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โครงการ Double A Better Tomorrow

ดั๊บเบิ้ล เอ ตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวนาและเกษตรกรไทย โดยการส่งเสริมให้ลูกหลานชาวนาและเยาวชนได้
มีการศึกษาที่ดี ด้วยเหตุนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงมุ่งมั่นด�าเนินโครงการ “Double A 
Better Tomorrow” เพื่อให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึกษา จุดประกาย
ความฝัน สร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนก้าวสูอ่นาคตทีด่ ีภายใต้กจิกรรมต่างๆ 
อาทิ

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Double A Inter Camp

ให ้ ลูกหลานชาวนาไทยได ้มี โอกาส
ไปทัศนศึกษาเรียนรู ้ภาษา และวัฒนธรรม 
ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเป็นความร่วมมือกับ
โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิ
ด�าเนินชาญวนิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาจีนของเยาวชนไทย ให้มีทักษะภาษา
ต่างประเทศ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต 



ด้านการศึกษาเพื่ ิอเด็กและเยาวชน
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กิจกรรม A to a “อาชีพนักเขียน” ได้รับสมัคร
น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “อาชีพนักเขียน” และเวิร์คช็อป
การเขียนเรื่องส้ันกับคุณวุฒิชาติ ชุ่มสนิท นามปากกา 
บินหลา สันกาลาคีรี  นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากหนังสือ 
“เจ้าหงิญ”

A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา

แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้เชิญชวนพี่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จในทุกสาขาอาชีพ 
มาร่วมกนัเป็นพี ่“A” หรอืครชูวีติ แนะแนวทางและแบ่งปันประสบการณ์ให้เยาวชนไทยเหน็หนทางในอาชพี
จริงที่หลากหลาย ค้นพบความฝันและเติมเต็มฝันของตนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ

กิจกรรม A to a “อาชีพน่ารู้ในสวนสัตว์” โดยได้
พาเยาวชนในจ.ปราจีนบุรี รู ้จักกับอาชีพสัตวแพทย์
จากพี่ A (ใหญ่) สัตวแพทย์ปัณณวัฒน์ สุภาพรรณชาติ 
และนักโภชนาการสัตว์ คุณณรงค์ศักดิ์ ส�าราญกลาง 
ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

กิจกรรม A to a “อาชีพนักพากย์เกม” โดยเชิญ
พี่ A (ใหญ่)“คุณพี” ภควัต ลือพัฒนสุข (ฉายา ลุงพี) 
นกัพากย์เกมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอนัดบัต้นๆของไทย มาร่วมเป็น
ดั๊บเบิ้ล เอ อาสา ให้น้องๆได้รู ้จักอาชีพเทรนด์ใหม่
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบันอ้งๆ a (เลก็) ทีส่นใจ
การพากย์เกม ทัง้ในเรือ่งการใช้เสยีง ความคดิสร้างสรรค์
จินตนาการและความรู้ด้านไอที รวมถึงข้อคิดระเบียบ
วินัย ซึ่งสามารถน�าประโยชน์จากเกมมาต่อยอดสร้าง
เป็นอาชีพ

สอนภาษาจีนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเหล่าซือคนจีน
มาเป็นพี่ A (ใหญ่) สอนภาษาจีนด้วยประโยคง่ายๆ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถ
รับชมได้ผ่าน  Youtube Double A Thailand



ด้านสิ่งแวดล้อม
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สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ผู้บริหารดั๊บเบิ้ล เอ เยี่ยมชมการด�าเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่า
รอยต่อ 5 จงัหวดั พร้อมมอบกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีน
เพื่อใช้ในกิจการตลอดปี และมอบอุปกรณ์ไฟฉายเดินป่าส�าหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฎิบัติงาน จ�านวน 300 ชุด โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
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กิจกรรมรณรงค์ร่วมปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour

ดับ๊เบิล้ เอ  ชวนคนไทยรวมพลังร่วมปิดไฟให้โลกพกั ในโครงการ 
Earth Hour พร้อมกันทั่วโลก โดยรณรงค์ให้พนักงาน ร่วมปิดไฟที่
ไม่จ�าเป็น ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน พร้อมกันทั้งส�านักงาน
และเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอทั่วโลก รวมทั้งชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้
ยังได้รณรงค์ลดโลกร้อนที่ท�ามากกว่าการปิดไฟมาอย่างต่อเน่ือง 
เช่น ร่วมเป็นองค์กรประหยดัพลังงาน ทีส่่งเสรมิให้พนกังานในองค์กร
มีจิตส�านึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
และปรับปรุงอาคารส�านักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

รณรงค์สร้างจติส�านกึความส�าคญัและช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและธรรมชาต ิโดยการจดักจิกรรม
ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่รอบโรงงานและส�านักงาน สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น อากาศ
บริสุทธิ์ รวมทั้งพาพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี
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ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate 
Social Responsibility (AFCSR) ครัง้ที ่14 ภายใต้หวัข้อ Partnering 
with the Bottom of the Pyramid (BoP) : ความส�าคัญ
ของนวัตกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมตลาดฐานปิรามิด โดยจะ
น�าเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ 
เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาชมุชนอย่างยัง่ยนื ผ่านการปลกูต้นกระดาษบน
คันนาของเกษตรกรและพ้ืนท่ีว่างในชุมชน น�ารายได้มาจัดตั้งเป็น 
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม
อย่างยั่งยืน ที่ให้ทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเสริมสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกรและชมุชน โดยมสีดุยอดผูน้�า นกัคดิ นกัพฒันา และผูบ้รหิาร
จากภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์

สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ดั๊บเบิ้ล เอ รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อหารายได้สมทบทุนการ
จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ เพื่อร่วมเทิดทูนและประกาศ
เกยีรตคิณุพระมหากษตัริย์แห่งสยามตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั อกีทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านอทุยานประวตัศิาสตร์ฯ ณ อ�าเภอหวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์

โชว์วิสัยทัศน์ผู้น�านวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน AFCSR ครัง้ที่ 14
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โครงการ “กระดาษสร้างจินตนาการ” 

เป็นกจิกรรมทีพ่ี่ๆ ดับ๊เบิล้ เอ จติอาสา เล่านทิานจาก
กระดาษและเศษวัสดุที่เหลือใช้น�ามาสร้างเป็นตัวละคร 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงงานในจังหวัด
ปราจนีบรุ ีเพือ่สร้างเสรมิจนิตนาการและพฒันาความคดิ 
พร้อมทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และรู้จักคุณค่า
การน�าของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 

ช่วยเหลือสังคม 

มอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์คลายร้อนให้กับ
ผูท้ีร่บับรกิารรกัษาสขุภาพในโรงพยาบาล นบัเป็นหนึง่ใน
กจิกรรมให้ความช่วยเหลอืและมอบความสขุสูส่งัคมไทย

กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด  

กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด” เป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้น 
โดยน�าพนกังาน จติอาสา มาร่วมท�าบญุในวนัเกดิด้วยการเลีย้งอาหาร
กลางวนัให้กบัน้องๆ พร้อมมอบสมดุและอปุกรณ์การเรียนให้กบัทาง
โรงเรยีนเพือ่ใช้เป็นประโยชน์ในการศกึษา นอกจากนี ้ยงัร่วมกจิกรรม
สันทนาการ เล่นเกมส์ชิงรางวัลสร้างความประทับใจได้ทั้งความสนุก
และอิ่มท้อง ส�าหรับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ได้ด�าเนินมาต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อส่งเสริมความมีน�้าใจ ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน 
เพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน
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ดับ๊เบิ้ล เอ ช่วยกาชาด

มอบสมุดจ�านวน 6,000 เล่ม จัดท�าข้ึนเพื่อมอบ
ให้กับผู ้เข้าร่วมงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 โดยมี
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่าย
บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

สนับสนุนกจิกรรมป่ันสดุกู ่ดใูหท่ั้วเมืองชัยนาท

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั ่นสุดกู ่ ดูให้ทั่วเมือง
ชยันาท” ซึง่เปน็รายการแขง่ขนัจกัรยานทางไกล ภายใต้
โครงการ “ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น” 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกอ�าเภอหันมาออกก�าลังกาย
ใส่ใจสุขภาพ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและยังช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนับสนุนรถวีลแชร์กับ จส.100

มอบเงินบริจาคสนับสนุน “โครงการบริจาครถ
วีลแชร์กับจส.100” เพื่อส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ 
ตลอดจนผู้สูงอายุ ท่ีขาดแคลนรถวีลแชร์เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น

สนับสนุนการประชุม
Wharton Global Forum Bangkok 2015

ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ  เยีย่มชมบธูนทิรรศการของ 
“ดั๊บเบิ้ล เอ” ในงานประชุม Wharton Global Forum 
Bangkok 2015 ที่จัดขึ้นโดย The Wharton School 
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นการประชุมผู้น�า
ทางเศรษฐกิจและนักวิชาการช้ันน�าของโลก โดยมีคณะ
ผู้บริหารดั๊บเบ้ิล เอ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ร่วมให้ 
การต้อนรับ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
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รมช.พาณิชย์น�าคณะเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ ดับ๊เบิ้ล เอ อลิเซ่ ฝรั่งเศส

ดร.สวุทิย์ เมษินทรย์ี รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ น�าคณะเข้าเยีย่มชมโรงงานกระดาษดับ๊เบิล้ เอ อลิเซ่ และโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ในเครือดั๊บเบิ้ล เอ ณ เมืองอลิเซ่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นฐานการผลิตในกลุ่มประเทศยุโรปแห่งแรกของอุตสาหกรรม
กระดาษส�านักงานของไทย ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการค้าการลงทุน
ระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ในการเข้าร่วม Business Forum ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

“The Power of Paper”

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ส่งคลิป Viral ซึ้งๆ ในสื่อโซเซียล ภายใต้แนวคิด ‘The Power of Paper’ เปิดตัวแคมเปญ
ในประเทศเกาหลีใต้และไทย จนยอดผู้ชมคลิปทะลุ 1 ล้านวิว เพื่อต้องการน�าเสนอในมุมอารมณ์ความรู้สึกว่ากระดาษที่เราใช้อยู่
ในชีวิตประจ�าวัน บางทีก็ท�าอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ผ่านตัวละครชายหนุ่มออฟฟิศที่ตามหาสุนัขแสนรัก ท�าให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ 
และกระดาษสามารถเป็นตัวแทนและสื่อสารความรู้สึกได้เช่นกัน สามารถเข้าชมคลิปนี้ได้ที่ Facebook Double A Club



ดับ๊เบิ้ล เอ มาสเตอร์ ดีลเลอร์

เดินหน้ากลยุทธ์ Double A Everywhere ทั้งใน
และต่างประเทศ จับมือร้านค้าพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยได้แต่งตั้ง Double A 
Master Dealer เพิ่มขึ้นหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และต่างจงัหวดั โดยเฉพาะเขตจงัหวดัรอยต่อกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการกระจายสินค้าของ 
ดั๊บเบิ้ล เอ รองรับการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC) และท�าให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่าจะได้รบัสนิค้า
รวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ดับ๊เบิ้ล เอ จับมือพันธมิตร จัดออฟฟิศโรดโชว์ 
และมหาวิทยาลัยช้ันน�าทั่วกรุง

จัดกิจกรรมออฟฟิศโรดโชว์ร ่วมกับธุรกิจพันธมิตรต่างๆ 
บุกอาคารส�านักงานชั้นน�าท่ัวกรุงเทพฯ 10 อาคาร ภายใต้ธีม 
“Work hard play hard” น�าสินค้าจ�าหน่ายในราคาพิเศษ เเละลุ้น
รบัของรางวลัมากมาย นอกจากนีย้งัเชิญชวนชาวออฟฟิศร่วมกจิกรรม 
“แชะความสุข&แชร์ความสนุก” ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “แพคเกจที่พัก
สุดหรู เกาะกูด จ.ตราด เเละป่าตอง จ.ภูเก็ต” รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ทั่วกรุงเทพฯ 10 แห่ง ภายใต้ธีม “Fun Grade A” นอกจากนี้ยังเชิญ
ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “Alternative Instagram 
101 : Fun Grade A” ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “iPad mini 3”

ดับ๊เบิ้ล เอ ในงาน BIG+BIH 2015

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยนางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางจันทิรา ยิมเรวัต 
วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และนายสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธาน
สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย เข้าเยี่ยมชมบูธ
ดั๊บเบิ้ล เอ ในงาน BIG+BIH OCTOBER 2015 
ที่น�าผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนคุณภาพดีไซน ์ เฉพาะ
ไม่เหมือนใครเหมาะส�าหรับใช้งานหรือเป็นของขวัญให้
คนพิเศษ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ “PURE by 
Double A” สมุดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการผลิตที่ลด
การใช้สารเคมี กระดาษเนื้อในท�าจากกระดาษจริงใจที่
ไม่ใส่สีและช่วยถนอมสายตา ณ ไบเทคบางนา
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ฉลองเปิด “ดับ๊เบิ้ล เอ ก๊อปป้ี เซน็เตอร์” ในเกาหลีครบ 250 สาขา

ตอกย�้าความเป็นผู้น�าธุรกิจกระดาษในประเทศเกาหลี โดยได้ขยาย ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์แบบ
ครบวงจร สาขาที่ 250 ในกรุงโซลได้ส�าเร็จ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย ที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ 
ได้เข้าไปด�าเนินธุรกิจในประเทศเกาหลี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจกระดาษได้ส�าเร็จ

งาน Paperworld Frankfurt 2015

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World น�าทัพกระดาษคุณภาพที่ผลิต
จากคันนา อย่าง Double A Color Print และ Double A Presentation จัดแสดงโชว์ภายในงาน 
Paperworld Frankfurt 2015 ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษและ
เครือ่งเขยีนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนีภ้ายในบธูยงัได้จดัแสดงผลติภณัฑ์กระดาษส�านกังานรไีซเคลิ 
Evolve Everyday แบรนด์กระดาษดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในยุโรปและออสเตรเลีย ที่ดั๊บเบิ้ล เอ อลิเซ่
ประสบความส�าเร็จกับการน�ากลับมาผลิตและจ�าหน่ายอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตลาด
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
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ได้รับการรับรอง Green Meeting ต่อเนื่อง

ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการรับรอง Green Meetings 
หรอืการจดัประชมุสเีขยีวในองค์กรเป็นเวลา 3 ปีต่อเนือ่ง
เป็นครั้งที่ 2 จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ซึง่เป็นการส่งเสรมิ
ให้องค์กรต่างๆ รู ้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากดั๊บเบิ้ล เอ เป็น
องค์กรทีผ่่านการประเมนิในเรือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสีเขียว รวมถึงการจัดสัมมนา
และการฝึกอบรมที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม ลดการใช้
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังเข้าร่วมเป็นองค์กร
ประหยัดพลังงานที่ด�าเนินการในด้านการส่งเสริมให้
บคุลากรปรบัพฤตกิรรมการใช้พลงังาน และการปรบัปรงุ
อาคารเพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย

องค์กรหัวใจสีเขียว

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผล
การส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรมระยะท่ี 4 ซ่ึงดั๊บเบ้ิล เอ ได้เข้าร่วม
โครงการนี้มาอย ่างต ่อเ น่ือง เพื่อเป ็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการค�านวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีนายน�าพล ลิ้มประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�านวย
การองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม 
ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจากการวิจัยพบว่า กระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีมมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
12.5 กิโลกรัม ช่วยลดโลกร้อน

พฒันาระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 

รับโล่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการพัฒนาต่อยอด
การด�าเนนิการจดัการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
ไปสู ่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 
50001) ในฐานะองค์กรที่เน้นเรื่องการจัดการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ที่มีการวางแผนนโยบายด้านพลังงาน
และผลักดนัให้พนกังานมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์พลงังาน  

รางวัลที่ได้รับ
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รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ
ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ระดับประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
จากพลเอกสุรศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
แรงงาน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล 
ในสายงานโรงงานผลติกระดาษ โรงงานผลติเยือ่กระดาษ
แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จากงาน “สัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�างานแห่งชาติ” ครั้งที่ 29

ได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ช่วยลดโลกร้อน

ดั๊บเบิ้ล เอ รับประกาศนียบัตรการรับรองขึ้น
ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
อบก. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�าปี 
2558” ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้ความส�าคัญในการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งม่ันในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทัง้นี ้ดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจาก
คนันา สามารถดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตนั
ต่อปี ช่วยลดโลกร้อน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบ

รางวัล Special FTCC CSR Award
ด้านสิ่งแวดล้อม

ดั๊บเบิ้ล เอ รับรางวัล Special FTCC CSR Award 
2015 ด้านส่ิงแวดล้อม จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย 
(Franco-Thai Chamber of Commerce) จากการ
ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกต้นกระดาษบนคันนาเพื่อเป็น
วัตถุดิบที่ยั่งยืน ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ เป็นการเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีวจากพืน้ทีว่่างเปล่า และช่วยลดโลกร้อน โดยมี 
Mr. Renaud Cazillac คณะกรรมการตัดสินรางวัล 
FTCC CSR เป็นผู้มอบรางวัล
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สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือ
ร้านค้าพันธมติรธุรกจิ เพื่อสร้างความแขง็แกร่งของตลาด มกีารแต่งตั้งผูจ้ดัจ�าหน่าย
ทีม่ศีกัยภาพให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีใ่นแต่ละประเทศนอกเหนอืจากตวัแทนจ�าหน่ายที่
มีอยู่ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมในทุกๆ ที่ ที่ผู้บริโภคต้องการ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย โดยเน้นสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในแบรนด์สินค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินโครงการ “Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน 
ปลกูปัญญา” เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมโีอกาสทางการศกึษาทีด่ ีสร้างสังคมการเรยีนรู้ 
อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่อนาคตท่ีดี อีกทั้งเข้าร่วมโชว์วิสัยทัศน์ผู้น�านวัตกรรมเพื่อสังคม 
ในงาน AFCSR ครั้งที่ 14 โดยน�าเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บ้าน
ต้นกระดาษ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในปี 2558

