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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือและที่อยู่ของบริษัทฯ: บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 877-881 ถนนเจริญกรุง  

   แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

ครัง้ที่ของการประชุมคณะ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23  กมุภาพนัธ์ 2558 

กรรมการที่มีมตเิพิ่มทุน และมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2558  

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามญั 

 จาํนวนหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามญัจํานวน 482,500,000 หุ้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทฯมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,769,193,054  บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

และทุนชาํระแล้วของบริษัทฯ  จํานวน 1,769,193,054 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว
จํานวน 965,027,716 บาท แบ่งเป็นหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน  965,027,716 
หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

   ในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด ทนุชําระแล้วของ
บริษัทฯจะเปล่ียนเป็น 1,447,527,716 บาท และหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เปล่ียนแปลงเป็น 1,447,527,716 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาเสนอขาย  หุ้นสามญั ราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ:     2  หุ้นเดิมได้  1 หุ้นสามญัใหม ่
วธีิการจัดสรร: บริษัทจะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ใน      

อตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนด
วนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 เป็นวนักําหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับสทิธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2558 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิได้ โดยจะได้รับ
จดัสรรหุ้นท่ีจองเกินสทิธิ หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรร โดยบริษัทฯจะจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่จะหมด
หรือจนกวา่จะไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ  หรือต่ํากวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 
ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือต่ํากวา่สทิธิท่ีได้รับ
การจดัสรร  จะได้รับการจดัสรรทัง้จํานวน 
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 กรณีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 
ในกรณีทีมีหุ้นเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ   ให้ประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจในการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ ของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้แสดงเจตนาจองซือ้ หุ้นเกินกวา่สทิธิ ตามวิธีการดงันี ้
1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้ เกินกวา่สทิธิ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้ 
เกินกวา่สทิธิและชําระคา่จองซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนท่ีจองซือ้ เกิน
กวา่สทิธิ โดยหุ้นสว่นท่ีเหลือจะดําเนินการตดัทิง้ 
2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกวา่จํานวนหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้ เกินกวา่สทิธิแตล่ะ

ราย โดยประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะใช้ดลุยพินิจดําเนินการดงักลา่ว เพ่ือให้การ

เพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการ

จดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้ และชําระคา่จองซือ้แล้ว กรณีท่ี

มีเศษของหุ้นจะดําเนินการตดัทิง้ 

ตวัอยา่ง 
จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือ  530 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น             จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองตามสทิธิ                 เกินสิทธิ 
ผู้ ถือหุ้น ก.    120      240 
ผู้ ถือหุ้น ข.   100      100 
ผู้ ถือหุ้น ค.    180     280 
รวม    400      620 

           จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะได้รับจดัสรรเกินสทิธิ (จากการคํานวณ) 
ผู้ ถือหุ้น ก. =  530 x 120 / 400   = 159 
ผู้ ถือหุ้น ข. =  530 x 100 / 400  = 132.50 
ผู้ ถือหุ้น ค. = 530 x 180 / 400   =  238.50 
รวม      530 
จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรร (หลงัปัดเศษ) 

ผู้ ถือหุ้น   จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรรตามสทิธิ  เกินสทิธิ 
ผู้ ถือหุ้น ก.     120      159 
ผู้ ถือหุ้น ข.    100       132 
ผู้ ถือหุ้น ค.    180       238 
 รวม    400       529  
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กาํหนดระยะเวลาการจองซือ้      ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ สามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 

และการชาํระเงนิค่าหุ้น: ถงึเวลา15.30 น. ระหวา่งวนัท่ี  16 - 20 กรกฎาคม 2561 (รวม 5 วนัทําการ)  

   กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 

   วนัท่ี  16-18 กรกฎาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

   วนัท่ี  19  กรกฎาคม  2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 11.00 น. 

    กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเงินโอน 

    โอนด้วยเช็ค         วนัท่ี  16 - 18 กรกฎาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

                             และวนัท่ี  19  กรกฎาคม  2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 11.00 น. 

    โอนด้วยเงินสด    วนัท่ี  16 - 20  กรกฎาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. 

