิน 106,061,458   37,320,000 143,381,458 
 อาคาร  32,345,407    32,345,407 
    138,406,865 - - 37,320,000 175,726,865 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 อาคาร   7,153,944 1,606,389   8,760,333 
  7,153,944 1,606,389 - - 8,760,333 
 หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -   166,174 166,174 
 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน-

สุทธิ 131,252,921    166,800,358 
 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในปี 2562 มีราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ศศิรัชดา จาํกดั) ตามรายงาน
ลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 จาํนวน 161.68 ลา้นบาท โดยท่ีดินใชร้าคาตลาดเปรียบเทียบ และอาคารใชว้ิธี
วิเคราะห์จากตน้ทุน) ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมใน ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

   หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม 

 
2562 

รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2563  เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 50,800 577 79,996 131,373
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,203,107  31,203,107
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 35,545,653 111,196 (1,074,314) 34,582,535
 ยานพาหนะ 10,999,925    10,999,925 
    77,799,485 111,773 - (994,318) 76,916,940 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 16,854 15,717 (6,762) 25,809
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 27,482,632 1,128,145 (115,083) 28,495,694
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 30,043,651 997,336 (548,180) 30,492,807
 ยานพาหนะ 7,856,039 362,704   8,218,744 
  65,399,176 2,503,902 - (670,025) 67,233,054 
 หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 5,873,000   (1,004,969) 4,868,031 
 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 6,527,309    4,815,855 
 งานระหวา่งก่อสร้าง 79,996 (79,996) -
 รวม 6,607,305    4,815,855 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

     หน่วย : บาท
 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 

รายการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 
2563  เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 

 ราคาทุน      
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 317,449  317,449
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 100,133 75,696   175,829 
    417,582 75,696 - - 493,278 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม      
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 256,420 61,026  317,446
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 71,343 18,150   89,493 
  327,763 79,176 - - 406,939 
 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 89,819    86,339 

 
17. สินทรัพย์สิทธิการใช้  
  ท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ 

หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,842,579 927,535 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 805,779 805,779 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (981,334) (559,048) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,667,024 1,174,266 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม 

 2562 เพิ่มข้ึน ลดลง 2563 
 ทุนสินทรัพย์     
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 26,419,724   26,419,724 
 ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 9,774,081 552,672 - 10,326,753 
  16,645,643   16,092,971 
 หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 16,082,951   16,082,951 
 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 562,692   10,020 

 
19. สิทธิการเช่า 
       หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม 

 2562 เพิ่มข้ึน ลดลง 2563 
 ทุนสินทรัพย์     
 สิทธิการเช่า 4,919,459 - - 4,919,459 
 ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
 สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 4,413,343 506,116 - 4,919,459 
 สิทธิการเช่า-สุทธิ 506,116   - 

 

กลุ่มบริษทัมีอาคารภายใตส้ญัญาเช่า เป็นสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษทัมีกาํหนดอายกุารเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอขยายสญัญาเช่าและยกเวน้ค่าเช่าอาคารกบัผูใ้หเ้ช่าจนถึงปี พ.ศ. 
2564 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
    หน่วย : บาท
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย - 37,320,000 - - 
 อ่ืนๆ 1,564,050 1,478,202 629,086 678,608 
 รวม 1,564,050 38,798,202 629,086 678,608 

 

ในปี 2563 ทรัพยสิ์นรอการขายยงัไม่มีการดาํเนินการขาย จึงโอนรายการดงักล่าวไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 15) 
 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
      หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัอ่ืน 6,439,871 7,454,375 - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน     
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.3) - 2,274 3,206,862 3,208,409 
 บริษทัอ่ืน 449,972 - - - 
 ค่าสมนาคุณคา้งจ่าย 1,054,340 849,877 241,643 241,643 
 รายไดรั้บล่วงหนา้ 231,162 402,327 - - 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,794,883 8,894,134 5,893,986 5,931,336 
 เงินทดรองจ่ายกรรมการ 100,000 - 100,000 - 
 อ่ืน ๆ  15,415 7,265,949 - - 
  10,645,772 17,414,561 9,442,491 9,381,388 
 รวม 17,085,643 24,868,936 9,442,491 9,381,388 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน แสดงไดด้งัน้ี  
    หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 5,914,317 5,125,758 68,144 562,129 
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 306,072 465,047 32,517 31,564 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 61,658 126,726 3,040 1,998 
 ผลประโยชนจ่์าย - - - - 
 (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ     
  ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้กาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 196,786 - (527,547) 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 6,282,047 5,914,317 103,701 68,144 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 306,072 465,047 32,517 31,564 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 61,658 126,726 3,040 1,998 
 รวม 367,730 591,773 35,557 33,562 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