ด้านผลประกอบการ ในปี 2558 บรษิทัมรีายได้รวมทัง้สิน้ 24,547.13 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ส�าหรบัการด�าเนนิงานในอนาคต บรษิทัวางแผน
การเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน 
และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกระตุ้น
ให้ลกูค้าเหน็ความแตกต่างของการใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพ เพือ่ให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ข้าพเจ้า
ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อม่ันและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา ลูกค้าที่สนับสนุนสินค้า บริษัทคู่ค้าที่ส่งมอบ
สินค้าหรือบริการที่ดี ธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
สมาชิกในสังคมและชุมชนท่ีสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่านดังนี้

1) นายกิตติ  ด�าเนินชาญวนิชย ์ ประธานผู้ก่อตัง้

2) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
      และประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร  กรรมการ

6) นายประชา จารุตระกูลชัย  กรรมการ

7) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ ์  กรรมการ

8) นายเสรี  จินตนเสร ี  กรรมการ

9) นายโยธิน  ด�าเนินชาญวนิชย ์ กรรมการ

10) นายชาญวิทย ์ จารุสมบัติ  กรรมการ



สรุปข้อมูลทางการเงิน

2555 2556 2557 2558
งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 19,226 17,874 22,963 22,995

รายได้รวม 20,384 18,778 24,057 24,547

ก�าไรขั้นต้น 4,851 4,656 3,963 3,488

EBITDA 4,198 3,235 2,944 2,496

ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,314 51 -557 -970

งบดุล

สินทรัพย์รวม 37,290 44,518 45,170 43,109

หนี้สินรวม 22,862 27,435 28,086 26,967

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,428 17,084 17,084 16,142

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 6.45% 0.27% -2.32% -3.95%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.67% 0.12% -1.24% -2.20%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 9.54% 0.32% -3.26% -5.84%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.58 1.61 1.64 1.67

อัตราความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.05 -0.89 0.77 0.65

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล 

(แบบ 56-1) 

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 
 



 

1 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

  
ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

 
 

บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษทัจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 20.00 ลา้นบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี      
18 กมุภาพนัธ์ 2537 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 5,029.86 ลา้นบาท 
และมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 4,053.69 ลา้นบาท  

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซ่ึงมีผลผลิตรวมทั้งส้ินในปี 2556 จาํนวน 489,380 ตนัต่อปี 
ในปี 2557 จํานวน 507,436 ตันต่อปี และในปี 2558 จํานวน 507,806 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 
5 โรงงาน ซ่ึงมีผลผลิตรวมในปี 2556 จาํนวน 589,871 ตนัต่อปี ในปี 2557 จาํนวน 748,445 ตนัต่อปี และในปี 2558 จาํนวน 
765,445 ตนัต่อปี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระดาษซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหินปูนสงัเคราะห์ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปูนขาว และ
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสารเคมีคลอรีนไดออกไซด์ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ไปลงทุนในธุรกิจพลงังานเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการสร้างรายไดแ้ละกระแสเงินสดใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
 

1.1  วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกจิ  
กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของ

อุตสาหกรรมกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศอยูต่ลอดเวลา โดยมีแผนท่ีจะขยายขนาดของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดการ
ประหยดัต่อขนาดและส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะให้ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตระหนกัถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ กบัผลิตภณัฑข์อง
คู่แข่งรายอ่ืนมากยิง่ข้ึน โดยการสร้างตราสญัลกัษณ์ “กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ” ให้แสดงถึงกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง  รวมถึง พยายาม
สร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นสินคา้ในตลาดระดบับน (Hi-End Segment) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตใหเ้หนือกวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยกาํหนดแนวทางใหภ้ายในกลุ่มบริษทัฯ 
มีการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า เพ่ือให้สามารถใชท้รัพยากรต่างๆ ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไดข้ยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจหลกัเป็นสาํคญั เช่น 
ธุรกิจผลิตหินปูนสังเคราะห์ ธุรกิจการส่งเสริมการปลูกตน้กระดาษ เป็นตน้ รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการ
ควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไปไดใ้นอนาคต และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  
 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท  

พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุม และลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มีดงัต่อไปน้ี 

 

1. นโยบายการประกอบธุรกจิ  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ในปี 2556 บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั (“AAH”) ไดล้งทุนใน Metro Profit International Limited 

(“Metro”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฮ่องกง โดยมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 350 

ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นเงิน 350 ลา้นเหรียญฮ่องกง ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการ

ลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และ Metro ไดเ้ขา้ลงทุนใน DA Alizay SAS (Alizay) ซ่ึงจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฝร่ังเศส มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตและจาํหน่ายกระดาษ เม่ือวนัท่ี 

15 มกราคม 2556 คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี

สดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มใน Alizay ท่ีร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 

ในปี 2556 AAH ไดล้งทุนในบริษทั แอด๊วานซ์ พลัพ ์มิลล ์3 จาํกดั (“APulpM3”) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

ผลิตและจาํหน่ายเยือ่กระดาษ ดว้ยทุนจดทะเบียน 15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 150 

ลา้นบาท ทั้งน้ี APulpM3 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 

2556 

 

ในเดือนสิงหาคม  

ปี 2556 

AAH ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ทอฟเต ้วนั จาํกัด (เดิมช่ือ “บริษทั ตะวนับูรพา ทรานส์ 

เซอร์วิส จํากัด”) จากบริษัท เอ็ม ไอ บี โฮลด้ิง 3 จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล จาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้น

ละ 10.05 บาท ซ่ึงเทียบเท่ากบัมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็นเงิน 1 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99  

 

ในเดือนพฤศจิกายน  

ปี 2556 

AAH ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) จาก Double A 

International Network Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนใน

บริษทัดังกล่าวร้อยละ 100 โดย Eastsun เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดใน APC Middle East FZE  

(“APC ME”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีวตัถุประสงคใ์นการผลิต

และจาํหน่ายกระดาษ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มใน APC ME ท่ีร้อยละ 100 

ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 

ในเดือนมีนาคม  

ปี 2557 

AAH ไดล้งทุนในบริษทั DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”)  

ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน  ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนในเบ้ืองตน้ 200,000 ดอลล่าร์

สิงคโปร์ และ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ

บริษทัฯ เขา้ถือหุน้ 99.99% ใน Advance Thabaung Mill Company Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง

ข้ึน  ณ ประเทศเมียนมาร์ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 โดยจดัให้มีทุนจดทะเบียนในเบ้ืองตน้ 

150,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีวตัถุประสงค์เพ่ือการผลิตและจําหน่ายเยื่อกระดาษและ

กระดาษ และจดัหาวตัถุดิบสาํหรับโรงไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ในเดือนกนัยายน  

ปี 2557 

AAH ไดล้งทุนในบริษทั A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)  ในสัดส่วน

การลงทุนร้อยละ 100  ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง ณ ประเทศฮ่องกง  และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่ง

สินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล ดว้ยจาํนวนทุนจดทะเบียน 5.75 ลา้นเหรียญดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา และ A-Maritime ไดเ้ขา้ถือหุ้นร้อยละ 100  ใน Alizay1 shipping Company 

Limited ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา   และ NPS  Mosa Shipping Company 

Limited ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ Tofte1 Shipping Company 

Limited ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา    

 

ในเดือนธนัวาคม  

ปี 2557 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบั Matrix International Capital Holdings Limited เพื่อขายหุ้นสามญั

ของ  บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 

100 ลา้นหุน้ ถือเป็นสัดส่วน 10.69% (เดิมถือทั้งหมด 338,403,920 หุ้น สัดส่วน 36.2%) ในราคา 

21 บาทต่อหุ้น การเขา้ทาํรายการเป็นไปตามมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2556 อน่ึง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาเสนอซ้ือท่ี 21 บาทต่อหุ้น เป็น

ราคาและเง่ือนไขท่ีมีความสมเหตุสมผลตามขอ้มูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยบริษทัฯ ได้

รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจาํนวน 695 

ลา้นบาท มีการกลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 192 ลา้นบาทและ

กลบัรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัร่วมจาํนวน 33 ลา้น

บาท บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุน้จาํนวน 2,100 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 

 

ในเดือนกนัยายน  

ปี 2558 

Eastsun ไดเ้ขา้ลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 100 ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ ง ณ ประเทศอิยิปต์ เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2558 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อการแปรรูปผลิตภณัฑก์ระดาษ ดว้ยจาํนวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนดอี์ยปิต ์   

 

ในเดือนกนัยายน  

ปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 

อนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ทาํธุรกรรมกบับริษทั ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลด้ิง จาํกดั เพื่อขายหุ้นสามญั

ของ  บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 

238,599,994 หุน้ ถือเป็นสดัส่วน 25.51% ในราคา 18 บาทต่อหุน้ และเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นดังกล่าวได้ในราคาตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ อน่ึง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาเสนอซ้ือท่ี 18 บาทต่อหุ้น 

เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีมีความสมเหตุสมผลตามขอ้มูลและสถานการณ์ ทั้งน้ี ธุรกรรมดงักล่าวอยู่

ระหวา่งการดาํเนินการ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

(1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

บริษทัฯ ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพเ์ขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดย

เร่ิมดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2539 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีประสบการณ์อนัยาวนานในอุตสาหกรรมดงักล่าว และไดรั้บความไวว้างใจ

และการยอมรับจากลูกคา้ในวงกวา้ง ปัจจุบนับริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการขายกระดาษพิมพเ์ขียน และเยื่อกระดาษทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Double A” โดยบริษทัฯ กระจายสินคา้ส่วนใหญ่ผ่านทางผูจ้ดัจาํหน่าย

เป็นหลกั ซ่ึงมีการเขา้ทาํสญัญาวา่จา้งบริษทัจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการกระจายสินคา้ในแต่ละภาคพ้ืนทวปีใหเ้ขา้มา

เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัฯ ในประเทศต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีการกระจายสินคา้บางส่วนผ่านร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่

ภายในประเทศท่ีมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ี อีกทั้ง บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจาํหน่ายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง

ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีบริษทัฯ พฒันาข้ึนเอง เช่น ศูนยถ่์ายเอกสาร Double A Copy Center และร้านขายกระดาษและ

เคร่ืองเขียน Double A Stationary Shop เป็นตน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและขยายโครงการใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนและ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ รักษาระดบัความสามารถในการเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 26 บริษทั และบริษทัร่วม 30 บริษทั โดยแบ่งการดาํเนินงานของบริษทั
ยอ่ยออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนบัสนุน
และเก่ียวเน่ือง  
 
 การด าเนินงานของบริษัทย่อย  

แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 

 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระดาษ   
1)  บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ ากดั (“HTP”) 

HTP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2533 เพื่อดาํเนินการผลิต
และจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้
ทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี คณะกรรมการของ
กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งความเห็นให้ HTP โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีใชด้าํเนินกิจการผลิตกระดาษทั้งหมดให้แก่บริษทัฯ ตาม
สญัญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นระหวา่ง HTP และ บริษทัฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ซ่ึง HTP ไดด้าํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิเสร็จ
ส้ิน เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และขณะน้ี อยูใ่นระหวา่งเตรียมการเลิกบริษทัและชาํระบญัชี 

 
 
2)  บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มลิล์ 3 จ ากดั (“APM3”) 

APM3 เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 เพื่อดาํเนินธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียนคุณภาพ Double A โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 3,500 ลา้น
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บาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 3,500 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด และ AAH เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี APM3 เป็นกิจการท่ีไดรั้บอนุมติั
สิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับรายงานการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (“สผ.”) รวมทั้งไดรั้บใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและไดย้ื่นขออนุญาตการ
ประกอบกิจการเป็นท่ีเรียบร้อย โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการในเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือนสิงหาคม 2556  

APM3 ประกอบดว้ยโครงการตดักระดาษมว้นใหญ่ให้เป็นกระดาษรีมเล็ก และโครงการผลิตกระดาษพิมพ์
เขียน ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 220,000 ตนัต่อปี เป็นโรงงานกระดาษแห่งท่ี 3 ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีความ
ทนัสมยั สามารถผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนได้โดยใชส้ารเคมีทดแทนเยื่อใยสั้นไดท้ั้ งหมด ไม่กระทบต่อคุณภาพผลิตภณัฑ์
กระดาษของกลุ่มบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนลดลงและทาํให้กลุ่ม
บริษทัฯ มีความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน 
 

3)  Quality Paper Mill Limited (“QPM”) 
QPM เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศบงัคลาเทศ เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 

2554 เพ่ือดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,750 ลา้น
ตากา ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 157.90 ลา้นตากา โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุน
ท่ีออกและชาํระแลว้ ปัจจุบนั QPM ไดรั้บความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ให ้มีมติปรับเปล่ียนขนาด
การลงทุนโดยปรับเปล่ียนจากการผลิตกระดาษ มาเป็นการตดักระดาษ โดยรับจา้งและหรือ นาํเขา้มว้นกระดาษมาตัดเป็น
กระดาษตามขนาดต่างๆ เพื่อขาย โดยปรับลดขนาดการลงทุนจากงบประมาณ 47 ลา้นเหรียญสหรัฐ มาเป็นงบประมาณการ
ลงทุนประมาณ 1.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ QPM ไดเ้ร่ิมดาํเนินงานแลว้ในช่วงพฤษภาคม 2556 
 

4)  DA Alizay SAS (“Alizay”) 
Alizay เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อผลิตและ

จาํหน่ายเยือ่กระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 35,226,389 ยโูร ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 35,226,389 ยโูร โดยมี Metro เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

ทั้ งน้ี เม่ือเดือนมกราคม 2556 Alizay ได้ซ้ือกิจการโรงกระดาษขนาด 300,000 ตนัต่อปี ในเขตเมืองอลิ
เซ่ ประเทศฝร่ังเศส จากรัฐบาลฝร่ังเศส หลงัจากโรงงานแห่งน้ีปิดตวัไปเม่ือตน้ปี 2555 จากวกิฤตเศรษฐกิจในยโุรป เพื่อใชเ้ป็น
ฐานการผลิตแห่งใหม่ รองรับการจําหน่ายกระดาษในกลุ่มยุโรป รวมถึงประเทศในกลุ่มอัฟริกา ตะวนัออกกลาง และ
สหรัฐอเมริกา ตามแผนการขยายตลาดของบริษทัฯ ใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่โลก โดย Alizay ใชเ้วลาเพียง 4 เดือน หลงัซ้ือ
กิจการ (พฤษภาคม 2556) ในการผลิตกระดาษไดส้ําเร็จ ทาํให้ในปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตกระดาษรวมถึง 1.04 
ลา้นตนัต่อปี และเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่ง ทั้งดา้นเวลาและตน้ทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนับสนุนให้ตราสินคา้
แขง็แกร่งข้ึนในตลาดโลก  

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 Alizay ไดเ้ขา้ซ้ือโรงผลิตเยื่อกระดาษและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรัฐบาลฝร่ังเศส
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการผลิตแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลแห่งน้ีจะใชว้สัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝร่ังเศส ทาํให้มีขอ้ไดเ้ปรียบจากตน้ทุนค่า
พลงังานท่ีลดลงกวา่ 20% เม่ือเทียบตน้ทุนในประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นความสาํเร็จกา้วสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมกระดาษ 
และขยายตลาดในภูมิภาคน้ี  
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5)  APC Middle East FZE (“APC ME”) 
APC ME เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม่ือ

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 เพ่ือดาํเนินธุรกิจตดัแปรรูปกระดาษ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1 ลา้น
เหรียญอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1 ลา้นเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Eastsun เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากการเขา้ลงทุนในกิจการโรงกระดาษ  Alizay ในประเทศฝร่ังเศส จึงไดมี้การศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งโรงตดัแปรรูปกระดาษ ณ สถานท่ีต่างๆ ทัว่โลกพบวา่การลงทุนเพ่ือจดัตั้งโรงตดัแปรรูปกระดาษ
ในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความเหมาะสมทั้งในดา้นตาํแหน่งท่ีตั้งท่ีใชเ้ป็นแหล่งกระจายสินคา้ไป
ยงัคูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรนและผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาการเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงตดัแปรรูป
กระดาษ โดยให ้AAH เขา้ซ้ือหุ้น Eastsun จากบริษทัเก่ียวโยงกนั  ซ่ึง Eastsun เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ APC ME ท่ีตั้งอยูใ่นเขต 
Free zone และไดรั้บยกเวน้ภาษีในการนาํเขา้ และส่งออก โดยหลงัจาก AAH เขา้ซ้ือหุ้น Eastsun แลว้ จะมีการทยอยเพ่ิมทุน
ใหก้บั Eastsun เพ่ือนาํไปลงทุนต่อท่ี APC ME เป็นจาํนวน 176 ลา้นบาทเพ่ือดาํเนินการตามแผนงานโครงการต่อไป โดย APC 
ME สามารถเร่ิมดาํเนินการไดเ้ดือนพฤษภาคม ปี 2557 

 
6)  Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) 

APC EG เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั ณ ประเทศอียิปต ์เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2558 เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานตดั เตรียม และบรรจุกระดาษ เป็นศูนยก์ลางกระจายสินคา้ให้กบัประเทศอียิปต์และแถบ
แอฟริกาเหนือ ซ่ึงรับมว้นกระดาษมาจากโรงผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝร่ังเศส โดย APC EG มีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ 1,800 ตนั
ต่อเดือน และเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 APC EG มีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซ่ึงมี 
Eastsun  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนทุนจดทะเบียน    

ทั้งน้ีทาง APC EG ไดท้าํการซ้ือคลงัสินคา้สาํหรับติดตั้งเคร่ืองจกัรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 4,150   
ตารางเมตร ตั้งอยูท่ี่เมือง Alexandria ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัของประเทศอียิปต ์โดยในปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของการดาํเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนําเคร่ืองตัดกระดาษมาติดตั้ง ทั้ งน้ี เม่ือโครงการแลว้เสร็จจะเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการกระจายสินคา้ในประเทศอียิปตแ์ละแถบแอฟริกาเหนือ ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 