การชาํระเงนิค่าหุ้น 1) จ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้น 

เพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมูนิเคช่ันส์ จาํกัด (มหาชน)” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ พร้อมทัง้ระบช่ืุอผู้จองซือ้ และ
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ของผู้จองซือ้ไว้ด้านหลงัเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์  ทัง้นี ้ เช็คจะต้องลงวนัท่ีระหวา่งวนัท่ี 16 -  20 กรกฎาคม 2561     

 2) ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของบริษัท (โดยชําระผา่นเคาน์เตอร์
ธนาคารเทา่นัน้) ดงันี ้
ช่ือบญัชี  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมูนิเคช่ันส์ จาํกัด (มหาชน)” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย 
เลขที่บัญชี  013-3-08891-9 

 และแนบสําเนาใบนําฝากเงินเข้าบญัชีมาพร้อมกบัเอกสารท่ีใช้ในการประกอบการ
จองซือ้ พร้อมระบช่ืุอผู้จองซือ้และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ในสําเนาใบ
นําฝากเข้าบญัชีด้วย  ทัง้นีก้รณีโอนด้วยเช็คจะโอนได้ไมเ่กินวนัท่ี 19 กรกฎาคม  2561 
เวลา 11.00 น. 

 3) การจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้น กรุณาจ่ายเช็คหรือโอนเงินครัง้เดียวตอ่ 1 ใบจอง 
ไมว่า่จะเป็นการจองซือ้น้อยกวา่สทิธิ, ตามสทิธิ หรือจองซือ้เกินจากสทิธิท่ีได้รับการ
จดัสรร 
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เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น   1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วอยา่ง

ถกูต้องและครบถ้วน 
 2) ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 
 3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

- บคุคลธรรมดา สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือ
สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอาย ุซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
- นิติบคุคลในประเทศ สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน พร้อม
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน /สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีไมไ่ด้มีสญัชาติไทย) 
หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
- นิติบคุคลตา่งประเทศ สําเนาหนงัสือการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือรับรองของนิติ
บคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นีเ้อกสารทัง้ หมดต้องได้รับการลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ีโนตารี พบัลคิ 
(Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสลุไทย 

4) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ สัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บริษัท ตงฮัว้ คอมมู
นิเคชัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร      เทา่นัน้   หรือสําเนาใบนําฝากเงินเข้าบญัชีกระแสรายวนั 
“บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบริษัท ตงฮัว้ คอมมนิูเคชัน่ส์ จํากดั (มหาชน)  บญัชีเลขท่ี 
013-3-08891-9  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาตลาดน้อย 

5) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ี
มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมากระทํา การแทน) พร้อมสํา เนาบตัรประชาชนของ
ผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอํานาจซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

สถานที่ตดิต่อจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถนําสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ 
 จองซือ้หุ้นได้ท่ี 

  บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 959 อาคารตงฮัว้ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย  
   เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
   ติดตอ่ คณุดวงนภาพร  พรมยะดวง หรือ คณุราตรี  พนัธุ โทร. 02-2369172-6  ตอ่  
   311, 125 โทรสาร 02-6396943  
   ซึง่สามารถนําสง่เอกสารเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นดงักลา่วได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถงึ 
   เวลา 15.30 น. ระหวา่งวนัท่ี   16 – 20 กรกฎาคม 2561  

               งดรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 
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วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ 
การใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ขยายธุรกิจของบริษัท  
 

ประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับจาก เป็นการเสริมสภาพคลอ่งให้แก่บริษัทฯ ซึง่จะทําให้บริษัทมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง เพ่ือ 
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯจะสามารถขยายการดําเนินธุรกิจออกไปได้มากขึน้ 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 - 60  ของ 
และสทิธิในการรับเงนิปันผล กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้  และหกัสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจกําหนดให้อตัรา 
ของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้   หากบริษัทมีความจําเป็นท่ี

จะต้องนํากําไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพ่ือขยายกิจการต่อไป   ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลแตล่ะครัง้ต้องผา่นอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี ้ จะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน (ในกรณี
หากบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล) เร่ิมตัง้แตผู่้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