- 105 - 
 

 
 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
ขอ้สมมติฐานหลกัจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบดว้ย 

   อตัราร้อยละต่อปี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
  อตัราคิดลด 2.18 – 3.02 1.83 – 2.40 3.02 1.83 – 2.40 
  อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.45 3.21 2.45 3.21 

 
 อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 
 (ผนัแปรตามช่วงอายพุนกังาน) 0 – 15 0 – 25 0 – 15 0 – 25 

 อตัราการเสียชีวิต : อตัราตามตารางมรณะไทย ปี 2560   
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   หน่วย : บาท
  งบการเงินรวม 
  2563 2562 
  เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% เพิ่มข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 
  อตัราคิดลด (56,258) 59,222 (60,360) 42,989 
  อตัราการข้ึนเงินเดือน 82,908 (79,281) 75,424 (55,291) 
  อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (88,866) 93,445 (81,069) 67,393 

 

   หน่วย : บาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 
  เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% เพิ่มข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 
  อตัราคิดลด (5,461) 5,809 (3,758)   4,008  
  อตัราการข้ึนเงินเดือน 6,834 (6,425)    4,323  (4,073)  
  อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (7,223)     7,739   (4,586)   4,904  
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน    
พ.ศ. 2562 โดยกาํหนดให้ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างให้ออกจากงาน สําหรับลูกจ้างท่ีทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้
กาํหนด 30 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

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

 
24. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะ 
     หน่วย : บาท 
 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ
งานระหวา่งทาํ (60,022) 486,158 - - 

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,386,112 4,792,011 - - 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,905,125 2,699,361 1,585,125 1,499,361 
 ค่าใชจ่้ายพนกังาน 10,716,077 13,860,464 1,455,000 1,013,000 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,150,413 7,652,826 638,224 103,467 
 ตน้ทุนทางการเงิน 145,457 - 93,943 - 
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25. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  สรุปไดด้งัน้ี  
    หน่วย : บาท

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั     

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     

 ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั  
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 109,134 - 109,134 - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 109,134 - 109,134 - 
 

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียกับอัตราภาษีท่ีใช้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม           
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 อตัราภาษี  อตัราภาษี  
 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) 2562 

 กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  27,743,282  46,529,800 
 จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,548,657 20 9,305,960
 ผลกระทบทางภาษี :  
  รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 601,291  2,605,884
  รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (479,846)  (522,995)
  ขาดทุนปีก่อนยกมา  (5,670,102)  (11,388,849) 
 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั -  -
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  109,134  - 
 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  109,134  - 
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25. ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียกับอัตราภาษีท่ีใช้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม         
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราภาษี  อตัราภาษี  
 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) 2562 

 กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  25,776,250  44,735,889 
 จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,155,250 20 8,947,178
 ผลกระทบทางภาษี :  
  รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 129,908  67,627
  รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้คา่ใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (296,967)  (395,177)
  ขาดทุนปีก่อนยกมา  (4,988,191)  (8,619,628) 
 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั -  -
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  109,134  - 
 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  109,134  - 

 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท
  งบการเงินรวม 
  2563 2562 

  
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 

 
กาํไรจากการวดัมูลค่าในตราสารหน้ี 
(2562 : เงินลงทุนเผือ่ขาย) 203,409 (40,682) 162,727 (6,841,667) 1,368,333 (5,473,334) 

 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน (15,576,630) 3,115,326 (12,461,304) - - - 

 รวม (15,373,221) 3,074,664 (12,298,557) (6,841,667) 1,368,333 (5,473,334) 
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25. ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

    หน่วย : บาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 

  
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 
จาํนวน 
ก่อนภาษี 

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวน 

สุทธิจากภาษี 

 
กาํไรจากการวดัมูลค่าในตราสาร
หน้ี (2562 : เงินลงทุนเผือ่ขาย) 203,409 (40,682) 162,727 (1,659,918) 331,984 (1,327,934) 

 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในตราสารทุน (6,227,819) 1,245,564 (4,982,255) - - - 

 รวม (6,024,410) 1,204,882 (4,819,528) (1,659,918) 331,984 (1,327,934) 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

    หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 125,032 1,474,956 125,032  
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน 4,432,940 - 1,181,068  

 4,557,972 1,474,956 1,306,100 - 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 97,473 - 4,626 
 - 97,473 - 4,626 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอการตดั
บญัชี–สุทธิ 4,557,972 1,377,483 1,306,100 (4,626) 
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25. ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ) 

12,333 11,844 10,192 10,192 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน  (2562: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน) 