 กลุ่มธุรกจิเยือ่และสารเคม ี
1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี ้มเินอรัล จ ากดั (“HTSM”) 

HTSM เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2537 เพื่อดาํเนินการ

วจิยั พฒันา ผลิต และจาํหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือท่ีเรียกวา่ “หินปูนสังเคราะห์” สาํหรับใช้
ในการกระบวนการผลิตเยือ่กระดาษ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 HTSM มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

HTSM เป็นบริษทัร่วมทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ กับบริษทั สเปเชียลต้ี มิเนอรัลส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (“SMT”) โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 และ SMT เป็นผูถื้อหุ้นใน
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49.00 ปัจจุบนั HTSM มีโรงงานผลิต PCC จาํนวน 1 โรง และไดมี้การขยายโรงงานผลิต เม่ือเดือน
สิงหาคม 2554 เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิต  ทาํใหข้นาดกาํลงัการผลิตเพ่ิมจากเดิมท่ี 50,000 ตนัต่อปี เป็น 71,000 ตนัต่อปีในปัจจุบนั 
โดย PCC ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของ HTSM จะถูกนําไปใช้ทดแทนเยื่อใยสั้ นและเยื่อใยยาวในกระบวนการผลิต
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กระดาษพิมพเ์ขียนของกลุ่มบริษทัฯ และจะช่วยลดปริมาณการนาํเขา้เยื่อใยยาวจากต่างประเทศ และกลุ่มบริษทัฯ จะเผชิญ
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเยือ่ใยยาว และอตัราแลกเปล่ียนในระดบัท่ีตํ่าลง รวมทั้งสามารถช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วย
ในการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนของกลุ่มบริษทัฯ ไดอี้กดว้ย  

 
2) บริษัท ไลม์ ควอลติี ้พลัพ์ 2 จ ากดั (“LQP2”) 

LQP2 เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อดาํเนินการ
ผลิตและจาํหน่ายปูนขาวและนํ้ ายาขาว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 LQP2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 322 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 322 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 62.11 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH 
เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 37.89 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

ปัจจุบนั LQP2 อยูร่ะหวา่งการดาํเนินโครงการจดัตั้งโรงงานผลิตปูนขาว ขนาดกาํลงัการผลิต 160.00 ตนัต่อวนั 
โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 482.00 ลา้นบาท ซ่ึงปูนขาวท่ีผลิตไดจ้ากโรงงานดงักล่าวจะถูกนาํมาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตกระดาษของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งหมด และจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถลดปริมาณการสั่งซ้ือปูนขาวจากผูผ้ลิต และหรือผูจ้ดั
จาํหน่ายจากภายนอก ซ่ึงจะสามารถควบคุมระดบัตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

สําหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น LQP2 ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์จาก BOI และไดรั้บใบอนุญาต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและไดย้ืน่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนั LQP2 สามารถเร่ิมดาํเนินการ
ในเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 
 

3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ ากดั (“CLO2”) 
CLO2 เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อดาํเนินการ

ในการผลิตและจาํหน่ายคลอรีนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีใช้ในการฟอกเยื่อ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CLO2 มีทุน
ทะเบียนรวมทั้งส้ิน 104 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 104 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
5.77 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 94.23 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ปัจจุบนั CLO2 อยูร่ะหวา่งการดาํเนินโครงการจดัตั้งโรงงานผลิตคลอรีนไดออกไซด ์ขนาดกาํลงัการผลิต 30.00 
ตนัต่อวนั ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 256.00 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพิงผูผ้ลิต และหรือผูจ้ ัด
จาํหน่ายสารเคมีดงักล่าวจากภายนอกเช่นเดียวกบัการจดัตั้งโรงงานผลิตปูนขาวของ LQP2  

ส่วนความคืบหน้าของโครงการนั้น CLO2 ได้รับอนุมติัสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและไดย้ื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยเร่ิมดาํเนินการชิงพาณิชยไ์ดเ้ม่ือ
เดือนกนัยายน ปี 2557 
 

4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พลัพ์ มลิล์ 3 จ ากดั (“APulpM3”) 
APulpM3 เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกัด เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อ

ดาํเนินการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 APulpM3 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 87,975,000 บาท และ ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2559 มีการชาํระทุนเพ่ิมเป็น 92,580,000 บาท โดยมี AAH เป็นผู ้
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

เน่ืองจากโครงการโรงกระดาษ 3 หรือ APM3 ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองท่ีกาํลงัการผลิต 220,000 ตนั และกลุ่มบริษทัฯ 
ไดล้งนามในสญัญาซ้ือโรงกระดาษอลิเซ่ท่ีประเทศฝร่ังเศสท่ีมีกาํลงัการผลิต 300,000 ตนั ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณเยื่อมีไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการและตอ้งยกเลิกการขายเยื่อแห้งให้แก่ลูกคา้ภายนอก รวมถึงยงัตอ้งนาํเขา้เยื่อจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตเป็น
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

กระดาษ บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมโครงการโรงเยือ่ 3 เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเยือ่กระดาษ ท่ีกาํลงัการผลิต 472,500 ตนัต่อปี (หรือ 1,500 
ตนัต่อวนั) โดยมีงบประมาณลงทุนทั้งส้ิน 6,263 ลา้นบาท โดยความคืบหนา้ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในส่วน
การพฒันาโครงการอยูท่ี่ร้อยละ 90  
 

5) บริษัท ด.ีเอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ ากดั (“DAO2”) 
DAO2  เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 เพื่อการผลิตก๊าช

ออกซิเจนส่งใหก้บัโรงเยือ่ท่ี 1 และโรงเยือ่ท่ี 2 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 DAO2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 47.2 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 47.2 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงใหโ้รงเยือ่กระดาษสามารถผลิตเยื่อกระดาษไดม้ากข้ึน กาํลงัการผลิตก๊าซออกซิเจน
จึงไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตภายนอก ท่ีมีราคาสูงกวา่ท่ีผลิตข้ึนเอง บริษทัฯ จึงตดัสินใจลงทุนจดัตั้งโรงผลิตก๊าซ
ออกซิเจน  และเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)  โดยมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
หรือคิดเป็น 1,100 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง หรือ 8.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี เพ่ือทดแทนการซ้ือจากภายนอก 
สาํหรับความคืบหนา้ของโครงการนั้น DAO2 ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์จาก BOI และไดรั้บใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างแลว้ ปัจจุบนั DAO2 อยูร่ะหวา่งการทดสอบเดินเคร่ืองจกัร คาดการณ์วา่สามารถเร่ิมดาํเนินการในเชิงพาณิชยไ์ดใ้น
เดือนเมษายน 2559 
 

6) บริษัท Advance Thabaung Mill Company Limited  (“ATM”) 
ATM จดทะเบียนจดัตั้ง ณ ประเทศเมียนมาร์ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการชัว่คราว (Temporary Permit) 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเขา้ดาํเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยื่อและกระดาษกบักระทรวง
อุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ATM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 150,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา แต่ยงัไม่มีการชาํระทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ATM ยงัคงอยูร่ะหวา่งการเจรจาสัญญาและเง่ือนไขในการลงทุนกบั
กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์  
 

 กลุ่มธุรกจิสนับสนุนและเกีย่วข้อง 
1) บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ น า้ใส จ ากดั (“DA NS”) 

DA NS เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2538 เพื่อดาํเนิน
ธุรกิจผลิตนํ้ าอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตนํ้ าอุตสาหกรรมกาํลงัการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือคิดเป็น 
29,200,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี และอ่างเก็บนํ้ าขนาด 807 ไร่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 DA NS มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 
501,616,060 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 501,616,060 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

DA NS มีความสามารถบริการจดัหานํ้ าดิบไดม้ากกวา่ 36 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกคา้หลกั คือ กลุ่ม
บริษทัฯ และลูกคา้อุตสาหกรรมอ่ืนในเขตอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี อยา่งไรก็ตาม จากการเขา้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
ทาํให้ DA NS มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างดา้วทาํให้ไม่สามารถถือครองท่ีดินเกินกวา่ 10 ไร่ ได ้จึงตอ้งไดรั้บการส่งเสริมจาก 
BOI เพื่อขออนุญาตถือครองท่ีดินจาก BOI ซ่ึงปัจจุบนั DA NS ไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2556 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

2) บริษัท คนันา จ ากดั (“KN”) 
KN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อดาํเนินธุรกิจ

โดยการเช่าคนันาจากเกษตรกร เพ่ือดาํเนินการปลูกตน้กระดาษ เม่ือครบอาย ุ3 ปี ตน้กระดาษจะเติบโตเตม็ท่ีและพร้อมสาํหรับ
การตดัฟัน  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 KN มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 530 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 530 ลา้น
บาท โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากตน้กระดาษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม ้และส่วนปลายไมห้รือไมท่ี้ไม่ไดข้นาด 
โดยจะจาํหน่ายส่วนโคนไมใ้หแ้ก่บริษทัฯ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตกระดาษ และจะจาํหน่ายส่วนปลายไมห้รือ
ไมท่ี้ไม่ไดข้นาดใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งน้ี การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกตน้กระดาษดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมการจา้งงานและสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย 
 

3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั (“AAH”) 
AAH เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเขา้ถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 AAH มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 2,600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 2,600 ลา้นบาท โดยมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด  

ปัจจุบนั AAH ถือหุ้นทางตรงอยูใ่นบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 11 บริษทั ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถช่วยสนับสนุนการจัดหาวตัถุดิบหลักให้แก่
กระบวนการผลิตของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ปัจจุบนั AAH อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการหาจดัหา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก และยงัคงมองหาโอกาสท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการหรือบริษทัอ่ืน ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ อีกในอนาคต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ และสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 

4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) 
Eastsun เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 

2546 เพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Eastsun มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 67.15 
ลา้นเหรียญฮ่องกง ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 67.15 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 
ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด 

จากความตอ้งการท่ีจะจดัตั้งโรงตดัแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
กระจายสินคา้ไปยงับริเวณใกลเ้คียงและผลประโยชน์ทางภาษี บริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาการเขา้ลงทุนในธุร กิจโรงตดัแปรรูป
กระดาษหรือ APC ME โดยผ่าน Eastsun โดยให้ AAH เขา้ซ้ือหุ้น Eastsun จากบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทัในการลงทุน และให ้Eastsun เป็น Holding Company ของบริษทัในต่างประเทศท่ีทาํธุรกิจแปรรูป
กระดาษ เพื่อประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนต่อไปในอนาคต 
 

5) Metro Profit International Limited (“Metro”) 
Metro เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

2555 เพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Metro มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 350 ลา้น
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เหรียญฮ่องกง ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 350 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด  

ปัจจุบนั Metro เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ Alizayในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด  
 

6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”) 
DASG เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั  ณ ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 

2557 เพ่ือลงทุนในบริษทัท่ีจะจดัตั้งข้ึนในประเทศเมียนมาร์สาํหรับเขา้ดาํเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่า
โรงเยือ่และกระดาษกบักระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 DASG มีทุนจดทะเบียน 
200,000 ดอลล่าร์สิงคโ์ปร์ แต่ยงัมิไดมี้การชาํระทุนจดทะเบียน และ DASG เป็นผูถื้อหุ้นทางทะเบียนใน ATM จาํนวนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
 

7) บริษัท ทอฟเต้ วนั จ ากดั (“Tofte1”) 
Tofte1 เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2547 เพื่อดาํเนินธุรกิจ

การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Tofte1 มีทุนทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

จากการขยายฐานการผลิตเยือ่และกระดาษของบริษทัในกลุ่ม ท่ีมีทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จึงตดัสินใจเขา้
ลงทุนในธุรกิจการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่ง  ประกอบกบัจงัหวะเวลา
ในการประมูลเรือเปิด บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้ทาํการประมูลเ รือเดินทะเลขนาดใหญ่ และเป็นผูช้นะการประมูล โดยพิจารณาให ้
Tofte1 (เดิมช่ือ “บริษทั ตะวนับูรพา ทรานส์เซอร์วสิ จาํกดั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจในดา้นการใหบ้ริการรับบริหารและจดัการดา้น
การขนส่งมารองรับเรือดงักล่าว และ AAH ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ใน Tofte1 ในเดือนสิงหาคม 2556  จากบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั  
 

8) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) 
A-Maritime เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ณ ประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 12 

กนัยายน 2557 และมีวตัถุประสงค์เพ่ือการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
A-Maritime มีทุนจดทะเบียน 32.15 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 32.15 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
โดยมี AAH เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด การจดทะเบียนบริษทัเรือท่ีประเทศ
ฮ่องกงเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ และไดค้่าเช่าสูงกวา่บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 

9) NPS Mosa Shipping Company Limited 
NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ณ 

ประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี  3 ตุลาคม 2557 และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPS Mosa Shipping Company Limited มีจาํนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออก
และชาํระแลว้ทั้งหมด 
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10) Alizay 1 Shipping Company Limited 
Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ณ 

ประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี  3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจาํนวนทุนจดทะเบียน 5,000 
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด  
 

11) Tofte 1 Shipping Company Limited 
Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ณ 

ประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจาํนวนทุนจดทะเบียน 
5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด 
 

12) NPS Mosa Shipping S.A  
NPS Mosa Shipping S.A เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เม่ือวนัท่ี 9 

มีนาคม 2558 ประเภทธุรกิจ Bulk Carrier และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล ดว้ย
จาํนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
 

13) Alizay 1 Shipping S.A  
Alizay 1 Shipping S.A เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 

2558 ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล ดว้ยจาํนวน
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 
14) Tofte 1 Shipping S.A  

Tofte 1 Shipping S.A เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2558 ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล ดว้ยจาํนวน
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
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 กลุ่มธุรกจิบริษัทร่วม 

1) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“NPS”) 
NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2538 เพ่ือดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

และไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกงัหันไอนํ้ า และจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
10,000 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้รวมทั้งส้ิน 9,354.04 ลา้นบาท ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการ
ของ NPS มีจาํนวนทั้งส้ิน 2 โรง ไดแ้ก่ PP7 และ PP8 ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวตัต ์คิดเป็นกาํลงัการผลิต
ติดตั้งรวมทั้งส้ิน 328 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าจาํนวน 1 โรง กาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าว ตั้งอยูใ่น
สวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงใชถ่้านหินและเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต สาํหรับลูกคา้
หลกัของ NPS คือ กฟผ. บริษทัฯ และลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดย NPS ไดเ้ขา้
ทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 2 ฉบบั โดยมีกาํลงัการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบบัอยูท่ี่ 90 เมกะวตัต ์อายสุัญญา 25 ปี 
และจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2567 สาํหรับสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบับริษทัฯ นั้น มีอายสุัญญา 5 ปี โดยเร่ิมตน้สัญญาเม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 และจะส้ินสุดอายสุัญญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของลูกคา้อุตสาหกรรม  NPS เป็นผูไ้ดรั้บโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า และกิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้าในสวน
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี จาก BECO ทาํให้ NPS สามารถเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมดงักล่าวไดโ้ดยตรง สาํหรับไอนํ้ าท่ี NPS ผลิตไดส่้วนหน่ึงจะถูกนาํไปใชภ้ายในกิจการ และส่วนท่ีเหลือ
ทาง NPS ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบับริษทัฯ ซ่ึงมีอายสุัญญา 25 ปี โดยเร่ิมตน้สัญญาเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2540 และจะ
ส้ินสุดอายสุญัญาในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2565 และลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

สําหรับถ่านหินซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีสําคญัในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบนั กลุ่ม NPS ไดจ้ดัหาถ่านหินจากผูจ้ดั
จาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถเลือกซ้ือถ่านหินไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ เน่ืองจากถ่านหินมีราคาลดลง
และปริมาณถ่านหินในตลาดมีประมาณเพียงพอ อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม NPS อาจพิจารณาเขา้ทาํสัญญาจดัซ้ือถ่านหินระยะยาวกบั
ผูจ้ดัจาํหน่ายถ่านหินไดห้ากมีราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของเช้ือเพลิงชีวมวลนั้น กลุ่ม NPS ดาํเนินการส่งเสริมการปลูกพืช
พลงังาน และจดัหาเช้ือเพลิงชีวมวลจากกลุ่มเกษตรกรหรือผูผ้ลิตเช้ือเพลิงชีวมวลในประเทศโดยตรง โดยพนกังานของบริษทั
ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัหาเช้ือเพลิงชีวมวล 

 
2) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั (“NPP2”) 

NPP2 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดาํเนินการผลิต
และจาํหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 370 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้
ทั้งส้ิน 361.64 ลา้นบาท โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีอยู่
ภายใตก้ารบริหารจดัการของ NPP2 มีจาํนวนทั้งส้ิน 1 โรง ไดแ้ก่ PP2 โดยมีท่ีตั้งอยูท่ี่อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย
มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.4 เมกะวตัต์ และใช้เช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืน ไดแ้ก่ ช้ินไมส้ับ เปลือกไม ้และแกลบ เป็น
เช้ือเพลิงหลกัในการผลิต ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะถูกจาํหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุ
สญัญา 21 ปี และสญัญาจะส้ินสุดในปี 2563 ซ่ึงพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาดงักล่าวอยูท่ี่ 8 เมกะวตัต ์สาํหรับกระแสไฟฟ้าส่วนท่ี
เหลือจะถูกจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
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3) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากดั (“NPP3”) 
NPP3 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดาํเนินการผลิต

และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,640 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระ
แลว้เต็มจาํนวน โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใต้
การบริหารจดัการของ NPP3 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2 โรง ไดแ้ก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 
ส่วนท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 10.4 เมกะวตัต ์ในขณะท่ี PP4 มีขนาดกาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 37.15 เมกะวตัต ์ทั้ง PP3 และ PP4 ใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต ไดแ้ก่ ช้ินไมส้ับเปลือกไม ้และ
แกลบ ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดงักล่าวจะถูกจาํหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะ
ยาว มีอายสุญัญา 25 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2567 โดยมีพลงังานไฟฟ้าตามสญัญาอยูท่ี่ 41 เมกะวตัต ์ 