เงื่อนไขในการจองซือ้ 1)  กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 
ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกวา่สทิธิท่ี
ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 
2) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิตามใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยกรณีหากมีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสทิธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสทิธิจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ดงันี ้
- กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือมากกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
สทิธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความ
ต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิ  
- กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือน้อยกวา่จํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรรเกินสิทธิ= จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจาก
การจดัสรรตามสทิธิ * จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองตามสทิธิ/ จํานวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีจองตามสิทธิรวมของผู้ ท่ีจองเกินสทิธิ 
3)  ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้ ไมว่า่จะเป็นกรณีตามสทิธิ 
น้อยกวา่สทิธิ หรือจองเกินสทิธิ จะต้องจ่ายชําระคา่หุ้นในคราวเดียวเทา่นัน้ โดย
สามารถจ่ายชําระเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบญัชีท่ีระบใุนคราวเดียวกนั 

 4) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมมี่สทิธิยกเลกิการจองซือ้ 
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5) ในกรณีชําระคา่จองซือ้หุ้นด้วยเช็ค  การชําระเงินคา่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือ
ธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 
6) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถจ่ายคา่จองซือ้หุ้นดงักลา่วภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
หรือนําสง่เอกสารท่ีใช้ประกอบการจองซือ้ ไมค่รบถ้วน ถือได้ว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
7) ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้ในรอบแรกหรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีจองซือ้เกินสทิธิ จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่
จํานวนร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่ว 
โดยผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวท่ีเหลืออยู ่
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากกรณี
การจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 
8) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรรแตไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุน้อยกวา่จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินสทิธิ บริษัทฯจะ
ดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
ไมค่รบโดยไมมี่ ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆโดย จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ผู้จองซือ้ได้
ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุ
กําหนดระยะเวลาจองซือ้และการชําระเงินคา่หุ้น 
ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร ทัง้นี ้ หากได้มีการสง่เช็คในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่
ครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ ตามท่ีอยูท่ี่ผู้จองซือ้ได้ระบไุว้ในใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ี
ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสทิธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใดๆ จากบริษัทฯ อีกตอ่ไป 
9) บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินคา่หุ้น เง่ือนไข 
ในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรค หรือ ข้อจํากดัในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับ: - ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะจดัสรร 
ผู้ถอืหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ วนัท่ี 20  
ใจในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้นี ้สงิหาคม  2558 และในกรณีหากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม 
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 - และในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุติัให้

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 จํานวนไม่
เกิน 321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือปรกฎในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  14  พฤษภาคม 2558 ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม(มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  ได้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 
จํานวน 1 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่  (เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไมเ่ตม็จํานวน 1 
หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) โดยราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิอยูท่ี่ 1.00 บาทตอ่หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่วมีอาย ุ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ
สามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของมิถนุายนของแต่
ละปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิโดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวนัทําการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน 2561 

  - และในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุติัให้
ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จํานวนไม่
เกิน 41,000,000 หน่วย มลูคา่ท่ีตราไว้ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิการใช้สทิธิ
แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) ซึง่
ต้องปรับสทิธิเน่ืองจากการบริษัทมีการออกหลกัทรัพย์แปลงสภาพใหม ่ (TH-W2)และ
หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) โดยจํานวนหุ้นท่ีต้องใช้เพ่ือรองรับการปรับสทิธิจาก
การประมาณราคาหุ้นสงูสดุย้อนหลงั 3 ปี ทําให้อตัราการใช้สิทธิจากเดิม 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ สามารถแปลง
เป็นหุ้นสามญัได้ 1.2632, 1.3846 และ 1.352 หุ้น 

 - และในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุติัให้
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้น
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด (หรือสว่นลดไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึง่คํานวณโดยอ้างอิง
กบัราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 14 วนัทํา
การก่อนวนัท่ีเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ขึน้กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 1) ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหุ้นจะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคลอ่ืน หุ้นจะไมส่ามารถเข้าบญัชีได้และจะไมส่ามารถ
ขายได้ทนัทีในวนัทําการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 
2) โปรดระบรุหสัโบรกเกอร์ท่ีจะสง่หุ้นไปให้ถกูต้องหากระบรุหสัผิดหุ้นจะถกูสง่ไปท่ีอ่ืน 
ซึง่บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสญูหายใน
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถ้วน บริษัทขอสงวนสทิธิในการออก
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ใบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้แทน ซึง่อาจทําให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีจอง
ซือ้ได้ทนัในวนัทําการแรกของการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ 
3) หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ี
บริษัทฯได้รับชําระบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้
หุ้นเป็นหลกั แตไ่มเ่กินสทิธิการจองซือ้หุ้น 
4) ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