7,043 7,076 7,003 6,878 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 4,255 4,422 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12 - 7 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,256 1,183 21 14 
ขาดทุนสะสม 21,297 31,421 5,060 10,052 
รวม 46,196 55,946 22,283 27,136 

 

สาเหตุท่ีไม่ไดบ้นัทึกบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากรายการดงักล่าว 
 

26. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 การออกและใบเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ 

วนัท่ีออกและ
เสนอขาย

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

อตัราการใช้
สิทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิต่อ
หุน้สามญั 

จาํนวนหุน้
คงเหลือเพื่อ
รองรับการ
ใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้
สิทธิคร้ังแรก 

กาํหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

 (บาทต่อหุน้) (ลา้นหุน้)  
TH-W2 17 มิถุนายน 2558 1.00 1 : 1 321.67 29 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2563
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27. ทุนเรือนหุ้น 
     
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2563 2562 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หุน้) 965,034,416 965,034,416 965,034,416 965,034,416 
 เพิ่มทุน (หุน้) 1,506 - 1,506 - 
 จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปี (หุน้) 965,035,922 965,034,416 965,035,922 965,034,416 
      
 จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   

(ขั้นพื้นฐาน) (หุน้) 965,034,949 965,034,416 965,034,949 965,034,416 
 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 
1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 2 เหลือจากการจดัสรรคร้ังสุดทา้ย จาํนวน 321,665,338 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ     
1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 ในระหว่างปี 2563 ผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัขอใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย
จาํนวน 1,506 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 1,506 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทั
เพิ่มจาก 965,034,416 บาท เป็น 965,035,922 บาท บริษทัจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

28. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหว่างงวดกบัจาํนวน ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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28. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 ไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั         
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท)
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน   
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 26.08 44.32 965.03 965.03 0.027 0.046 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 44.32 - 965.03 - 0.046 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั         
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท)

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน   
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 25.67 44.74 965.03 965.03 0.027 0.046 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 44.74 - 965.03 - 0.046 
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29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

   

   หน่วย : บาท
  

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 ค่าเส่ือมราคา     
  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   
  ตน้ทุนบริการ 1,606,389 1,606,385 - - 
  อาคารและอุปกรณ์ 0    
       ตน้ทุนการผลิต 1,067,118 1,639,115 - - 
       ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,436,784 2,351,680 79,176 103,467 
 สิทธิการเช่า 506,116 742,070 - - 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 981,334 - 559,048 - 
 ค่าตดัจาํหน่าย 552,672 1,313,576 - - 
 รวม 6,150,413 7,652,826 638,224 103,467 

 
30. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานกาํหนดให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากการรายงาน
ภายในซ่ึงจะถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  
1. ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ใหบ้ริการโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
2. ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพื่อจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
3. ธุรกิจลงทุน 
4. ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแบบแฟคตอร่ิง และการใหกู้ย้มืเงิน 
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30. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
ใหบ้ริการโฆษณาใน

หนงัสือพิมพแ์ละรับจา้งพิมพง์าน 
ใหเ้ช่าพื้นที่เพื่อจาํหน่าย

สินคา้และบริการ ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจใหบ้ริการเงินทุน
หมุนเวียนระยะสั้นแบบแฟคตอ

ริ่ง และการใหกู้ย้มื 
การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั 

 
 

รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 19.05 25.87 5.36 4.96 33.15 52.16 23.63 58.75 (20.24) (38.96) 60.95 102.78 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 4.57 8.36 1.45 0.48 33.15 52.16 22.22 56.49 (20.24) (38.84) 41.16 78.65 
รายไดอ้ื่น 0.81 1.40 4.94 - 0.56 1.36 0.34 2.77 (0.06) (0.55) 6.58 4.98 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (2.45) (2.77) - - - - - - - - (2.45) (2.77) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (4.86) (7.06) (2.36) (10.63) (7.83) (8.78) (3.11) (7.88) 0.77 0.03 (17.40) (34.32) 
ตน้ทุนทางการเงิน - - - - (0.09) - (19.58) (38.80) 19.53 38.80 (0.15) - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - - - (0.11) - - -  - - (0.11) - 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (1.93) (0.07) 4.03 (10.15) 25.68 44.74 (0.13) 12.57 - (0.56) 27.63 46.53 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.03 6.12 0.05 0.72 0.09 0.09 0.03 0.05 (0.38) (0.38) 4.82 6.61 
สินทรัพยอ์ื่น           1,246.03 1,237.19 
รวมสินทรัพย ์           1,250.85 1,243.79 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการบริหารและมีการควบคุมการบริหารความเส่ียง โดยได้
จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั โดยรายงานความเส่ียงจะระบุปัจจยัเส่ียงตามระดบัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งแนว
ทางการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวรวมถึงความเส่ียงด้านการตลาด (ความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัอย่าง
สมํ่าเสมอ  
  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดยมีการกาํหนดวงเงินสินเช่ือ และให้
สินเช่ืออย่างระมัดระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมกับผูค้า้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและได้รับ
หลกัประกนัท่ีเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้
 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะทาํ

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญั ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือในวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ ถา้วนัท่ีกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
      หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
  2563 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  ดอกเบ้ีย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6.00 0.58 6.58 0.05 - 0.30 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11.55 11.55 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 37.11 - - - - 37.11 12.00 - 15.00 
 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือท่ีดิน

โดยมีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 20.05 - - - - 20.05 15.00 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15.49    822.79 838.28 4.80 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10.09 59.48 30.81 - 50.28 150.66 3.10 - 5.28 
 หนีสิ้นทางการเงนิ        
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 17.09 17.09 - 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
  2562 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  ดอกเบ้ีย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
 สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13.09 0.52 13.61 0.10 – 1.00 
 เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 - - - 479.86 499.86 4.95 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 18.30 18.30 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 48.19 - - - - 48.19 12 - 15 
 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือท่ีดิน

โดยมีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน 294.84 - - - - 294.84 12 - 15 
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 10.15 10.31 30.72 - 51.96 103.14 3.10 - 5.28 
 เงินลงทุนระยะยาว - 30.00 50.00 - - 80.00 3.10 - 5.13 
 หนีสิ้นทางการเงนิ        
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 24.87 24.87 - 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  ดอกเบ้ีย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
 สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 0.50 0.49 0.99 0.05 – 0.30 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 84.63 84.63 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 133.92 - - - - 133.92 7.80 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15.49 - - - 649.56 665.05 4.80 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10.09 59.48 30.81 - 25.50 125.88 3.10 - 5.28 
 หนีสิ้นทางการเงนิ        
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9.44 9.44 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

- 119 - 
 

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา

  ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  ดอกเบ้ีย 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
 สินทรัพย์ทางการเงนิ      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 0.54 0.48 1.02 0.13  - 1.00

 เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 - - - 189.24 209.24 4.95

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 64.54 64.54 - 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 554.60 - - - - 554.60 7.80

 เงินลงทุนเผือ่ขาย 10.15 10.31 30.72 - 30.86 82.04 3.10 - 5.28 
 เงินลงทุนระยะยาว - 30.00 50.00 - - 80.00 3.10 - 5.13 
 หนีสิ้นทางการเงนิ       
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9.38 9.38 - 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ  ผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า      

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมได้
เปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม 
 2563 
  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 
 

มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6.58 6.58 6.58 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 11.55 11.55 11.55 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 37.11 37.11 37.11 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามสญัญารับซ้ือท่ีดินโดย
มีการใหสิ้ทธิซ้ือท่ีดินคืน - - 20.50 20.50 20.50 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี    822.79 822.79 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

กาํหนดภายในหน่ึงปี - - 15.49 15.49 15.66 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      
เงินลงทุนในตราสารทุน  50.28  50.28 50.28 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 40.90 59.48 100.38 101.86 

 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม 
 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 17.09 17.09 17.09 

  
 หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.99 0.99 0.99 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 84.63 84.63 84.63 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 133.92 133.92 133.92 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 649.56 - - 649.56 649.56 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

กาํหนดภายในหน่ึงปี - - 15.49 15.49 15.66 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      
เงินลงทุนในตราสารทุน - 25.50 - 25.50 25.50 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 40.90 59.48 100.38 101.86

 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 
 

รวม 
ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 9.44 9.44 9.44 

 
ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ขอ้มูลระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ขอ้มูลระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

ขอ้มูลระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจาํ 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ        
พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

ตราสารหน้ี  - 822.79 - 822.79 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - 115.87 - 115.87 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 50.28 - - 50.28 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 50.28 938.66  988.94 

     
 

     

   หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 
สินทรัพย์     
เงินลงทุนชัว่คราว     

 หน่วยลงทุน - 499.86 - 499.86 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 103.14 - - 103.14 
รวมสินทรัพย์ 103.14 499.86 - 603.00 

     
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ       
พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

ตราสารหน้ี  - 649.56 - 649.56 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - 115.87 - 115.87 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 25.50 - - 25.50 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 25.50 765.43  790.93 

 

   หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ขอ้มูลระดบั 

1 
ขอ้มูลระดบั 

2 
ขอ้มูลระดบั 

3 รวม 
สินทรัพย์  

เงินลงทุนชัว่คราว  

 หน่วยลงทุน - 189.24 - 189.24 
เงินลงทุนเผือ่ขาย     

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 82.04 - - 82.04 
รวมสินทรัพย์ 82.04 189.24 - 271.28 
     
ในระหวา่งงวดบญัชี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

- 125 - 
 

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 31.2 การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

การประเมินมูลค่าสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
  ขอ้มูลระดบั 1  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดวดัมูลค่ายติุธรรม

โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ขอ้มูลระดบั 2  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วยท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
  ขอ้มูลระดบั 3  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดวดัมูลค่าดว้ย

วิธีปรับปรุงสินทรัพยสุ์ทธิตามขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งสมเหตุสมผล 
 

32. คดคีวาม 
32.1. ในระหว่างปี 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสือทวงถามหน้ีค่าบริการจากคู่คา้รายหน่ึงจาํนวน 1.41    

ลา้นบาท (40,500 ดอลลาร์(USD)) พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงทนายความของบริษทัย่อยมี
ความเห็นว่า จากหนงัสือทวงถามหน้ียงัไม่มีความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้ถูกตอ้งตาม
วิธีการ เพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบัคู่กรณีโดยสัญญาส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงหนงัสือทวง
ถามหน้ีดงักล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าบริการท่ีดาํเนินการในช่วงหลงัเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีสัญญาว่าจา้งได้
ครบกาํหนดแลว้  คดีไดห้มดอายคุวามแลว้ 

 

32.2. บริษทัย่อยแห่งถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการโอนสิทธิ เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวรับซ้ือหน้ีแฟคตอร่ิง
ลูกคา้รายหน่ึง โดยแจง้โอนสิทธิไปยงัลูกหน้ีและสามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญาแจง้โอนสิทธิแลว้ แต่ต่อมา
ภายหลงับุคคลท่ีสามได้ฟ้องบริษทัย่อยเพื่อขอเพิกถอนสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
พิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการโอนสิทธิเรียกร้องทุกประการและศาล
น่าจะพิจารณายกฟ้อง 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในส่วนคดีแพ่งศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานผิด
สญัญา โดยบุคคลดงักล่าวไดมี้การยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้  
 

เม่ือในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้  
 

ในปี 2563 โจทกย์อมรับต่อคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และไดจ่้ายชาํระหน้ีในวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทั้งจาํนวนแลว้ 
 
 
 
 
 



 
      

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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32. คดคีวาม (ต่อ) 
32.3. ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาบริการ โดยขอใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระ

ค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจาํนวน 10.78 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จากการเจรจาไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กลเกล่ีย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นท่ี
ยติุได ้โดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริการเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท และไดช้าํระแลว้บางส่วนในปี 2560 
จาํนวน 2.9 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีรายดงักล่าวโดย
ยอมชาํระหน้ีอีกจาํนวน 2.65 ลา้นบาท และทั้งสองฝ่ายยนิยอมยติุคดีดงักล่าว  
 

32.4. เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เร่ืองการผิดสัญญาบริการอินเตอร์เน็ตหน่ึง
กบัริษทัผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตแห่งหน่ึง บริษทัย่อยไม่ไดช้าํระค่าบริการอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 18 เดือน ผู ้
ให้บริการขอให้บริษทัยอ่ยชาํระค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องร้อง รวมจาํนวน 0.56 
ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลแพง่ไดพ้ิพากษาใหย้กฟ้องคดีดงักล่าว และคดีไดย้ติุแลว้ในปัจจุบนั 
 

33. การอนุมัตงิบการเงนิ  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564 

 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
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สรุปตาํแหน่งของรายการที่กาํหนดตามแบบ  56-2  ในรายงานประจาํปี  
(จัดทาํขึน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวธีิการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ 
 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.1 บริษัท  หน้า  4  
1.2 บคุคลอ้างอิงอ่ืน ๆ หน้า  4 

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

4.1  ข้อมลูทางการเงิน หน้า  5 
4.2  อตัราสว่นทางการเงนิ หน้า 5 

5.   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
5.1  โครงสร้างรายได้ หน้า  7 
5.2  การเปล่ียนแปลงในปีท่ีผา่นมา         หน้า  11 

6.   ปัจจยัความเส่ียง หน้า 16 
7.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  

7.1 ผู้ ถือหุ้น    หน้า 18 
7.2 ผู้บริหาร หน้า 19 
7.3 การจดัการ หน้า 28 

8. รายการระหว่างกนั           หน้า 36 
9. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 40 
10. งบการเงิน หน้า 44 
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