นอกจากน้ี NPP3 ยงัมีโรงกรองนํ้ าสาํหรับผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม ซ่ึงมีขนาดกาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งเปล่ียนแปลงระบบกรองนํ้ าซ่ึงจะทาํให้กาํลงัการผลิตติดตั้งในอนาคต
เป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัแต่สามารถลดตน้ทุนไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี นํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมท่ีผลิตไดจ้ะถูกนาํไปใชใ้น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหน่ึง และส่วนท่ีเหลือจะถูกจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 
304 ส่วนท่ี 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
4) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากดั (“NPP5”) 

NPP5 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 เพื่อดาํเนินการผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,520 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มทั้ง
จาํนวน โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใต้
การบริหารจดัการของ NPP5 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2 โรง ไดแ้ก่ PP5 และ PP6 ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีซ้ือมาจากบริษทัฯ ตามสัญญาจะซ้ือจะ
ขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ใน
ส่วนของ PP5 นั้น มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวตัต ์และใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืน ไดแ้ก่ ช้ินไมส้ับ เปลือกไม ้และ
แกลบ เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต ในขณะท่ี PP6 มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวตัต ์และใชน้ํ้ ามนัยางดาํเป็น
เช้ือเพลิงหลกัในการผลิต ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ดงักล่าว จะถูกจาํหน่ายไปให้กบั กฟผ. ภายใต้
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุญัญา 25 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดอายสุญัญาในปี 2571 โดยมีพลงังานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยูท่ี่ 50 
เมกะวตัต์ สําหรับกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจะถูกจาํหน่ายให้แก่บริษทัฯ นอกจากน้ี NPP5 ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากับ 
บริษทัฯ เพ่ือจาํหน่ายไอนํ้ าท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดงักล่าว 

 
5) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ ากดั (“NPP5A”) 

NPP5A เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,618 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,558.50 ลา้นบาท โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของ NPP5A มีจาํนวนทั้งส้ิน 1 โรง ไดแ้ก่ PP5A โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าว
ตั้งอยู ่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นั้น มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวตัต ์และใช้
เช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืน ไดแ้ก่ ช้ินไมส้บัและเปลือกไมเ้ป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต  

NPP5A ไดว้างแผนการดาํเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงท่ี 1 เป็นหน่วยการผลิตไอนํ้ า
คือในส่วนของหมอ้ไอนํ้ า ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 300 ตนัต่อชัว่โมง โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 
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และได้จาํหน่ายไอนํ้ าแรงดันสูงให้แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากับ NPP5 และ NPP11 เพื่อให้
โรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ NPS และบริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่งดงักล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ต็มกาํลงัการผลิตติดตั้ง 
นอกจากน้ี NPP5A ยงัขายไอนํ้ าให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ส่วนโครงการ
ในช่วงท่ี 2 จะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบนัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 98 เมกะวตัตแ์ลว้เสร็จและไดเ้ร่ิม
ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะถูกจาํหน่ายไป
ใหก้บับริษทัฯ ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายสุัญญา 10 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดอายสุัญญาในปี 2566 โดยมีพลงังานไฟฟ้า
ตามสญัญารวมอยูท่ี่ 60 เมกะวตัต ์

 
6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จ ีจ ากดั (“FG”) 

FG เดิมช่ือบริษทั เอน็พีเอส พีพี 9 จาํกดั (“NPS PP9”) เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 เพ่ือรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวตัต ์จาก BECO ตาม
แนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,970 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีชาํระแลว้ 1,828.58 ลา้นบาท โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั 
FG ไดรั้บโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 125 เมกะวตัตจ์าก BECO เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 
ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี โดยจะใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างโครงการทั้งส้ิน 55 ไร่ ซ่ึงโรงไฟฟ้าดงักล่าว
จะใชเ้ทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหันไอนํ้ า ซ่ึง
เช้ือเพลิงหลกัท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ไดแ้ก่ ช้ินไมส้ับ และเปลือกไม ้ซ่ึงโครงการดงักล่าวมี
มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 5,400 ล้านบาท ซ่ึงมีแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการน้ีในรูปของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ และเงินทุนจากส่วนของผู ้ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าในสวน
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

ปัจจุบนั โครงการอยูร่ะหวา่งทดสอบเคร่ืองจกัร และคาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2559 

 
7) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากดั (“NPP11”) 

NPP11 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ งส้ิน 950 ลา้นบาท  
ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เตม็ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของ NPP11 คือ PP11 ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีซ้ือมาจากบริษทัฯ ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย
กิจการโรงไฟฟ้าลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 โดยมีท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ขนาด
กาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 32.9 เมกะวตัต ์และใชน้ํ้ ามนัยางดาํเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะถูก
จาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีอายสุัญญา 25 ปี และ
สญัญาจะส้ินสุดในปี 2571 ซ่ึงพลงังานไฟฟ้าตามสัญญาดงักล่าวอยูท่ี่ 25 เมกะวตัต ์นอกจากน้ี NPP11 ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไอ
นํ้ ากบับริษทัฯ เพ่ือจาํหน่ายไอนํ้ าท่ีไดจ้ากระบวนการผลิตไฟฟ้าดงักล่าว 

 
8) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากดั (“NPP12”) 

NPP 12 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายไฟฟ้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,515 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้
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ทั้งส้ิน 378.75 ลา้นบาท โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั 
NPP12 อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวตัต ์(Full Condensing) 
ในสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวใชเ้ทคโนโลยหีมอ้ไอนํ้ าชนิดนาํสารเคมีกลบัคืน (Recovery 
Boiler) โดยใชน้ํ้ ามนัยางดาํเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต 

 
9) บริษัท ไอพพี ีไอพ ี2 จ ากดั (“IPPIP2) 

IPP IP2 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อดาํเนิน
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดกาํลงั
การผลิตติดตั้ง 600 เมกะวตัต์ ท่ีรับโอนมาจากบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จาํกัด ตามแนวทางการปรับ
โครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1,380 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระ
แลว้ทั้งส้ิน 1,310.44 ลา้นบาท โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

โครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวใชเ้ทคโนโลยไีอนํ้ าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกงัหันไอนํ้ า โดย
ใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงหลกั และคาดวา่จะใชเ้งินลงทุนสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งน้ี ประมาณ 25,000 ลา้นบาท 

ปัจจุบนัทางโครงการ IPP IP2 อยูใ่นระหว่างการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 
(PPA) กบั กฟผ. ก่อนท่ีจะร่วมกบัทาง กฟผ. เพ่ือกาํหนดวนัเร่ิมตน้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Scheduled Commercial Operation 
Date: SCOD) ต่อไปในอนาคต 

 
10) บริษัท ไอพพี ีไอพ ี7 จ ากดั (“IPP IP7”) 

IPP IP7 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า สาํหรับรองรับการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตาม
แผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 660 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ 596.22 ลา้นบาท โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด 

 
11) บริษัท ซีเอชพ ี1 จ ากดั (“CHP1”) 

CHP1 เป็นบริษทัย่อยของ NPS ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ้ าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 130 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี NPS 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

 
12) บริษัท ซีเอชพ ี3 จ ากดั (“CHP3”) 

CHP3 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ้ าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) 
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โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี NPS
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 
13) บริษัท ซีเอชพ ี5 จ ากดั (“CHP5”) 

CHP5 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ้ าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 CHP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ 333 ลา้นบาท โดยมี 
NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 
14) บริษัท ซีเอชพ ี7 จ ากดั (“CHP7”) 

CHP7 เป็นบริษทัย่อยของ NPS ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ดําเนินการธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจําหน่ายไอนํ้ าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า (Power Development Plan) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี NPS 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

อน่ึง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ไดส่้งหนงัสือแจง้ความสนใจใชก๊้าซธรรมชาติใหแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) (“ปตท.”) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยในส่วนโครงการ CHP1 ไดรั้บหนงัสือตอบกลบัจาก ปตท. ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2556 เร่ือง หลกัการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมประมาณค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างระบบท่อยอ่ยส่งก๊าซฯ โดยทาง ปตท. ได้
ดาํเนินการสาํรวจและออกแบบการขยายโครงข่ายท่อยอ่ยส่งก๊าซสาํหรับโครงการ CHP1 เพื่อให้ทาง CHP1 พิจารณาความคุม้
ทุนในการดาํเนินโครงการ ปัจจุบนั CHP1 อยูร่ะหวา่งขั้นตอนเจรจากบั ปตท. เพ่ือลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติต่อไป 
สาํหรับโครงการ CHP3 CHP5 และ CHP7 ไดน้าํส่งหนงัสือแจง้ความสนใจใชก๊้าซธรรมชาติไปยงั ปตท. แลว้ โดยในขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มูลของ ปตท. เพ่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัโครงการดงักล่าว 

นอกจากน้ี การพิจารณาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงหลกัของโครงการนั้น ก็เป็น
แนวทางท่ีสามารถนาํมาพิจารณาต่อไปในอนาคต  โดยทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวยงัอยูใ่นขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใชก๊้าซธรรมชาติ การเตรียมการเก่ียวกบัมาตรฐานต่างๆ 
เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) การขอใบอนุญาตและดาํเนิน
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือศึกษาและเตรียมความพร้อมของโครงการในอนาคตเท่านั้น  

 
15) บริษัท อ ี85 จ ากดั (“E85”) 

E85 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS เดิมช่ือบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ เอทานอล จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ 2550 เพ่ือผลิตและจาํหน่ายเช้ือเพลิงเอทานอล โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น E85 เม่ือวนัท่ี 28 
มีนาคม 2556 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 3,853 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็ม
จาํนวน ซ่ึงมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย ซ่ึงมี
กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวนั สถานท่ีตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี  
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ปัจจุบนัหน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยท่ี 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวนั และโรงแป้งจาํนวน 4 โรง เพื่อรองรับ
การผลิต ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยท่ี 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวนั 
เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559  

 
16) บริษัท เอส.เอน็.บี. ผลติผลการเกษตร จ ากดั (“SNB”) 

SNB เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2531 เพ่ือผลิตและจาํหน่าย
นํ้ ามนัรําดิบและรําสกดั (กากรํา) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้เตม็ทั้งจาํนวน โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี โรงงานของ SNB 
ตั้งอยูใ่นตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยูใ่กลก้บัแหล่งปลูกขา้วซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการ
ผลิต โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 200 ตนัรําดิบต่อวนั ซ่ึงจะสามารถผลิตนํ้ ามนัรําดิบไดป้ระมาณ 40 ตนัต่อวนั และรําสกดัได้
ประมาณ 160 ตนัต่อวนั สาํหรับลูกคา้หลกัของ SNB คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีนาํนํ้ ามนัรําดิบไปผลิตเป็นวตัถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรม
ผลิตนํ้ ามนัรําขา้วเพ่ือการบริโภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว ์และกลุ่มลูกคา้ท่ีนาํรําสกดั (กากรํา) ไปเป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสตัว ์ 

 
17) บริษัท แอช ลชีช่ิง จ ากดั (“AL”) 

AL เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เพ่ือประกอบธุรกิจแยก
คลอไรด์และโพแทสเซียมและสารเคมีท่ีจําเป็นในการผลิตเยื่อออกจากข้ีเถ้าขาว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 155 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี  NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
18) บริษัท เอน็พเีอส โซลาร์ รูฟทอ็ป จ ากดั (“NPS Solar Rooftop”) 

NPS Solar Rooftop เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS เดิมช่ือ บริษทั เอน็ พี เอส โอ แอนด ์เอม็ จาํกดั (“NPS O&M”) ได้
จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 มี
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทาํโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ งส้ิน 150 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 37.50  
ลา้นบาท โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

โดยแต่เดิมนั้น NPS O&M จดทะเบียนจดัตั้งมาเพ่ือรองรับโครงการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของ 
NPS และเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม NPS ท่ีจะนาํเขา้กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของ NPS 
ในอนาคต แต่ทั้ งน้ี เม่ือโครงการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานไดช้ะลอไป ประกอบกบั NPS มีแนวทางท่ีจะขยาย
โอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จึงไดน้าํ NPS O&M บริษทัยอ่ยท่ีตั้งข้ึนไว้
แลว้มาดาํเนินกิจการ และไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ ซ่ึงไม่ตอ้งห้ามในการทาํธุรกิจตามวตัถุประสงคข์อง
บริษทั 

 
19) บริษัท เอน็พเีอส โอเช่ียน สตาร์ จ ากดั (“NPS OS”) 

NPS OS เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบ
ธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 310 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้
เตม็จาํนวน โดย NPS เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั NPS OS เป็นเจา้ของเรือ 1 ลาํ 
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ภายใตช่ื้อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075 เมตตริกตนั (Supramax Size) โดยเรือลาํน้ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือขนส่งถ่านหิน
จากต่างประเทศมายงัท่าเรือในประเทศไทย และขนส่งต่อไปยงัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป เรือดงักล่าวมีกาํลงัขนส่งถ่านหินไดป้ระมาณคร้ังละ 52,000 ตนัต่อเท่ียว ปัจจุบนั NPS OS ไดท้าํสญัญาเช่า
เรือกบั Eversky Shipping Limited (“ESL”) โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ8 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ี 
ESL เป็น NPS ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นผูบ้ริหารจดัการการขนส่งถ่านหินทางเรือให้แก่ NPS ซ่ึง NPS ใชบ้ริการมาตลอดเป็นระยะ
เวลานานกวา่ 10 ปี 

 
20) บริษัท เอน็พเีอส ออรานา จ ากดั (“NPS OR”) 

NPS OR เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS เดิมช่ือบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จาํกดั (“NPSPP10”) ได้
จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2551 เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัและวตัถุประสงค ์
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ เพ่ือรองรับการขนส่ง
เช้ือเพลิงใหก้บักิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม NPS ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั 
NPS OR เป็นเจา้ของเรือ 1 ลาํ ภายใตช่ื้อ M.V. NPS ORANA  มีขนาด 44,849 เมตริกตนั (Supermax Size) โดยเรือลาํน้ีถูก
นาํมาใชเ้พ่ือขนส่งถ่านหินและไมส้ับ ซ่ึงมีกาํลงัขนส่งถ่านหินไดป้ระมาณคร้ังละ 40,000 ตนัต่อเท่ียว และมีกาํลงัสามารถขน
ไมส้ับไดป้ระมาณคร้ังละ 20,000 ตนัแห้ง (Bone dry MT) ต่อเท่ียว ปัจจุบนั NPS OR ไดท้าํสัญญาให้เช่าเรือกบั ESL โดย
สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้ งน้ี ESL เป็น NPS ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นผูบ้ริหาร
จดัการการขนส่งถ่านหินทางเรือใหแ้ก่ NPS ซ่ึง NPS ใชบ้ริการมาตลอดเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

 
21) บริษัท เอน็พเีอสเคป จ ากดั (“NPS CAPE”) 

NPS CAPE เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS เดิมช่ือ บริษทั เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จาํกดั (“NPS O&M”) จด
ทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือ
บริษทั โดยมีวตัถุประสงค์บริษทัเพ่ือประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
NPS CAPE มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้เตม็จาํนวน โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด NPS CAPE เป็นเจา้ของเรือ 1 ลาํ ภายใตช่ื้อ MV. NPS CENTURY  
มีขนาด 172,036 เมตริกตนั (Cape Size) การจดัซ้ือเรือดงักล่าว NPS CAPE ไดซ้ื้อในราคา 18.50 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
โดยอาศยัแหล่งเงินทุนจากการกูย้มื NPS 

อยา่งไรก็ดี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ NPS คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัการ
ปรับโครงสร้างเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กบับริษทัยอ่ย 
ท่ีจะจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือ บริษทั โอเช่ียนสตาร์ 
โฮลด้ิง จาํกดั และไดด้าํเนินการขายเรือแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2557 ในราคา 572.91 ลา้นบาท 

 
22) บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“OSH”) 

OSH เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินธุรกิจเรือ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 31.31 ลา้นเหรียญ
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ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งจาํนวน โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด 

ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โอเช่ียนสตาร์ โฮลด้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติ
อนุมติัการปรับโครงสร้างเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ โดย OSH จะทาํการขายเรือ M.V. NPS CENTURY ไปให้กบั
บริษทัยอ่ยของ OSH ท่ีจะจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐปานามา ช่ือ บริษทั เอ็นพีเอส เคป ชิปป้ิง จาํกดั 
และไดด้าํเนินการขายเรือแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 
23) บริษัท โอเช่ียน เคป จ ากดั (“OC”) 

OC เป็นบริษทัยอ่ยของ OSH ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือดาํเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 OC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้เต็ม
จาํนวน โดยมี OSH เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 
24) บริษัท เอลเิซ่ ทู ชิปป้ิง จ ากดั (“Alizay 2”) 

Alizay 2 เป็นบริษทัยอ่ยของ OSH ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามา
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2558 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีออกแลว้และชาํระ 
ค่าหุ้นเต็มจาํนวน โดยมี OSH เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด วนัท่ี 9 เมษายน 2558 
Alizay 2 ไดท้าํการซ้ือเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY เพื่อดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงหลงัจากนั้นเปล่ียนช่ือเรือเป็น  M.V. ALIZAY 2 
และไดรั้บการวา่จา้งขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศกบับุคคลภายนอกไปแลว้ 4 เท่ียว 

Alizay 2 ซ้ือเรือในราคา 9.20 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศยัแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืม OSH เรือลาํ
ดงักล่าวเป็นเรือประเภทขนส่งไมส้ับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรือ 49,917 เมตริกตนั ความสามารถในการขนส่งเช้ือเพลิง 
ชีวมวล 24,000 ตนัแห้งต่อเท่ียวและ ปัจจุบนั Alizay 2 รับการวา่จา้งขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศกบับุคคลภายนอกเป็นราย
เท่ียว 