 

ส่วนที่  2    ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 
 
1. ประเภทกจิการและลักษณะการประกอบธุรกจิหลักในปัจจุบัน 
บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจทางด้านสิง่พิมพ์  ผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์จีนรายวนั “ ตงฮัว้ ”   ประกอบด้วยเนือ้หาสาระทกุ

ประเภท  ทัง้ข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ  ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ข่าวธุรกิจ  ข่าวการเมือง  ข่าวสงัคม  ข่าว

บนัเทิง ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว  ตลอดจนสารคดี  ความรู้  และเร่ืองสัน้ต่างๆ  ฯลฯ   เสนอข่าวท่ีรวดเร็วทนัเหตกุารณ์เป็น

สําคัญ  ถูกต้องเป็นกลาง ความเท่ียงตรงของข่าวสารและข้อมูลความรู้  รวมทัง้สํานวนการเขียนและภาษาท่ีถูกต้อง  

ชดัเจนเข้าใจง่าย  ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มีทีมงานของกองบรรณาธิการท่ีมีความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี  ท่ี

เช่ียวชาญอย่างย่ิงในการร่วมทํางานด้านการผลิตข่าวและการวางแผนส่ือโฆษณา  โดยมีการพฒันารูปแบบการนําเสนอ

ข่าวและสาระ  ให้มีลกัษณะท่ีหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองต่อประชาชนกลุม่ต่างๆ ให้มากย่ิงขึน้   ทําให้หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  

เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมียอดผู้อ่านหนงัสือพิมพ์จีนสงูสดุ  บริษัทฯ  ได้ทําการจดัจําหน่ายโดยวางแผงทกุวนั  ครอบคลมุพืน้ท่ี

การจําหน่ายทัว่ประเทศ 

 ธุรกิจค้าปลีก เป็นธุรกิจประเภท Discount Supermarket ท่ีมีสาขาขนาดเล็กพืน้ท่ีขายไม่เกิน 300 

ตารางเมตร จําหน่ายสินค้าอุปโภคและ บริโภคท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานราคา

ประหยดั ซึง่มี 1,500 รายการให้เลือกซือ้โดยแบ่งกลุม่สินค้า เป็น 2 กลุม่ คือ สินค้าประเภท First Brand (ย่ีห้อชัน้นํา) และ 

สินค้าประเภท Economy Brand (สินค้าคณุภาพมาตรฐาน ราคาประหยดั) โดยมุ่งเน้นบริหารต้นทนุให้ต่ําเพ่ือให้สามารถ

จําหน่ายสินค้าคณุภาพเดียวกนัในราคาต่ํากว่ารายอ่ืนเป้าหมายเพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายในการซือ้สินค้า

คณุภาพดีราคาประหยดั 

ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยดุดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามใน

หนงัสือแสดงเจตจํานงให้ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือภายใต้รูปแบบ 

“Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พืน้ท่ีสาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มีกําหนดระยะเวลาให้

บริหาร 2 ปี ซึง่ได้เข้าดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ธุรกิจให้สนิเช่ือ เป็นธุรกิจการให้วงเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้ แฟคตอร่ิงเพ่ือรับซือ้บิลการค้าของลกูหนีห้น่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงินจากลกูค้า  การรับซือ้จะรับซือ้ท่ีสดัสว่นประมาณ 85% ของบิล
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การค้า และเม่ือบิลครบกําหนดชําระเงินบริษัทจะจดัเก็บเงินจากลกูหนีห้น่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นัน้โดยตรง จะทํา
ให้บริษัทสามารถตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของลกูค้าได้ทําให้ประเมินความสามารถในการชําระหนีข้อง
ลกูค้าได้สม่ําเสมอการให้วงเงินกู้แบบระยะสัน้ถึงปานกลาง(1-2 ปี)โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินสิ่งปลกูสร้างเป็นหลกัประกนั 
จะทําให้มียอดสินเช่ือคงท่ีมีรายได้สม่ําเสมอ ลดระยะเวลาติดตามให้ลกูค้ามาใช้บริการ  