 
25) บริษัท เอน็พเีอส เคป ชิปป้ิง จ ากดั (“Cape Shipping”) 

Cape Shipping เป็นบริษทัยอ่ยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐปานามา 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 Cape Shipping มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นทุนท่ีออกและชาํระค่าหุ้น
เตม็จาํนวน โดยมี OSH เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

Cape Shipping ไดซ้ื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้างเรือขนส่งระหวา่ง
ประเทศ ในราคา 17.80 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ไดช้าํระค่าเรือลาํดงักล่าวโดยอาศยัแหล่งเงินทุนจาก
การกูย้มื OSH 

 
26) บริษัท อนิเตอร์ สตวีโีดร่ิง 5 จ ากดั (“ITS5”)  

ITS5 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2544 เพ่ือประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสินคา้กลางทะเล (Floating Crane) โดย NPS ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ ITS5 จากผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อรองรับและสนบัสนุน
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กิจการขนถ่ายสินคา้ทางทะเลของกลุ่ม NPS ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 68 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นทุนท่ีชาํระแลว้เตม็จาํนวน โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั ITS5 
มีทุ่นขนถ่ายสินคา้อยู่บริเวณกลางทะเลบริเวณ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 ทุ่น ซ่ึงมีเคร่ืองหนีบยกของ (Grab) 
จาํนวน 2 ตวั โดยสามารถขนถ่ายสินคา้ไดป้ระมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี ข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้ท่ีดาํเนินการขนถ่าย 

 
27) บริษัท น า้ใส 304 จ ากดั (“NS304”)  

NS304 เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี และจดัหานํ้ า
ดิบใหแ้ก่ NPP3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 462 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 374.42 
ลา้นบาท โดย NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบนั NS304 มีโรงกรองนํ้ า
จาํนวน 1 โรง ตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 80,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  

ทั้งน้ี NS304 อยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงกรองนํ้ าใหม่ เพ่ิมอีก 1 โรง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เพ่ือรองรับการขยายตวัของเขตอุตสาหกรรมและปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนั NS304 
ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนและใบอนุญาตก่อสร้างสาํหรับโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยโรงกรองนํ้ าใหม่น้ีใชร้ะบบ
ผลิตนํ้ าท่ีทนัสมยัดว้ยนวตักรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต ้(Pore Controllable Fiber) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการกรองนํ้ าดว้ยเส้น
ใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ท่ีไม่ใชถ้งัตกตะกอนและถงักรองแบบเดิม ลดการใชส้ารเคมี และใชพ้ื้นท่ีเพียง 1 ใน 2 ของ
ระบบผลิตนํ้ าแบบเดิม โดย NS304 มุ่งมั่นจะเป็นผู ้จัดหานํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม ท่ีมีประสิทธิภาพ จําหน่ายให้กับ 
กลุ่ม NPS และลูกคา้ให้เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งน้ี คาดวา่จะสามารถดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

 
28) บริษัท ด.ีเอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากดั (“DARC”) 

DARC เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550  
เพ่ือทาํการศึกษาวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัสายพนัธ์ุตน้พลงังานและตน้กระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษผลิตภณัฑจ์ากการเกษตร 
ส่ิงแวดลอ้ม ไฟฟ้า พลงังาน และอ่ืนๆ พร้อมทั้งมีการใหบ้ริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี NPS เป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

สาํหรับช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาทาง DARC ไดมี้การเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยนโยบายของ NPS 
ท่ีมุ่งให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันา ปัจจุบนั DARC ไดมี้การพฒันาตน้พลงังานให้มีค่าความร้อนสูง เหมาะแก่การใช้
เป็นเช้ือเพลิง ลกัษณะลาํตน้ตรงมีความหนาแน่นของเน้ือไมสู้งทาํใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตต่อนํ้ าหนกัวตัถุดิบท่ีใชม้ากข้ึน สะดวก
ต่อการขนส่งและยงัทนต่อสภาพแวดลอ้ม โรค และแมลงต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี DARC ยงัมีการพฒันาต่อยอด
งานวจิยัพืชพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุหญา้เนเปียร์ โดยไดรั้บการสนบัสนุนทางวชิาการจากหน่วยงานของรัฐ คือ 
กระทรวงพลงังาน กรมปศุสตัว ์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทาํใหมี้ผลิตผลต่อไร่สูง เจริญเติบโตเร็ว รอบการเก็บเก่ียวสั้น 
หญา้อายุเพียง 3 เดือนก็สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดแ้ละเก็บเก่ียวผลผลิตต่อเน่ืองไดถึ้ง 5 ปี เหมาะกบัทุกสภาพพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทย รวมทั้งมีการพฒันาเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม ้และกระบวนการต่างๆในการผลิตไฟฟ้า โดยทาง 
DARC มุ่งมัน่ในการพฒันางานวิจยัต่างๆ ให้กบั NPS อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจพลงังานอยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป 
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29) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”) 
PT Utami เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2552 เพ่ือประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทูมินัสบนเกาะกาลิมนัตนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 PT Utami  
มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 34,000 ลา้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 22,600  
ลา้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งน้ี 
NPS ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนายน 2554 เพ่ือลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินบิทูนัส โดย
วตัถุประสงคข์องการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวเป็นไปเพ่ือจดัหาแหล่งถ่านหินสาํหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุ่ม 
NPS ซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
จากการสาํรวจเบ้ืองตน้ไดมี้การประเมินวา่ เหมืองถ่านหินดงักล่าวจะมีปริมาณถ่านหินสาํรองเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 13 ลา้นตนั ท่ี
อตัราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนความคืบหนา้ในการดาํเนินงานเหมืองถ่านหินนั้น ปัจจุบนั PT Utami ไดรั้บสัมปทานการ
ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และอยู่ระหว่างดาํเนินการขอใบอนุญาตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ
ออกแบบและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ 

 
30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจ ากดั (“SNST”) 

SNST เป็นบริษทัยอ่ยของ NPS ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2538 เพ่ือผลิตและจาํหน่าย
แป้งมนัสาํปะหลงั แป้งมนัสําปะหลงัดดัแปรและก๊าซชีวภาพ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 SNST มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งส้ิน 270 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยมี NPS เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั้ งหมด ทั้ งน้ี โรงงานของ SNST ตั้ งอยู่ในอาํเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยู่ใกลก้ับแหล่งปลูกมัน
สําปะหลงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง แป้งมนัสําปะหลงั 160 ตนัต่อวนั แป้งมนั
สาํปะหลงัดดัแปร 120 ตนัต่อวนั และก๊าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตร ต่อวนั สาํหรับลูกคา้หลกัของ SNST คือ กลุ่มลูกคา้ท่ี
นาํแป้งมนัสาํปะหลงัไปไปผลิตเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนาํก๊าซชีวภาพไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต
พลงังานไฟฟ้า 
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(2)  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 
 

แผนภาพ 1.3 (2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในเครือ Double A Holding Limited ซ่ึงมี
โครงสร้างธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

 
แผนภาพ 1.4 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holding Limited 

 
 

ระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบับริษทัอ่ืนๆ ในเครือของ Double A Holding Limited ดงัน้ี 
 

1. บริษัท ด.ีเอ. แพค็เกจจิง้ จ ากดั เป็นผูจ้าํหน่ายกระดาษห่อและกล่องกระดาษ โดยมีสัดส่วนการขายเกือบทั้งหมดร้อย
ละ 99 ให้แก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ DA Alizay SAS และ APC Middle East FZE เพื่อลดความเส่ียงในการ
ขาดแคลนวสัดุหีบห่อท่ีใชใ้นการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 

 
2. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากัด  เป็นผูด้ ําเนินการวิจัยและพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุไม้ และเทคโนโลยีท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิต โดยมีรายไดจ้ากบริษทัฯ ในสดัส่วนรายไดร้้อยละ 32 ของรายไดท้ั้งหมด 
 

3. บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ สเปเชียลตี ้มิเนอรัล จ ากัด เป็นผูจ้าํหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือท่ี
เรียกวา่ “หินปูนสงัเคราะห์” สาํหรับใชใ้นการกระบวนการผลิตเยือ่กระดาษทั้งหมดใหก้บับริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

 
4. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นตวัแทนผูจ้าํหน่ายกระดาษรีมใหญ่และกระดาษถ่ายเอกสารราย

หน่ึง ของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางการคา้ต่างๆ เหมือนตวัแทนผูจ้าํหน่ายรายอ่ืน ปัจจุบนั บริษทั เอ เอ    
เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั เป็นตวัแทนผูจ้าํหน่ายในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการขายกระดาษรีมใหญ่
และกระดาษถ่ายเอกสารภายในประเทศทั้งหมดของบริษทัฯ โดยเนน้การขายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชป้ลายทางเป็นหลกั 
ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตวัแทนผูจ้าํหน่ายรายอ่ืนๆ ยงัเขา้ไม่ถึง โดย บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั จะ
ไดรั้บค่าบริการทางการขายและการตลาดจากบริษทัฯ คิดเป็นอตัราร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทั เอ เอ   
เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

 
 
 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ แบ่งตามผลิตภณัฑแ์ละบริการในช่วงระหว่างปี 2556 – ปี 2558 มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

      
  หน่วย : พนับาท 

ด าเนินการโดย 
ผลติภณัฑ์/  
บริการ 

การจ าหน่าย 

ปี 2558 สัดส่วน
การ

จ าหน่าย 

ปี 2557 สัดส่วน
การ

จ าหน่าย 

ปี 2556 สัดส่วน
การ

จ าหน่าย รายได้ รายได้ รายได้ 

บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ 
(1991) จาํกดั 
(มหาชน)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระดาษรีมเล็ก 
(Cut-Size 
Grades) 

ในประเทศ   3,623,295  19%  3,436,835  19% 3,358,363  23% 

ต่างประเทศ    15,060,106  81% 
          

15,101,358  81% 
          

11,012,492  77% 

กระดาษรีมใหญ่ 
(Folio Sheet & 

Reels)  

ในประเทศ 1,999,740             76% 2,345,825  73% 1,919,485  67% 

ต่างประเทศ    622,288        24% 
               

872,758  27% 
               

937,009  33% 
เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์
สาํนกังาน  

ในประเทศ   160,601                 81% 145,492  88% 148,896  89% 

ต่างประเทศ 38,711                  19%  19,927  12% 17,574  11% 

เยือ่กระดาษ 
  

ในประเทศ    282,132           79% 324,121  79% 249,832  56% 

ต่างประเทศ   74,211                   21% 
                 

88,550  21% 
               

197,775  44% 

ไมส้บั  ในประเทศ 265,884            26% 279  0% -      

  ต่างประเทศ          753,633         74% 
               

459,905  100% 
                         
-      

ส่วนแบ่งกาํไร
จากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
    108,768                

               
577,220    

               
503,759    

              

รวม 
  

22,989,367 
 

23,372,270 
 

18,345,185 
  

หมายเหตุ  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ยอดขายเกือบทั้ งหมดของบริษทัย่อยเกิดจากการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการแก่บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั มีบริษทัยอ่ยท่ีมีมูลค่ารายไดจ้ากการ
ขายกระดาษให้ภายนอกนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม ไดแ้ก่ Quality Paper Mill Limited และ DA 
Alizay SAS 
 

 
  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
2.1.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1) ผลติภัณฑ์กระดาษ (Paper Product) ผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือ กระดาษพิมพเ์ขียน ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกไดต้ามรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1) ผลติภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จาํหน่ายในรูปแบบมว้นและแผน่ใหญ่ แบ่งเป็น 
 กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนดใ์ชส้าํหรับงานพิมพท์ัว่ไป (Uncoated paper) ใชส้าํหรับงาน

พิมพ์เขียนในอุตสาหกรรมงานพิมพ์หนังสือ ตาํรา วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ ส่ิงพิมพ์ทั่วไป สมุด 
กระดาษต่อเน่ือง ภายใตแ้บรนดต์่างๆ ดงัน้ี 

กระดาษ aA-Print นํ้ าหนกั 60 – 120 แกรม / Smart Print นํ้ าหนกั 60 -100 แกรม / China print 
นํ้ าหนกั 60 แกรม เป็นกระดาษปอนด์สาํหรับผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์นกระบวนการพิมพ ์โดยมีคุณสมบติัดา้น
ความเรียบอยู่ในระดบัท่ีทาํให้หมึกพิมพค์า้งบนเน้ือกระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพมี์ความมนัเงา และ
ความทึบแสงสูงทาํใหไ้ดภ้าพสีสันสดใสและไม่เกิดปัญหามองทะลุ นอกจากน้ียงัมีโครงสร้างของเยื่อท่ีมี
ความสมํ่าเสมอและความแกร่งสูง ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระดาํกระด่าง สามารถวิ่งเคร่ืองพิมพไ์ด้ดว้ย
ความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเคร่ือง 

กระดาษ Hi-WC นํ้ าหนกั 150 – 210 แกรม กระดาษการ์ดขาวเพื่องานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์เหมาะ
สาํหรับงานยอ้มสี แผน่พบั ใบรับประกนัสินคา้ และผลิตการ์ดหอม 

กระดาษ Jing Jai นํ้ าหนกั 65 – 75 แกรม เป็นกระดาษปอนดสี์เหลืองนวล ออกแบบมาเฉพาะเพื่องาน
พิมพห์นงัสือ เน้นให้มีคุณสมบติัตา้นทานการซึมนํ้ าสูง ทาํให้หมึกไม่ซึมลงบนเน้ือกระดาษมากเกินไป 
หมึกจึงไม่กระจายตวั ตวัอกัษรท่ีไดมี้ความคมชดั กระดาษมีความแข็งแกร่ง ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถเก็บ
รักษาไดน้าน นอกจากน้ีกระดาษจริงใจยงัผลิตจากเยื่อท่ีไม่ใส่สารฟอกสี สีกระดาษจึงเป็นสีเหลืองนวล
จากเยือ่ธรรมชาติ 

 กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองดา้นหรือกระดาษอาร์ต (Coated paper) เป็นกระดาษท่ีเคลือบดว้ยสารสีขาว
แบบสองหนา้เพ่ือใหก้ระดาษผิวมนัเรียบ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทกระดาษ I-Gloss หรือกระดาษ
อาร์ตมนั นํ้ าหนกัตั้งแต่ 90 – 160 แกรม และกระดาษ I-Matt หรือ กระดาษอาร์ตดา้น นํ้ าหนกัตั้งแต่ 90 -
160 แกรม 
 

1.2) ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ ซ่ึงกระดาษ 
รีมเลก็จะถูกตดัเป็นขนาดมาตรฐานต่างๆ หลายขนาด ไดแ้ก่  A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใตต้รา
สินคา้ท่ีแยกตามคุณภาพของสินคา้อนัประกอบไปดว้ย “Double A” “Quality” “Smart copy” “Smartist” 
“Hi-Plus” “Shih-Tzu” “Speed”  “Alpine”  “Eagle” “Turbo” “Swan” “Winter” “So good” “Big paper” 
โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะถูกกาํหนดราคาไวห้ลายระดับตั้งแต่ราคาระดบัสูงจนกระทั่งถึงราคาระดับ
ประหยดัเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไป 
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ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเลก็ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 
 

2) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ส านักงาน (Stationery Product) สินคา้เคร่ืองเขียน Double A Stationery 
Product ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี เขียนล่ืนไม่สะดุด พร้อมด้วยการออกแบบท่ีสวยงามหลากหลาย 
ตอบสนองกลุ่มผูใ้ชทุ้กวยั เช่น สมุดรายงาน สมุดโนต้ กระดาษโนต้รูปร่างต่างๆ กระดาษสี ฉลากสต๊ิกเกอร์
และซองจดหมาย เป็นตน้ 

 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 
 

3) เยือ่กระดาษฟอกขาวใยส้ันจากยูคาลปิตสั (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp : BEKP) เยือ่กระดาษท่ีผลิตจาก
โรงผลิตเยือ่ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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 เยื่อน ้า (Slurry Pulp) จะถูกลาํเลียงผ่านท่อไปยงัโรงผลิตกระดาษของบริษทัฯ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตกระดาษต่อไปซ่ึงมีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 81 ของปริมาณเยื่อกระดาษท่ีผลิตได้
ทั้งหมด 

 เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lap Pulp) เป็นเยื่อกระดาษท่ีมีความช้ืนร้อยละ 50 โดยถูกผลิตข้ึน 
เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั และส่วนหน่ึงจะส่งให้กบัโรงงานผลิตกระดาษของบริษทัฯ เพ่ือ
ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ซ่ึงมีสัด ส่วนปริมาณการผลิตอยู่ ท่ี ระดับตํ่ าของปริมาณ 
เยือ่กระดาษท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

 เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษท่ีมีความช้ืนร้อยละ 10 จําหน่าย โดยถูกผลิตข้ึน 
เพ่ือจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกซ่ึงมีสัดส่วนปริมาณการผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 19  ของ
ปริมาณเยือ่กระดาษท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

 
2.1.2  สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจาํนวน 8 บริษทั ไดแ้ก่ APM3, CLO2, HTSM, LQP2, DA NS, KN, DAPK และ DAO2 
ไดรั้บอนุมติับตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 บตัรส่งเสริมการลงทุนท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่มีดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2.1.2 บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

บริษทัฯ 1164/2537 8 มีนาคม 

2537 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นในการผลิตท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต 

ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะเพ่ือส่งออก 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 1187/อ/

2549 

24 

กุมภาพนัธ์ 

2549 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยือ่กระดาษ  

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 บริษทัฯ 1825(2)/25

51 

20 

สิงหาคม 

2551 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต ์

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 1094/อ./

2553 

29 

มกราคม 

2553 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 1095/อ./

2553 

29 

มกราคม 

2553 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษ 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 2165/

อ./2553 

28 

ตุลาคม 

2553 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บการลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั เวน้แต่รายการเคร่ืองจกัรท่ีมีอากรขาเขา้ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 1214/