บริษัท ฯ ประกอบกิจการในสว่นงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ และดําเนินธุรกิจสว่น
ใหญ่ในประเทศไทย ดงันัน้ รายได้ กําไร และสนิทรัพย์ทัง้หมดจงึเก่ียวข้องกบัสว่นงานทางธุรกิจและสว่นงานทางภมิูศาสตร์
ท่ีกลา่วข้างต้น ซึง่ยอดขายเกือบทัง้หมดเป็นการขายในประเทศ      

- บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั 
ดําเนินธุรกิจให้สนิเช่ือ ให้บริการวงเงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้ (แฟคตอร่ิง) ลกัษณะธุรกิจ เ ป็นธุ ร กิจ ท่ี ใ ห้บ ริการ

เงินกู้หมนุเวียนระยะสัน้โดยรับซือ้หนีก้ารค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงิน
จากลกูค้า เพ่ือจดัเก็บเงินจากลกูหนี ้(หน่วยงานราชการ) และให้วงเงินกู้ล่วงหน้าโดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้าง โดยการให้วงเงินกู้รวมไมเ่กินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลกัประกนั 

- บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั)  
จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  ดําเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท Discount 

Supermarket ท่ีมีสาขาขนาดเลก็คล้ายคลงึกบั ALDI หรือ LIDL ซึง่เป็น Supermarket ของประเทศเยอรมนีท่ีประสบ

ความสําเร็จอยา่งมากทัง้ในสหภาพยโุรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นจําหน่ายสินค้าประเภทอปุโภคบริโภคใน

ชีวิตประจําวนัสินค้าคณุภาพดีในราคาถกูและมีทําเลท่ีตัง้ใกล้ชมุชนทําให้ลกูค้าไม่ต้องเดินทางไกลซึ่งเทียบได้กบั Low 

Cost Airline กลา่วคือลกูค้ามีความพงึพอใจในคณุภาพสินค้าและบริการบนราคาท่ีถกูกว่า (Fit for Purpose) ปีปัจจบุนั

เปล่ียนแปลงธุรกิจเป็นให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสนิค้าและบริการ 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั บริษทัยอ่ย ในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 

 

 

99.99%                           99.99% 

                                               

                                                                                            

                  90.00% 

 

หมายเหต ุไมมี่การถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั และไมมี่บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นมากเกินกวา่10% 

บจ.หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  

บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

บจ. ดีดี ธญัการย์ 

บจ. ตงฮัว้ แคปปิตอล 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

รายไดร้วมทั้งกลุ่มของบริษทัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา (ลา้นบาท) 

 ผลติภณัฑ์ / ดําเนินการโดย % การถือหุ้น ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 
บริการ 

 ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. กิจการเพิ่อการ 

ลงทนุ 

บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้  - 

 

- 

165.04 

- 

100 

- 

41.02 

- 

100 

- 

32.26 

 - 

 100 

2. สิง่พิมพ์,โฆษณา 

รายได้อ่ืน 

บจ.หนงัสือพิมพ์ตง

ฮัว้ 

99.99 21.79 

2.75 

88.80 

11.20 

25.31 

4.51 

84.89 

15.11 

25.85 

5.33 

82.91 

17.09 

3. ค้าปลีก ให้เช่าพืน้ท่ี

และบริการ 

รายได้อ่ืน 

บจ.ดีดี ธญัการย์* 90.00 14.32 

 

1.27 

91.84 

 

8.16 

56.37 

 

0.82 

98.56 

 

1.44 

18.47 

 

2.63 

87.53 

 

12.47 

4. ให้สนิเช่ือ 

รายได้อ่ืน 

บจ.ตงฮัว้ แคปปิตอล 99.99 12.75 

1.01 

92.67 

7.33 

6.27 

2.46 

71.79 

28.21 

5.52 

1.38 

80.00 

20.00 

 รวมทัง้สิน้   218.93 100 136.76 100 91.44 100 

หมายเหต ุ*  บริษัทยอ่ยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั  
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2. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และ ประวัตกิารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 โครงสร้างสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561  ประกอบด้วย 

 ทนุจดทะเบียน (หุ้นสามญั 1,870,164,321 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 1,870.16  ล้านบาท 

 ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั 965,027,716 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)    965.03  ล้านบาท 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         242.58  ล้านบาท 

 ทนุสํารองตามกฎหมาย           13.66  ล้านบาท 

 กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร                   (115.61)  ล้านบาท 