ออ./2554 

15 

กุมภาพนัธ์ 

2554 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตนํ้ าประปาและหรือนํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ 9030(2)/ 

2555 

30 

พฤศจิกายน 

2555 

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) ซ่ึงเป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือผลิตผลิตภณัฑช์นิดใหม่ ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 8068/2536 ลง

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2536 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนท่ีใช้ในการปรับปรุง

สายการผลิตมีกาํหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บ

การส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

APM3 2240(2)/ 

2550 

13 

ธนัวาคม 

2550 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

APM3 2059(2)/ 

2553 

8 ตุลาคม 

2553 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด ์ 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

HTSM 

 

1578/ 

2538 

2 

สิงหาคม 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

2538 

 

 

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

HTSM 1331(2)/ 

2554 

16 

มีนาคม 

2554 

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก (PRECIPITATED 

CALCIUM CARBONATE) 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

LQP2 1520(2)/ 6  สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซตไ์ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็น
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

2554 พฤษภาคม 

2554 
ช่างฝีมือหรือผูช้ ํานาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้ งสอง

ประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

CLO2 2004(2)/ 

2554 

17 

สิงหาคม 

2554 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรีนไดออกไซด ์

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

DA NS 1168(2)/ 

2556 

1 

กุมภาพนัธ์ 

2556 

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตนํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

50 ของอตัราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในขา้งตน้ 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

KN 2439(3)/ 

2554 

19 

ธนัวาคม 

2554 

สาํหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไมย้คูาลิปตสั 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

KN 1050(3)/ 

2557 

8 

มกราคม 

2557 

สาํหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไมย้คูาลิปตสั 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

KN 1051(3)/ 

2557 

8 

มกราคม 

2557 

สาํหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไมย้คูาลิปตสั 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

DAPK 1844(2)/ 

2551 

27 

สิงหาคม 

2551           

สาํหรับการลงทุนในกิจการกระดาษห่อของ 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก แต่วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นนั้นตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตหรือมีกาํเนิดใน

ราชอาณาจักรซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกันกับชนิดท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจักรและมี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใช้ได้ ทั้ งน้ีตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และ

วธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

DAPK 

 

1203(2)/ 

2554 

15 

กุมภาพนัธ์ 

2554           

สาํหรับการลงทุนในกิจการกล่องกระดาษลูกฟกู 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก แต่วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นนั้นตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตหรือมีกาํเนิดใน

ราชอาณาจักรซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกันกับชนิดท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจักรและมี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใช้ได้ ทั้ งน้ีตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และ

วธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ได้รับการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

DAO2  

 

1415(2)/ 

2557 

31 

มีนาคม

2557           

สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซออกซิเจน 

 ไดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่

ในอุปการะของบุคคลทั้ งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจักรได้ตามจาํนวนและ

ระยะเวลาใหอ้ยูเ่ท่าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ไดรั้บอนุญาตให้คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการขา้งตน้ ทาํงานเฉพาะ

ตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร 

 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาอนุมติั 

 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้อตัราร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ

จาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนั

นาํเขา้คร้ังแรก แต่วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นนั้นตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตหรือมีกาํเนิดใน

ราชอาณาจักรซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกันกับชนิดท่ีจะนาํเขา้มาในราชอาณาจักรและมี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะจัดหามาใช้ได้ ทั้ งน้ีตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และ

วธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในขา้งตน้ ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลนั้น 

 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น
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ผู้ได้รับ

สิทธิ 

เลขทีบ่ัตร ลงวนัที ่ สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับทีใ่ช้ในการด าเนินการปัจจุบัน 

ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 

25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจาก

ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้เพ่ือส่งกลบัออกไป

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)  การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคญั 
 นโยบายการตลาดในปีทีผ่่านมา  

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํเนินงานทุกๆ ดา้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จ โดยนโยบาย
การตลาดในปีท่ีผ่านมา ทางบริษทัฯ ไดต่้อยอดกลยทุธ์ Double A Everywhere โดยการจบัมือร้านคา้พนัธมิตรธุรกิจเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งของตลาด มีการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีศกัยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในแต่ละประเทศ 
นอกเหนือจากตวัแทนจาํหน่าย (Distributor) เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยพนัธมิตรเหล่าน้ีจะสามารถใหบ้ริการลูกคา้ในการจดัส่งสินคา้
ระดบัยอ่ยท่ีมีปริมาณการสัง่ซ้ือต่อคร้ังไม่สูงมาก เพ่ือทาํใหด้ับ๊เบ้ิล เอ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีพร้อมอยูใ่นทุกๆ ท่ี ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
และยงัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายแยกรายพ้ืนท่ีในสาํนกังานห้างร้าน มหาวิทยาลยั ตามเมืองต่างๆ ซ่ึงเป็นการวางแผน
ส่งเสริมยอดขายไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีใกลส้าขาร้านคา้ ตามลกัษณะของวิสัยการจบัจ่ายของลูกคา้ เนน้เร่ืองการ
สร้างการรับรู้และเห็นไดบ่้อยเพ่ือสร้างให้เกิดกลุ่มลูกคา้ใหม่เขา้มาทดลองซ้ือลองใช ้รวมถึงการนาํโปรแกรมการสะสมแตม้
จากการซ้ือสินคา้ของทางบริษทัฯ มาใชส่้งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความจงรักภกัดีในตวัแบรนดสิ์นคา้อีกดว้ย 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยออกแบรนดสิ์นคา้ใหม่ และการรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดท่ี์ลูกคา้
กาํหนด เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดท่ีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถเขา้ไปถึงได ้รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ือ
กระดาษ แต่ท่ีสําคญัคือความตอ้งการเป็นผูน้าํในตลาดกระดาษพิมพเ์ขียน โดยเขา้ไปอยูใ่นทุกส่วนแบ่งตลาดของผูบ้ริโภค 
สินคา้ท่ีเป็นแบรนด์ใหม่และเขา้สู่ตลาดในปีท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ Double A 70 แกรม Quality Orange 70 แกรม Quality Purple 80 
แกรม Turbo 70 แกรม และสินคา้ OEM อีกหลากหลายแบรนด ์เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ทางกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อทั้ งสังคมและลูกคา้ ไดแ้ก่ กิจกรรม 
“Double A Better Tomorrow ปลูกฝันปลูกปัญญา” ให้ใจ ให้แรงบนัดาลใจแก่ลูกหลานชาวนากา้วสู่อนาคตท่ีดี ซ่ึงเป็นการ
มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 10 ลา้นบาท จาํนวน 5,000 ทุน แก่ 684 โรงเรียนทัว่ประเทศ การจดัทาํเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพ่ือ
แสดงพลงัสนบัสนุนการรับรู้และต่อตา้นโรคมะเร็งเตา้นมท่ีเป็นหน่ึงในสาเหตุคร่าชีวติสตรีทัว่โลกร่วมกบัมูลนิธิมะเร็งเตา้นม
แห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer Foundation) เป็นตน้ รวมถึงการส่งเสริมให้โรงงานผลิตกระดาษมี
ศกัยภาพมุ่งสู่การพฒันาด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ
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อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การไดรั้บการรับรองข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตปร้ินท์องค์การ โดยองค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) การบริหารจดัการโครงการต่อยอดการจดัสรรพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย
ไปสู่ระบบการจดัการพลงังานในระบบสากล การขบัเคล่ือน CSV (Creating Shared Value) นาํไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงทางบริษัทฯได้นํารูปแบบธุรกิจการดําเนินงานด้าน CSV 
แลกเปล่ียนความรู้แบ่งปันประสบการณ์ใหก้บัองคก์รภาคธุรกิจต่างๆ ปรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์และกาํหนด
กิจกรรมขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความยัง่ยนืทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์กระดาษ 

กลุ่มบริษทัฯ ใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี โดยไดแ้ต่งตั้ งผูบ้ริหาร
ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหเ้ขา้มาดูแลการจดัจาํหน่ายสินคา้ทั้งในส่วนตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงจะมีความเช่ียวชาญ
และความรู้ความเขา้ใจในสภาวะตลาด โดยกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ตรงไปยงัช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ตวัแทนจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีเครือข่ายการทาํธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถรับซ้ือสินคา้
ไดใ้นปริมาณมาก และบางรายมีระบบการจดัส่งเป็นของตนเอง ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการกระจายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ในแต่ละเขตพ้ืนท่ี ลกัษณะการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่ายหลกัของกลุ่มบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตวัแทนจ าหน่าย (Distributor / Exclusive agent)  เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ โดยตวัแทนจาํหน่าย
เหล่าน้ีมีระบบคลงัสินคา้และการขนส่งเป็นของตนเอง โดยจะเนน้ดูแลกลุ่มลูกคา้ในเมืองหลกัของแต่ละประเทศ 

ผู้จัดจ าหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) จะประจาํอยูใ่นเมืองยอ่ยทัว่ทุกภูมิภาคของแต่ละประเทศ เพ่ือ
คอยกระจายสินคา้ไปยงัทอ้งถ่ินห่างไกลอยา่งทัว่ถึง ทาํให้สามารถจดัส่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ ให้แก่ลูกคา้เป้าหมายได้
รวดเร็วข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้างร้านท่ีมีสาขาครอบคลุมในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
อยา่งหนาแน่น รวมไปถึงการจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ และช่องทางแคตตาลอ็ก ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั
ฯ มีวางจาํหน่ายในหลากหลายพ้ืนท่ี และเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นวงกวา้ง ทั้งน้ี ร้านคา้ปลีกดงักล่าว ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี แม็ค
โคร ออฟฟิศเมท เซนทรัล เดอะมอลล ์ เซเวน่ อีเลเวน่ ลีเรคโก เป็นตน้  

ร้านค้าปลกีทัว่ไป ไดแ้ก่ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน ร้านหนงัสือ โดยกลุ่ม
บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาสร้างพนัธมิตร เป็นจุดจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดีของบริษทัฯ ไปยงัผูบ้ริโภครายยอ่ยอยา่งทัว่ถึง รวมถึง
การท่ีบริษทัฯ ไดจ้บัมือกบัพนัธมิตร สร้างแหล่งจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดีของบริษทัฯ ไปยงัรายยอ่ยอยา่งทัว่ถึง ไม่วา่จะเป็น
ศูนยถ่์ายเอกสารดับ๊เบ้ิลเอ (Double A copy center : DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิกดับ๊เบ้ิลเอ (Double A copy member : 
DACM) ซ่ึงใชก้ระดาษของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานถ่ายเอกสาร ศูนยเ์คร่ืองเขียนดับ๊เบ้ิลเอ (Double A stationery shop: 
DASS) ร้านเคร่ืองเขียนสมาชิกดับ๊เบ้ิลเอ ( Double A stationery member : DASM) ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส้าํนกังานหลากหลายรูปแบบใหแ้ก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บสิทธิพิเศษช่วยเหลือจากทาง
บริษทัฯ ใหร้้านกา้วสู่ความสาํเร็จร่วมกบับริษทัฯ อยา่งมัน่คง 
 

การจดัจาํหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศนั้น กลุ่มบริษทัฯ แต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ินของแต่ละ
ประเทศ ซ่ึงมีศกัยภาพในการขยายตลาดในประเทศดงักล่าวเป็นอยา่งดี มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง และมีผลประกอบการท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง รวมทั้ ง มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ กระจายสินคา้ผ่านช่องทางการจัด
จาํหน่ายต่างๆ ไปสู่ลูกคา้กวา่ 145 ประเทศทัว่โลก ดงัแผนภาพท่ีแสดงไวด้า้นล่าง 
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แผนภาพท่ี 2.2 (ก) แผนท่ีระบุตลาดประเทศต่างๆ ของบริษัทฯ 

 
(ข)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั  
 ภาวะอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ 

ในปี 2558 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษมีการปรับขยายตวัเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจากปี 2557 ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปริมาณ
ความตอ้งการเยือ่กระดาษ (ใยสั้น) ท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.7 ลา้นตนั ความตอ้งการเยื่อสาํหรับการผลิตกระดาษในจีนไดเ้พ่ิมข้ึน 
7.8% หรือประมาณ 1.4 ลา้นตนั ซ่ึงถือวา่เป็นภูมิภาคท่ีปริมาณความตอ้งการมากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทิชชู ส่วนภูมิภาคท่ีมีการส่งออกเยือ่ใยสั้นมากท่ีสุด คือแถบอเมริกาใต ้และ แอฟริกา 

ในส่วนของราคาเยื่อใยสั้นในภูมิภาคเอเชีย ในช่วงตน้ปี 2557 ราคาเยื่อกระดาษไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจนถึงช่วงเดือน
สิงหาคม โดยหลงัจากเดือนสิงหาคม พบวา่ราคาเยือ่ใยสั้นไดป้รับตวัลดลงเร่ือยๆ จนถึงช่วงปลายปี 2557 และปรับตวัลงอยา่ง
ต่อเน่ืองถึงช่วงตน้ปี 2558  การปรับตวัลงของราคาเป็นผลมาจาก ปริมาณ Supply ของเยื่อท่ีเพ่ิมข้ึนมากข้ึนจากการเพ่ิมกาํลงั
การผลิตของผูผ้ลิต CMPC ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองใหม่กาํลงัการผลิต 1.3 ลา้นตนัในช่วงตน้เดือน พฤษภาคม ในขณะท่ี สถานการณ์
ความตอ้งการของกระดาษพิมพเ์ขียนลดลงในช่วงดงักล่าว 

 
ด้านอุปสงค์ (Demand Side) 
ในดา้นปริมาณความตอ้งการเยือ่กระดาษทัว่โลกในปี 2558 พบวา่มีความตอ้งการเยือ่กระดาษขยายตวัจากปีท่ีผ่านมา

เลก็นอ้ย โดยมีความตอ้งการในปี 2558 ประมาณ 61.5 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ประมาณ 2.7%  
 จากความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว สามารถแบ่งออกเป็นเป็นความตอ้งการของเยื่อใยสั้น เพ่ิมข้ึน 1.1 % เยื่อชนิด
พิเศษ (High Yeid pulp) เพ่ิมข้ึน 0.2 % ส่วนเยือ่ใยยาว นั้นมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน 0.3% 

สาํหรับภูมิภาคความตอ้งการเยื่อกระดาษ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 มีเพียงแค่ 2 ภูมิภาค ไดแ้ก่ จีน 7.8%  ละตินอเมริกา 
2.8% และยโุรป 1.1% ส่วนภูมิภาคอ่ืน พบวา่ความตอ้งการในปี 2557 ไดป้รับตวัลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากการชะลอตวัของ
อุตสาหกรรมกระดาษพิมพเ์ขียน 
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ด้านอุปทาน (Supply Side) 
ในปี 2558 กาํลงัการผลิตเยือ่ใยสั้นไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณ 1.8 ลา้นตนั โดยกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากผูผ้ลิตโซน

อเมริกาใต ้ซ่ึงรายหลกัคือ การเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาํนวน 1.3 ลา้นตนั ของโรงเยื่อ Guiaba Mill ของผูผ้ลิต CMPC ท่ีประเทศ
บราซิล นอกจากน้ีอตัราการผลิต (Production operating rate) ของผูผ้ลิตทัว่โลกเฉล่ียอยูท่ี่ ประมาณ 92% และในปี 2559 ยงั
พบวา่ มีโรงเยื่อจาํนวนหลายโรงท่ีมีแผนจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตกวา่ 3 ลา้นตนั ทาํให้สามารถคาดการณ์ไดว้า่ อุปทานของเยื่อ
กระดาษมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอีกในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
 ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพมิพ์เขียน  

สถานการณ์กระดาษพมิพ์เขียน - ตลาดในประเทศ  
สาํหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพเ์ขียนในประเทศในปีท่ีผา่นมา ปริมาณความตอ้งการกระดาษพิมพเ์ขียนลดลงกวา่ 

6% โดยแยกเป็นกระดาษรีมใหญ่ท่ีใชส้าํหรับงานพิมพ ์งานนิตยสาร ส่ิงพิมพท์างธุรกิจ ส่ิงพิมพเ์พ่ือส่งเสริมการตลาด ท่ีลดลง
ค่อนขา้งมาก จากการถูกทดแทนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนกระดาษรีมเล็กท่ีสาํหรับใชใ้นสาํนกังาน ยงัคงเติบโตไดต้าม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดาษ
นาํเขา้ พบวา่มีปริมาณนาํเขา้สะสมเพ่ิมมากข้ึนกวา่ปี 2557 จากการท่ีผูผ้ลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย มีการ
ปรับราคาตํ่าลง ทาํใหผู้น้าํเขา้มีตน้ทุนท่ีถูกลง แมว้า่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ตาม คาดการณ์
วา่ปริมาณความตอ้งการกระดาษพิมพเ์ขียนสาํหรับปี 2559 ยงัคงมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 
สถานการณ์กระดาษพมิพ์เขียน - ตลาดโลก 

ปริมาณความตอ้งการกระดาษพิมพเ์ขียนทัว่โลกยงัคงเพ่ิมข้ึน ในอตัราชะลอตวั หรือประมาณ 1% โดยจะเพ่ิมข้ึน ใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศท่ีกาํลงัพฒันาท่ียงัคงมีปริมาณการใชก้ระดาษต่อประชากรตํ่า เช่น แอฟริกา ละติน
อเมริกา ยโุรปตะวนัออก ตะวนัออกกลาง จีน อินเดีย เป็นตน้ ทั้งน้ีจากจาํนวนประชากรท่ีมีอยูม่ากและยงัคงเพ่ิมข้ึน รวมไปถึง
มีการพฒันาเมือง คนชั้นกลางเพ่ิมมากข้ึน แต่ลดลงในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีมีปริมาณการใชก้ระดาษต่อประชากรสูง 
เช่น อเมริกาเหนือ ยโุรปตะวนัตก ญ่ีปุ่น ซ่ึงหากแยกเป็นชนิดของกระดาษ ก็จะลดลงในกระดาษรีมใหญ่ จากการถูกทดแทน
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และเพ่ิมข้ึนในกระดาษรีมเลก็ เช่นเดียวกบัตลาดในประเทศ 
 