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น        660.00   ล้านบาท 

 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                   1,103.32    ล้านบาท 

           ประวติัการเพิ่มทนุในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ท่ีประขมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้

-    ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนุมติัแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นการการยกเลิกหุ้น
สามญัท่ียงัมิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ หุ้นละ1.00 บาท เน่ืองจากเดิม
บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัไวเ้พ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) และ
ยงัมิได ้จดัสรร 

-    ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัและ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ     ผู ้
ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จาํนวน 500,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท โดยกาํหนดราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯ 
ในตลาดหลกัทรัพยร์วม 7-14 วนัทาํการ  ก่อนวนัท่ีออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายคร้ัง
เดียว หรือหลายคร้ังกไ็ด ้บริษทัฯ จะกาํหนดวนัจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกดั และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement)  
ภายหลงัจากวนัใหสิ้ทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  

     รุ่นท่ี 2 (TH-W2) และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) แลว้ ดงันั้น ผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 2 (TH-W2)  และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(RO) ดงักล่าว 

 -    ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 482,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามญั

ใหม่ (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามญัท่ีไม่
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เตม็จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) ดงักลา่ว 

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

สิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) 

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

-   ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (TH-W2) จํานวนไม่เกิน  

321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ได้ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 1 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ (เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็ม

จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้)  กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั

เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์วนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2558  และปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท โดย

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,345,166,667 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนุมติัจัดสรรหุ้น

เพิ่มทนุ และอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม

ทนุจดทะเบียน 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติดงันี ้

 - อนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้น

สามญัท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เน่ืองจากเดิม

บริษัทได้ออกหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่

บุคคลในวงจํากัดและ /หรือผู้ ลงทุนสถาบัน  และ /หรือผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ  (Private 

Placement) และจากหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 

(TH-W2) จํานวน 1,329 หุ้ นท่ีเหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 -   ในระหว่างปี 2559 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัขอใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

จํานวน 18,000 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทนุ

ชําระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุ

ท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 
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 -   ในระหว่างปี 2560 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 2,500 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทําให้ทุน

ชําระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทนุ

ท่ีออกและชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

3.  ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 3.1 คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน  2561) 

   1. นายสมนึก  กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 

   2. นายฐิติศกัด์ิ  สกลุครู  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 

   3. นายปรีชา  พรประภา  กรรมการ 

   4. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ กรรมการ 

   5. นางวนิดา  วรรณศิริกลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   6. นายสพุจน์  จิรไกรศรี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   7. หมอ่มหลวงภาริพงศ์  ทองใหญ่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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3.2  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561) (มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)  

รายช่ือ จํานวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

1. นายสมนึก  กยาวฒันกิจ 235,376,500 24.39 

2. นายสมชาย  เวชากร 94,000,000 9.74 

  3. น.ส.เบญจพร  พรมประภา 58,779,450 6.09 

  4. น.ส.สนุทรีย์  ปิติ 47,500,000 4.88 

 5.  ณฐัพล  เวชากร 41,500,000 4.30 

  6. นายปิยะ  ฐิติไชโย 31,100,000 3.22 

  7. นายประสพ  จิรวฒัน์วงศ์ 21,997,200 2.28 

  8. น.ส.อมุาพร  อยู่ยัง่ยืน 21,000,000 2.18 

  9. นายกชโมกข์  ตนัตินนท์ 20,001,700 2.07 

 10. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,438,000 1.60 

 

 

4.  ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 

 ข้อมลูของบริษัทยอ่ยเป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 14  มิถนุายน  2561 

 ช่ือบริษัท                   ประเภทกิจการ           ทนุชําระแล้ว   ร้อยละท่ีบริษัทถือหุ้น 

1. บริษัท หนงัสือพมิพ์ตงฮัว้ จํากดั    ผลติและจําหน่ายหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาจีน  100 ล้านบาท  99.99 

2. บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ใหบ้ริการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น แบบ 100 ล้านบาท 99.99  
     แฟคตอร่ิง การใหกู้ ้และการใหบ้ริการ สนิเช่ือลิสซิ่ง  

3. บริษัทยอ่ยทางอ้อม (ถือโดย บริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั)                                                                                                                  

บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั  ให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจําหน่ายสนิค้าและบริการ 302 ล้านบาท 90.00 
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5.  ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