2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(ก)  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
 โรงงานทีใ่ช้ในการผลติ  

กลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน รวมทั้งส้ิน 7 โรง อนัประกอบไปดว้ย 
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจาํนวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนจาํนวน 5 โรง โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต ้
การบริหารจัดการของบริษทัฯ ซ่ึงโรงงานเยื่อกระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้ งอยู่ใน 
เขตอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบ้ิลเอล้อมรอบ และ 
มีอ่างเก็บนํ้ าสําหรับใช้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษท่ี 4 เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนท่ีบริษัทฯ  
รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก HTP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยโรงงานดงักล่าวตั้งอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนโรงงานท่ี 5 เป็นโรงงาน
กระดาษ Alizay ตั้งอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ี รายละเอียดของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน
ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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โรงงานผลิตเย่ือกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

โรงงาน ท าเลทีต่ั้ง ปีทีเ่ร่ิมด าเนิน 
การผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตั้ง 
(ตนัต่อปี) 

โรงงานผลิตเยือ่กระดาษ 1 
(“Pulp 1”) 

เขตอุตสาหกรรม 304 ตาํบลท่าตมู 
อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

2539 175,000 

โรงงานผลิตเยือ่กระดาษ 2 
(“Pulp 2”) 

เขตอุตสาหกรรม 304 ตาํบลท่าตมู 
อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

2540 252,000 

รวม - - 427,000 
โรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 
(รับโอนกรรมสิทธ์ิจาก HTP) 

ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2536 
 

45,000 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 1 
(“Paper Mill 1”) 

เขตอุตสาหกรรม 304 ตาํบลท่าตมู 
อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

2538 240,000 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 2 
(“Paper Mill 2”) 

เขตอุตสาหกรรม 304 ตาํบลท่าตมู 
อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

2539 240,000 

โรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน 3 
(“Paper Mill 3”) 

เขตอุตสาหกรรม 304 ตาํบลท่าตมู 
อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

2556 220,000 

โรงผลิตกระดาษ Alizay ZI du Clos Pré, BP 4 , ALIZAY , 
FRANCE 27460 

2556 300,000 

รวม – – 1,045,000 
 
กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของ 

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีสามารถดาํเนินงานไดจ้ริงแตกต่างจากกาํลงัการผลิตติดตั้งอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ได้
ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Debottlenecking) ใหส้ามารถดาํเนินการผลิตไดใ้นปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี ปริมาณการผลิตอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอนัเป็นผลจากสภาวะตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา กาํลงัการผลิตและ
ปริมาณการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปดงัน้ี  
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ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน) 
ปริมาณการผลติจริง (ตนัต่อปี) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

- เยือ่ใยส้ัน       

     โรงเยือ่ 1 236,550 242,636 227,979 
     โรงเยือ่ 2 271,150 264,799 262,010 

รวมผลผลติเยือ่ 507,700 507,435 489,989 

- กระดาษพมิพ์เขียน  

       โรงงานกระดาษ 1 145,684 173,271 223,224 
     โรงงานกระดาษ 2 181,888 199,757 242,810 
     โรงงานกระดาษ 3 174,222 183,566 88,555 
     โรงงานกระดาษ HTP  29,092 35,187 42,914 
     โรงงานกระดาษ Alizey 234,559 156,664 52,953 
รวมผลผลติกระดาษม้วนใหญ่ 765,445 748,445 650,456 

     ผลผลิตกระดาษรีมเลก็ 600,875 570,705 447,825 
     ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่ 63,464 80,493 60,175 
     ผลผลิตกระมว้นสาํเร็จรูป 28,695 36,560 34,843 
รวมผลผลติกระดาษส าเร็จรูป 693,034 687,758 542,843 

 
โรงงานผลิตเย่ือและกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ 

 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ พฒันาและปรับปรุงวิธีการดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้
การรับรองตามมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004  มาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
และมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 
18001 : 2007 อีกทั้ง ยงัได้กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 
(International Standard Organization: ISO) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดว้างระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัทั้งในส่วนของ
อาคารสาํนกังานและโรงงาน โดยดาํเนินการติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้ าดบัเพลิงอตัโนมติัตามจุดต่างๆ ในสถานประกอบการ
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง และมีคณะทาํงานแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) เพื่อใหส้ามารถ
แกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีอีกดว้ย 
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 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ  
 

การจดัหาวตัถุดบิ 
 
ไม้ยูคาลปิตสั 
แหล่งท่ีมา  :  เป็นไมท่ี้ให้เยื่อกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงผ่านการคน้ควา้วิจยัเกือบสองทศวรรษ และใชเ้ทคโนโลยีการ

ขยายพนัธ์ุด้วยวิธีแยกเน้ือเยื่อจากแม่พนัธ์ุท่ีดี ทาํให้ได้ตน้กลา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกันหมด และได้เยื่อ
กระดาษท่ีไดม้าตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัมีโครงการนาํกลา้ไมว้ิจยัดงักล่าวไปดาํเนินโครงการส่งเสริม
การปลูกตน้กระดาษบนคนันากบัเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงเป็นการนาํพ้ืนท่ีเหลือใชม้าก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมอีก
ทางหน่ึง อีกทั้งบริษทัยงัมีการเปิดรับซ้ือไมโ้ดยตรงจากเกษตรกรทัว่ไป ลานไม ้โรงผลิตช้ินไมส้ับทัว่ไป 
และการจดัหาโดยบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั  

วสัดุทดแทน  :  วตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพสูงคือ ไมยู้คาลิปตสั ซ่ึงในกลุ่มผูผ้ลิตเยื่อ
กระดาษทัว่โลกไดย้อมรับวา่เยือ่กระดาษจากไมย้คูาลิปตสั จะให้เยื่อกระดาษคุณภาพดี เหมาะกบัการผลิต
กระดาษพิมพเ์ขียนมากท่ีสุด แต่ทั้ งน้ี วสัดุท่ีอาจทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ ไดแ้ก่ 
ช้ินไมจ้ากไมไ้ผ ่ปอ ไมส้น ชานออ้ย ฟางขา้ว และเศษกระดาษท่ีใชแ้ลว้ โดยบริษทัฯ ตอ้งทาํการปรับปรุง
เคร่ืองจกัรและเทคนิคการผลิตให้สามารถรองรับวตัถุดิบประเภทดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนัทางบริษทัฯ มี
ความมัน่ใจวา่แหล่งวตัถุดิบ คือไมย้คูาลิปตสัจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต 

ความพร้อมทางดา้นวตัถุดิบ : จากท่ีบริษทัฯ มีโครงการส่งเสริมการปลูกตน้กระดาษบนคนันากับเกษตรกร โดยเร่ิม
ดาํเนินการส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 ต่อเน่ืองมา  

 
เยือ่ใยยาวฟอกขาวส าหรับการผลติกระดาษพมิพ์เขียน 

บริษทัฯ ซ้ือเยือ่ใยยาวจากประเทศสวเีดน ฟินเเลนด ์เนเธอร์แลนดเ์ป็นส่วนใหญ่ เยือ่ใยยาวถือเป็นสินคา้ Commodity มี
ผูผ้ลิตมากราย หาซ้ือไดโ้ดยง่าย 
 
สารเคม ี

สารเคมีท่ีจะใชส่้วนใหญ่จะนาํเขา้จากต่างประเทศไดแ้ก่ โซเดียมคลอเรต และทลัคมั โดยบริษทัฯ จะนาํเขา้เองโดยตรง
หรือสัง่ซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย และสารเคมีท่ีสัง่ซ้ือในประเทศ ไดแ้ก่ โซเดียมไฮดรอกไซด ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซลั
ฟริูก และเมทธานอล  
 
(ข)  การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม   

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO 9001) ในปี 2544 มาตรฐาน
การจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (TIS&OSHAS 18001) ในปี
2553 และมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ตั้งแต่ ปี 2540 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดย
กระบวนการผลิตจะใช้คลอรีนไดออกไซต์แทนการใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้เกิดสาร 
ไดออกซิน 
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 บริษทัฯ มีการวางแผนเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าท้ิงอยา่งมีระบบ โดยไดล้งทุนก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ า และติดตั้ง
อุปกรณ์รวมถึงเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัมลภาวะ 

 ระบบบาํบดันํ้ าท้ิงของโครงการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีซ่ึงมี
ช่ือเสียงทางดา้นการออกแบบระบบบาํบดันํ้ าท้ิงจากโรงงาน ทาํใหน้ํ้ าท่ีจะระบายออกนอกโรงงาน มีคุณสมบติั
ดีกวา่มาตรฐานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด ซ่ึงนอกจากจะไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงันาํมาใช้
ในการเกษตรในบริเวณใกลเ้คียงไดอี้กดว้ย 

 เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงจะใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตนอ้ยส่งผลให้ตน้ทุนลดลง 
และลดปริมาณนํ้ าท่ีตอ้งบาํบดัลง 

 ใชน้ํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าท่ีขดุข้ึนเองไม่รบกวนแหล่งนํ้ าสาธารณะเพ่ือรองรับนํ้ าหลาก นํ้ าลน้ในฤดูฝน โดยมีความจุ
รวม 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคของโรงงาน โดยไม่รบกวนแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติของชุมชน 

 การไม่ระบายนํ้ าสู่แหล่งสาธารณะ นํ้ าท่ีระบายออกจากโรงเยื่อและกระดาษจะไม่ระบายออกสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะแต่จะระบายสู่อ่างเก็บนํ้ าซ่ึงรองรับนํ้ าท่ีบาํบดัแลว้ไดถึ้ง 6 ลา้นลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามท่ีได้
จดัทาํสญัญาไวแ้ลว้ นํ้ าดงักล่าวจะถูกใชร้ดตน้ไมก้ระดาษในแปลงปลูกตน้กระดาษบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงทาํให้
ไมเ้จริญเติบโตข้ึน ดงันั้นจึงไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม 

 ติดตั้งอุปกรณ์ขจดักล่ิน เพ่ือให้ปราศจากกล่ินรบกวนทั้งภายในโรงงานและบริเวณใกลเ้คียง โดยจะนาํกล่ิน
ส่งไปตามท่อเขา้สู่เตาเผา 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัการกากอุตสาหกรรม โดยเนน้หลกัการจดัการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle 
ซ่ึงการดาํเนินการจดัการกากอุตสาหกรรมนั้น เนน้การจดัการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและตามหลกัวชิาการ 

 บริษทัฯ เนน้การนาํกากอุตสาหกรรมไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ การนาํกากตะกอนจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย ไปใช้
ในการปรับปรุงดิน ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกของบริษทัฯ การนาํปูนขาวท่ีเหลือใช ้ไปให้ชาวนา เพ่ือปรับสภาพดิน
เปร้ียว โดยร่วมกิจกรรมกบัเกษตรอาํเภอ 

 โรงงานดาํเนินการตามมาตรฐาน และไดรั้บรางวลั ไดแ้ก่  รางวลัสถานประกอบการดีเด่นระดบัประเทศดา้นอา
ชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จากกระทรวงแรงงานฯ ติดต่อกนั 5 ปีซอ้น ตั้งแต่ 
ปี 2554 ถึงปี 2558 และดาํเนินการส่งประกวดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 (ในปี 2559)   และรางวลัโครงการ
อุตสาหกรรมดีเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือปี 2539 
 

 ปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ท่ี 3. ปัจจยัความเส่ียงแลว้ 

 

2.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  
- ไม่มี -  
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บริษทัฯ ตระหนกัในความสาํคญัของการบริหารและควบคุมความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถ
ดาํเนินงานอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และลดความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความสูญเสียให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนของผลการดาํเนินงานในอนาคต อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ 
การลงทุนในหุน้กูข้องบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่างๆ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาแลว้อาจเห็นวา่ในปัจจุบนัไม่
มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีไม่อาจทราบล่วงหนา้ได ้ดงันั้น ผู ้
ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงอ่ืนนอกเหนือจากท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบัน้ี 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิ  
วตัถุดิบหลกัตน้ทางท่ีใชใ้นการผลิตเยื่อใยสั้น คือ ไมจ้ากตน้กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ โดยตน้กระดาษนั้นไดถู้กวิจยัและ

พฒันาข้ึนโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาสายพนัธ์ุใหไ้ดต้น้กระดาษท่ีมีปริมาณเยือ่สูง มีความตา้นทานโรค และทนต่อสภาวะ
อากาศในประเทศไทย ในส่วนของวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน ประกอบไปดว้ย เยื่อใยสั้นท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ผลิตไดเ้อง และเยือ่ใยยาวท่ีกลุ่มบริษทัฯ นาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงการขาดแคลนวตัถุดิบหลกัดงักล่าวในการผลิตเยื่อกระดาษ
และกระดาษอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มี
มาตรการในการจดัหาวตัถุดิบท่ีรัดกุม เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบจากปัจจยัในดา้นต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1) วตัถุดบิหลกัในการผลติเยือ่กระดาษ  
เยื่อกระดาษทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ผลิตไดเ้ป็นเยื่อใยสั้น โดยใชไ้มจ้ากตน้กระดาษในกระบวนการผลิต ซ่ึง กลุ่ม

บริษทัฯ ไดมี้การลงนามในสัญญากบัคู่คา้ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เป็นผูเ้พาะพนัธ์ุตน้กระดาษ บริหารและจดัการการ
จดัหาไมจ้ากตน้กระดาษ รวมทั้งบริหารและจดัการการขนส่งไมด้งักล่าวให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เช่น สัญญาจดัหาไมท่้อนและไม้
สบั  สญัญาจา้งบริหารจดัการงานส่งเสริมปลูกตน้กระดาษ   

จากมาตรการในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการขาด
แคลนวตัถุดิบ  นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงดา้นวตัถุดิบหลกัอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษทัไดเ้พ่ิมธุรกิจการส่งออกไมส้ับ
จากตน้กระดาษ เพ่ือเป็นวตัถุดิบให้กบัโรงผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการจดัหาไมส้ับนั้นเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต 
 

2) วตัถุดบิหลกัในการผลติกระดาษพมิพ์เขียน  
กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้ยือ่กระดาษ 2 ประเภท ในการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน คือ เยือ่ใยสั้น และเยือ่ใยยาวสาํหรับเยื่อใยสั้น

ท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตนั้น กลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตไดเ้องเป็นส่วนใหญ่ โดยกาํหนดแผนในการผลิตให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มบริษทัฯ ใหไ้ดสู้งท่ีสุด โดยนาํเขา้เยือ่ใยสั้นท่ีเป็นส่วนต่างระหวา่งความตอ้งการเยื่อใยสั้นใน

3.  ปัจจัยความเส่ียง  
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กลุ่มบริษทัฯ กบักาํลงัการผลิตท่ีสามารถผลิตได ้โดยมีการสาํรองปริมาณเยื่อใยสั้นไวป้ระมาณ  2– 4 เดือน ข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ตลาด  

ในส่วนของเยือ่ใยยาวนั้น กลุ่มบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ เน่ืองดว้ยเยื่อใยยาวนั้นผลิตไดไ้มเ้น้ืออ่อน 
ซ่ึงเป็นตน้ไมพ้วกสน เติบโตไดดี้ในท่ีสูงและมีอากาศหนาวเยน็  โดยกลุ่มบริษทัฯ จะสัง่ซ้ือเยือ่ใยยาวจากตลาดเป็นรายคร้ังทุก 
2-3 เดือน ดว้ยการใหผู้ผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายเสนอราคาเขา้มาประมาณ 3 ราย ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่ม
บริษทัฯ มาอยา่งยาวนาน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดมี้การเขา้ทาํสัญญากบัผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใด เน่ืองจากผูผ้ลิต
และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายเยือ่ใยยาวในตลาดมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

จากการปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ในขา้งตน้ รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือบริหารและจดัการวตัถุดิบ 
เป็นผลให้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัเช่ือมัน่ว่าแนวทางการจดัการดงักล่าวจะสามารถควบคุม
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้่อไปในอนาคต 
 

3) วตัถุดบิอืน่ 
3.1) สารเคม ี 

นอกเหนือจากวตัถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ 
จาํเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิดเป็นจํานวนมาก อาทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอเรต  
แมกนีเซียมซลัเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซลัฟริูก เมทธานอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นตน้ ซ่ึงการจดัซ้ือสารเคมี
เหล่าน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดมี้การเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายระยะยาวกบัคู่คา้รายใดเช่นเดียวกบัการจดัหาเยื่อใยยาว เน่ืองจากสารเคมี
หลายชนิดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชมี้ผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายอยูใ่นตลาดเป็นจาํนวนมาก ในราคาท่ีใกลเ้คียงกนั และจดัหาไดง่้าย
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูซ้ื้อมีอาํนาจต่อรองค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 
ไดผ้ลิตสารเคมีบางชนิดดว้ยตนเอง ซ่ึงสารเคมีดงักล่าวมีผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนนอ้ยราย และใชใ้นกระบวนการ
ผลิตในปริมาณค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสารเคมีชนิดอ่ืน เช่น คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) และแคลเซียมคาร์บอเนตชนิด
สงัเคราะห์(PCC) ซ่ึงช่วยลดโอกาสท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบลงได ้นอกจากน้ี สารเคมีบางชนิดสามารถใช้
สารอ่ืนท่ีมีอยู่ทัว่ไปในตลาดทดแทนได ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมองว่า ความเส่ียงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่ในระดบัท่ี
สามารถบริหารจดัการได ้
 