 ปี 2558 จากผลการดําเนินงานปี 2557    งดจ่ายเงินปันผล 

 ปี 2559 จากผลการดําเนินงานปี 2558  งดจ่ายเงินปันผล 

 ปี 2560 จากผลปการดําเนินงาน ปี 2559 งดจ่ายเงินปันผล 

ส่วนที่  3   ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง  3  ปี 

ตารางงบดุล เปรียบเทียบ 3 ปี สําหรับปี 2561 สิน้สดุ 31 มีนาคม  2561                                      หน่วย : ล้านบาท 

    2561 2560 2559 
   บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมนุเวียน 
  เงินสดและรายการเท่ียบเทา่เงินสด                13.14 1.12 16.12 1.39 10.40 0.88 
  เงินลงทนุชัว่คราว                              576.87 49.33 539.28 46.36 479.71 40.47 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 23.23 1.99 22.22 1.91 26.80 2.26 
  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้                          165.50 14.15 121.91 10.48 133.39 11.25 

  สินค้าคงเหลือ                                     
 

1.03 0.09 1.66 0.14 17.28 1.46 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ๆ    - - - - - - 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนวที่ถือไว้เพ่ือขาย 27.48 2.35 27.48 2.36 27.48 2.32 
  รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 807.25 69.03 728.68 62.64 695.06 58.64 
เงินลงทนุเผ่ือขาย 73.71 6.30 84.24 7.24 90.81 7.66 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 160.00 13.68 220.00 18.91 260.00 21.93 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว - - - - - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 102.60 8.77 102.94 8.85  - - 
อาคาร ท่ีดิน ภายใต้สญัญาเช่า และอปุกรณ์-
สทุธิ                                  18.28 1.56 19.77 1.70 130.09 10.97 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2.87 0.25 3.19 0.27 5.85 0.49 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.14 0.01 - - 0.17 0.01 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน                                    4.64 0.40 4.55 0.39 3.37 0.28 
 รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 362.24 30.97 434.69 37.36 490.29 41.36 
  รวมสินทรัพย์ 1,169.49 100.00 1,163.37 100.00 1,185.35 100.00 

 



	

บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)																																																													 									

 
2561 2560 2559 

บาท % บาท % บาท % 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
หนีส้ินหมนุเวียน 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นหมนุเวียนอ่ืน    43.70 3.74 40.43 3.48 52.99 4.47 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  -  - 0.06  - 0.10 0.01 
  รวมหนีส้ินหมนุเวียน 43.70 3.74 40.49 3.48 53.09 4.48 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.31 0.03 0.18 0.02  -  - 

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 4.85 0.41 4.75 0.41 4.61 0.39 
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 5.16 0.44 4.93 0.43 4.61 0.39 

  รวมหนีส้ิน 48.86 4.18 45.42 3.91 57.70 4.87 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  
  ทนุเรือนหุ้น  
        ทนุจดทะเบยีน 1,870.16 1,870.16 1,870.16 
       ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 965.03 82.52 965.03 82.95 965.03 81.41 
       สว่นเกินมลูคา่หุ้น 242.58 20.74 242.58 20.85 242.58 20.47 
  กําไรสะสม         - - 
       จดัสรรแล้ว  - - 
             สํารองตามกฎหมาย 13.66 1.17 13.66 1.17 13.66 1.15 
             ยงัไมไ่ด้จดัสรร (115.61) (9.89) (118.50) (10.19) (108.00) (9.11) 
      องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.66 0.06 0.74 0.06 (0.68) (0.06) 
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,106.32 94.60 1,103.51 94.85 1,112.59 93.86 

สว่นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 14.30 1.22 14.44 1.24 15.05 1.27 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,120.62 95.82 1,117.95 96.09 1,127.64 95.13 

  รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น  1,169.48 100.00 1,163.37 100.00 1,185.34 100.00  
 
 

 

 

 

 

 



	

บริษทั ตงฮั้ว โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)																																																													 									

 
ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุน เปรียบเทียบ 3 ปี สําหรับปี 2561 เป็นงวด 3 เดือน สิน้สดุ 31 มีนาคม  2561   

 หน่วย:ล้านบาท                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

    2561 2560 2559 
   บาท   %   บาท   %   บาท   %  
รายได้ 
  รายได้จากการขายและการให้บริการ 11.07 65.40 36.59 57.10 33.25 43.25 
  รายได้ดอกเบีย้ เงินปันผลและผลกําไรจากการลงทนุ 5.14 30.40 24.63 38.44 40.14 52.22 
  รายได้อ่ืน ๆ 0.71 4.20 2.85 4.46 3.48 4.53 
  รวมรายได้ 16.92 100.00 64.07 100.00 76.87 100.00 
คา่ใช้จ่าย 
  ต้นทนุขาย  5.32 31.45 20.58 32.13 17.07 22.20 

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย 0.87 5.12 3.33 5.19 4.42 5.75 
  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 7.98 47.15 29.72 46.38 44.69 58.14 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 
-ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 
-ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 
-ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ - - 10.00 15.61 25.38 33.02 
รวมคา่ใช้จ่าย 14.17 83.72 63.63 99.31 91.56 119.11 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 2.76 16.28 0.44 0.69 (14.69) (19.11) 

   คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ - - 0.53 0.83 2.37 3.09 
  กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวดจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 2.76 16.28 (0.09) (0.14) (17.07) (22.20) 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - - (11.98) (18.70) (64.41) (83.79) 
กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด 2.76 16.28 (12.07) (18.84) (81.47) (105.99) 
กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน                                                

รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั : 

  -ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (0.10) (0.56) 1.60 2.50 (1.51) (1.96) 
-ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถกูจดัประเภทใหมไ่ว้ใน
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 0.02 0.11 (0.18) (0.29) 0.30 0.39 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี (0.08) (0.45) 1.42 2.22 (1.21) (1.57) 
กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2.68 15.83 (10.65) (16.62) (82.68) (107.56) 
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น                                                        0.003 (0.0109) (0.0778) 

 

หมายเหต ุ **  กําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานของปี 2553 และ ปี 2554 จากมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5  บาท   
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด เปรียบเทียบ 3 ปี    สําหรับปี 2561 เป็นงวด 3 เดือน สิน้สดุ 31 มีนาคม 2561                        

หน่วย : ล้านบาท                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

    2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล                                                        2.76 0.44 (14.69) 

  ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 

       การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้า (เพ่ิมขึน้) ลดลง                                         (1.06) (0.71) (0.24) 

       การปรับปรุงด้วยลกูหนีจ้ากการดําเนินงานอ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง (43.58) 11.47 (38.94) 

       การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพ่ิมขึน้) ลดลง 0.63 15.33 11.19 

       การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (0.09) (1.18) (0.02) 

       การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 3.27 (12.77) 3.27 

       คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย 2.16 8.97 13.42 

       การปรับปรุงด้วยผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (กลบัรายการ) - 11.06 63.51 

       การปรับปรุงอ่ืนด้วยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.09 0.36 1.46 

       การปรับปรุงด้วยขาดทนุ (กําไร) จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม (1.70) (3.33) (1.47) 

       การปรับปรุงด้วยหนีส้ญู และหนีส้งสญัจะสญู (กลบัรายการ) - 2.86 0.46 

    การปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินค้า (กลบัรายการ) - 0.29 - 

       โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - 

       การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) 

     -ขาดทนุจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง - (11.98) (64.41) 

       -ดอกเบีย้รับ (12.22) (33.66) (38.33) 

       -เงินปันผล - (1.18) (1.17) 

รวมการปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดกําไร(ขาดทนุ) (12.22) (46.82) (103.90) 

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) (52.50) (14.46) (51.26) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (49.74) (14.02) (65.95) 

   - ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) (0.06) (0.03) (4.39) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (49.80) (14.05) (70.34) 
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งบกระแสเงนิสดต่อ 

    2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ :       

        เงินสดรับจากการขายตราสารทนุและตราสารหนี ้ 76.23 781.58 478.80 

        เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ตราสารทนุและตราสารหนี ้ (41.68) (799.48) (466.97) 

      เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - - (0.70) 

      เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - (0.97) 

      เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 

        เงินปันผลรับ - 1.18 1.17 

       ดอกเบีย้รับ 12.26 34.16 39.44 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 46.82 17.44 70.78 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน : 

       เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ - 2.33 1.90 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน - 2.33 1.90 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สทุธิ (2.98) 5.72 2.34 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด  16.12 10.40 8.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 13.14 16.12 10.40 

 

 

 