3.2)  น า้ดบิและน า้เพือ่การอุตสาหกรรม  
นํ้ าดิบและนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นสาธารณูปโภคหลกัท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทัฯ หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหานํ้ าดิบและนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้น
กระบวนการผลิต ยอ่มส่งผลกระทบใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ หยดุชะงกัได ้ดงันั้น การจดัหาแหล่งนํ้ าไวใ้ชใ้นระยะ
ยาวยอ่มเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลการดาํเนินงาน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนนํ้ า กลุ่มบริษทั
ฯ เล็งเห็นถึงความจาํเป็นดังกล่าว จึงไดจ้ัดตั้งโครงการโรงกรองนํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ นํ้ าใส จาํกดั ซ่ึงมี
ความสามารถในการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าอุตสาหกรรม 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือ 29.2 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี ซ่ึง
บริษทัฯมีพ้ืนท่ีอ่างเก็บนํ้ าประมาณ 800 ไร่สามารถบริการจดัหานํ้ าดิบไดม้ากกวา่ 36 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี และไดท้าํสัญญา
ซ้ือขายนํ้ าอุตสาหกรรมกบักลุ่มบริษทัฯ เป็นหลกั 

ทั้งน้ี  การเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายนํ้ าระยะยาวดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่ จะสามารถป้องกนัปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้ าไดใ้นระดบัหน่ึง และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าดิบและนํ้ า
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เพ่ือการอุตสาหกรรม ดงันั้น ความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัฯ จะขาดแคลนนํ้ าดิบและนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัท่ี
ค่อนขา้งตํ่า 
 
3.1.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ  

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Product) ซ่ึงเป็นสินคา้
ท่ีแทบจะไม่มีความแตกต่างกนั และราคาของสินคา้ดงักล่าวถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก ดงันั้น ความผนั
ผวนของราคาวตัถุดิบย่อมส่งผลต่อตน้ทุนโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั อีกทั้ง ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ มี
ความยดืหยุน่ของอุปสงคต์่อราคา (Price Elasticity of Demand) ไม่สูงนกั จึงเป็นเหตุทาํให้กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถผลกัภาระ
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคไดท้ั้งจาํนวน และทาํให้ราคาขายสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ จึงสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของ
ราคาวตัถุดิบดงักล่าวไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ ในระยะยาวได ้
ตั้งแต่บริษทัฯ ขยายกาํลงัการผลิตกระดาษในปี 2556 ส่งผลใหป้ริมาณเยือ่ใยสั้นท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอ  บริษทัฯ ตอ้งนาํเขา้เยือ่ใย
สั้นจากต่างประเทศบางส่วน ซ่ึงส่งผลกระทบทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการสร้างแหล่งวตัถุดิบเป็น
ของตนเอง โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดศึ้กษาวจิยัและพฒันาสายพนัธ์ุตน้กระดาษข้ึนมา และดาํเนินการส่งเสริมการปลูกตน้กระดาษ
ในแต่ละภูมิภาค สนบัสนุนให้มีการปลูกตน้กระดาษในพ้ืนท่ีวา่งเปล่าและบนพ้ืนท่ีตามคนันา เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการ
ผลิตเยือ่ใยกระดาษ และนาํเยือ่กระดาษท่ีไดไ้ปเขา้กระบวนการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนต่อไป ทั้งน้ี ตน้กระดาษเป็นสายพนัธ์ุท่ี
ให้ผลผลิตเยื่อในปริมาณมาก และมีค่าใชจ่้ายในการปลูกอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัการปลูกตน้ยคูาลิปตสัทัว่ไป จึงทาํให้กลุ่ม
บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดใ้นระดบัหน่ึงในช่วงท่ีราคาวตัถุดิบดงักล่าวมีความผนัผวน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั
ไดมี้การวิจยัพฒันาเทคนิคท่ีใชว้ตัถุดิบอ่ืนท่ีตน้ทุนตํ่ากวา่มาทดแทนเยื่อใยสั้นไดอี้กบางส่วน ทาํให้ผลกระทบจากการนาํเขา้
เยือ่ใยสั้นต่อตน้ทุนการผลิตไม่มาก ซ่ึงในปี 2558 สัดส่วนการใชเ้ยื่อใยสั้นนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตไม่เกิน 1.52% ของปริมาณ
วตัถุดิบสาํหรับการผลิตกระดาษทั้งหมด อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ือผลิตวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีหาซ้ือในตลาดไดย้าก
เพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 

จากมาตรการการจดัหาแหล่งวตัถุดิบหลกัดว้ยตนเองในขา้งตน้ ประกอบกบัการลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาสูง 
และหาวตัถุดิบอ่ืนทดแทน ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่จะสามารถควบคุมตน้ทุนของวตัถุดิบให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้
โดยไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดมากนกั  
 
3.1.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาขาย  

ผลิตภณัฑเ์ยือ่กระดาษ และกระดาษพิมพเ์ขียนโดยทัว่ไปเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์เช่นเดียวกบัวตัถุดิบของกลุ่มบริษทัฯ 
ซ่ึงอาจทาํให้ราคาขายของผลิตภณัฑ์ดังกล่าวมีความผนัผวน และ/หรืออาจปรับตวัลดลงอย่างมีนัยสําคญัได้ หากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หมี้ลกัษณะเด่นแตกต่าง
จากผูป้ระกอบการรายอ่ืน อาทิเช่น ความเนียนเรียบของกระดาษ การตา้นทานความช้ืนของกระดาษ และการดูดซบัหมึกพิมพ ์
เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีฝ่ายรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance and Technical Services) ท่ีคอยให้คาํปรึกษา
และช่วยเหลือลูกคา้เม่ือพบปัญหาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ การดาํเนินการดังกล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถกาํหนดตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นระดบักลางและระดบับน มีความใส่ใจในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์และไม่อ่อนไหวต่อระดบัราคามากนกั ทาํให้สามารถกาํหนดราคาสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่
ราคาเฉล่ียของตลาด และไม่ผนัผวนไปตามสภาวะอุตสาหกรรมมากนกั  

อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้การสร้างตราสินคา้ Double A ใหเ้ป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภคในตลาด (Brand  
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Awareness) และส่ือสารถึงผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ กบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรงกบัตลาดดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคนึกถึงผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกทุกคร้ังท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
มีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และเขา้ใจถึงลกัษณะความแตกต่างระหวา่งสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ กบัสินคา้ของ
คู่แข่ง ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริโภคยนิยอมท่ีจะจ่ายในราคาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ จากการ
ดาํเนินการทางการตลาดดงักล่าว ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาจาํหน่ายสินคา้ไวไ้ดใ้นระดบัหน่ึง 

อยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีท่ีราคาขายผนัผวนหรือปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัฯ ก็คาดวา่จะสามารถ
รักษาความสามารถในการทาํกาํไรไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบในเชิงลบมากนกั เน่ืองจากระดบัราคาสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ สูงกวา่
ราคาตลาดโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัอยูแ่ลว้ ทาํให้มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงไดจ้ากการส่งเสริมการขาย 
อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัหาวตัถุดิบส่วนใหญ่ดว้ยตนเอง จึงทาํใหส้ามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วย
ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาขายท่ีอาจกระทบต่อภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 
3.1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จดัจ าหน่าย  

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีช่องทางการจัดจาํหน่ายและการกระจายสินคา้ มี
ผลกระทบต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็น
อยา่งมาก โดยไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายใหเ้ขา้มาดูแลการจดัจาํหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
จะมีความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในสภาวะตลาด เขา้มารับผิดชอบในการจดัหาผูจ้ดัจาํหน่าย พฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และวางแผนทาํการตลาดร่วมกบักลุ่มบริษทัฯ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ตรงไปยงัช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกั 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีตวัแทนจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่ายมากกวา่ 70 ราย สาํหรับตลาดในประเทศ และมากกวา่ 2,900 ราย สาํหรับ
ตลาดต่างประเทศใน 145 ประเทศ  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาผูจ้ดัจาํหน่ายช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และช่วยขยาย
ฐานลูกคา้ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มียอดขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ และผูจ้ ัด
จาํหน่ายแต่ละรายนั้นมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาโดยตลอด นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ดว้ยการ
กระจายสินคา้ผ่านร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) หลายแห่งท่ีมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือให้
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายรูปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนยถ่์าย
เอกสาร Double A Copy Center ศูนยถ่์ายเอกสารสมาชิก Double A Copy Member และร้านขายกระดาษและเคร่ืองเขียน 
Double A Stationary Shop ร้านขายกระดาษและเคร่ืองเขียนสมาชิก Double A Stationery Member รวมทั้ง มีการจดักิจกรรม
การตลาดและส่งเสริมการขายดว้ยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกคา้รู้จกัและจดจาํตราสินคา้
ของกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน ดว้ยการส่ือสารและกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 
โดยผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จะเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ใหก้บัร้านคา้เหล่าน้ี 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ 
ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่ กลุ่มบริษทัฯ ลดการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงลงได ้และสามารถทาํการตลาดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้ง ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนในตลาดดว้ยตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพ่ึงพิงผู ้จัดจําหน่ายอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 
  



 

54 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

3.1.5 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคต่อเทคโนโลย ี 
ปัจจุบนั เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของประชาชนทัว่ไป ผูค้นส่วนใหญ่พ่ึงพาอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ อินเทอร์เนต และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัมากข้ึน ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาํให้ความตอ้งการใชก้ระดาษเพ่ือการติดต่อส่ือสารทัว่ไปลดนอ้ยลง อีกทั้ง ผู ้
ประกอบกิจการส่ือส่ิงพิมพแ์ขนงต่างๆ ไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนมาใชก้ารนาํเสนอและจาํหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) มาก
ข้ึน อยา่งไรก็ตาม สดัส่วนของการจาํหน่ายเม่ือเทียบกบัส่ิงพิมพป์กติยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก และผูใ้ชง้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
น้ียงัอยูใ่นวงจาํกดั  กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี และไดป้รับปรุงกลยทุธ์ต่างๆ ให้มีความทนัสมยัและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการดําเนินการกับพฤติกรรมการของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปน้ี แบ่งออกเป็น  

1. การสร้างกลยทุธ์มุ่งเนน้การรองรับธุรกิจหรือภาคส่วน ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษ อย่าง ทนายความ บญัชี 
การศึกษา และ หน่วยงานราชการระดบัภูมิภาค  

2. การขยายฐานธุรกิจในประเทศกาํลงัพฒันา ท่ีมีเทคโนโลยกีา้วหนา้ไม่เพียงพอ โดยประเทศกาํลงัพฒันาจะมีการใช้
กระดาษเพ่ือติดต่อส่ือสาร หรือ เป็นส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่การใชก้ารส่ือสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ คาดว่าการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวจะสามารถช่วยลดความเส่ียงจากเทคโนโลยีท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในระยะยาวได ้
 
3.1.6  ความเส่ียงจากการด าเนินงานหยุดชะงกัเนื่องมาจากเหตุสุดวสัิย  

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กนัและจาํเป็นตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองโดยตลอด 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และรักษาระดบัของยอดขายให้มีเสถียรภาพ หากกระบวนการใด
กระบวนการหน่ึงหยุดชะงกัเน่ืองจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจไดรั้บความ
เสียหาย หรือไดรั้บผลกระทบร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่อาจคาดการณ์ไดล่้วงหนา้และอยู่
นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษทัฯ เช่น ไฟฟ้าดบั อุบติัเหตุในระหวา่งปฏิบติังาน อคัคีภยั และการก่อการร้าย ยอ่มส่งผล
ในเชิงพาณิชยต่์อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขในกรณี
ดงักล่าว เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน และเพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีจะไดรั้บจากเหตุการณ์ดงักล่าวและผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักและให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงจากเหตุสุดวิสัย โดยใชม้าตรฐานสากลในการ
ออกแบบระบบการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต การเดินเคร่ือง (Process 
Operation) การบาํรุงรักษา (Preventive, Corrective and Predictive Maintenance) ให้มีความรู้ความสามารถอยา่งครบถว้น มี
การจดัเตรียมอะไหล่และเคร่ืองมือไวอ้ยา่งเพียงพอ และไดท้าํการออกแบบ ปรับปรุง พฒันาขยายคอขวด (Debottlenecking) 
ของกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ ง จัดโครงสร้างองค์กร กาํหนดอาํนาจหน้าท่ี มอบหมายงาน ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงาน เน่ืองจาก
การดาํเนินงานในแต่ละส่วนมีความซบัซอ้น และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการทาํงาน และกลุ่มบริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ิมเติมในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั โดย
ดาํเนินการติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic Sprinkler) ในสถานประกอบการ และไดเ้พ่ิมจาํนวนหัว
กระจายนํ้ าดงักล่าวในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงมาก อีกทั้ง มีการตรวจสอบระบบความพร้อมการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัเป็นประจาํและต่อเน่ือง   
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้คณะทาํงานแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ERT) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั  เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดแนวทางรับและแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึง
ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมกนัภายในร่วมกนัทุกฝ่ายร่วมกนั เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน  และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยใช้หลกัการบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) เพ่ือลดมูลเหตุของท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหาย และควบคุมระดบัความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคาํนึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคญั และนําเสนอผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การควบคุมบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

อยา่งไรก็ตาม แนวทางดงักล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือเหตุสุดวสิยัอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ทั้ งหมด ดังนั้ น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง และมี
ประสบการณ์ในการรับประกนัภยัใหแ้ก่กิจการต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยักบับริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) คุม้ครองความเส่ียงภยั 2 ประเภทหลกั คือ ประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นและสินคา้คงคลงั ซ่ึงมีทุนประกนัรวม
ทั้งส้ิน 22,656 ลา้นบาท โดยมีวงเงินคุม้ครองเป็นจาํนวน 11,000 ลา้นบาทต่อเหตุการณ์ และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ซ่ึงมี
ทุนประกนัรวม 1,950 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงประกนัภยัทั้ง 2 ประเภทน้ี สามารถครอบคลุมความเส่ียงจากการดาํเนินงาน
หยุดชะงักเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจและทรัพยสิ์นของท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บค่าชดเชยหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึน จึงช่วยให้ความเส่ียง
จากการดาํเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิยัของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงได ้
 
3.1.7 ความเส่ียงเกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม   

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการดูแลรักษาความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในการประกอบธุรกิจ
เป็นอยา่งมาก เพ่ือลดผลกระทบหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์น บุคลากร ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม จากการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการวางแผนและกําหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว ตั้ งแต่การเลือกทําเลท่ีตั้ งสถาน
ประกอบการท่ีห่างไกลจากชุมชน การดําเนินการก่อสร้างโรงงานตามมาตรฐานสากล การติดตั้ งระบบกําจัดกล่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ การจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าจากกระบวนการผลิต และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงการดาํเนินนโยบายต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยรักษาระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้ง มุ่งเนน้ใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทีมงานเฝ้า
ระวงัปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างใกล้ชิด และมีการปรับเปล่ียนพฒันาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

ปัจจุบนับริษทั ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานสากลในส่วนของระบบ
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001และไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบ ISO 14001 
โดยผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบ
การจดัการดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยั TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพ่ิมเติมอีกดว้ย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้ง
คณะกรรมการดา้นชีวอนามยัและคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีหน่วยงานราชการกาํหนดอยา่งสมํ่าเสมอ  อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดด้าํเนิน
โครงการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
บริษทัฯ คาดวา่มาตรฐานดงักล่าวจะเพียงพอในการป้องกนัความเส่ียงและลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 
3.2.1 ความเส่ียงจากการผดินัดช าระหนีข้องผู้จดัจ าหน่ายสินค้า และลูกค้า 

ขั้นตอนการจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ จะเร่ิมจากการท่ีตวัแทนจาํหน่ายหรือลูกคา้ส่งคาํสั่งซ้ือเขา้มายงักลุ่ม
บริษทัฯ จากนั้นจะมีการตกลงเง่ือนไขทางการคา้ระหวา่งกนัจนแลว้เสร็จ ต่อมากลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งสินคา้ใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย
สินคา้หรือลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ และจะไดรั้บเงินค่าสินคา้จากคู่คา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อยา่งไรก็ตาม การทาํธุรกรรม
ดงักล่าว มีโอกาสท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหรือลูกคา้จะประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่องจนทาํให้ไม่สามารถชาํระค่า
สินคา้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ได ้อีกทั้ง ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ อาจส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินของคู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ เช่น ภาวะ
ความไม่สงบภายในประเทศ ขอ้พิพาททางการเมือง และการเปล่ียนแปลงมาตรการทางการเงิน เป็นตน้ ซ่ึงหากลูกหน้ีการคา้
ของกลุ่มบริษทัฯ ชาํระค่าสินคา้ไดล่้าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีตกลงกนั หรือไม่สามารถชาํระค่าสินคา้บางส่วนหรือทั้งจาํนวนให้แก่
กลุ่มบริษทัฯ ย่อมส่งผลให้ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษทัฯ ไม่เป็นไปตามท่ีประเมินไว ้หรือเกิด
ค่าใชจ่้ายจากการมีหน้ีสูญ 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 347 283 580 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1) (1) (235) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 346 282 345 

    
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการทีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,358 2,041 1,270 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9) (2) (7) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,358 2,039 1,263 

    
รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 2,704 2,321 1,608 

 
ทั้งน้ี เม่ือเทียบกบัยอดลูกหน้ีการคา้จากปี 2556 ถึงปี 2557 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.34 ซ่ึงพฤติกรรมการจ่าย

ชาํระเงินของลูกคา้จะมีรอบการจ่ายชาํระเงินท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้ท่ีเป็นปกติ โดยลูกหน้ีการคา้ไม่ใช่ลูกหน้ีท่ีเกิน
กาํหนดชาํระเงิน หรือเกิดจากลูกคา้ชะลอการชาํระเงิน  หรือลูกคา้ขาดสภาพคล่องในการชาํระหน้ี อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระ โดยในส่วนของการจดัจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ
นั้น กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดนโยบายให้ตวัแทนจาํหน่ายหรือลูกคา้เปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือ
จ่ายเงินล่วงหนา้ก่อนส่งสินคา้ (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณีท่ีสถาบนัการเงินในประเทศดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
สถาบนัการเงินขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจอยา่งกวา้งขวาง กลุ่มบริษทัฯ อาจขอให้คู่คา้ทาํการติดต่อ
สถาบนัการเงินในประเทศเพ่ือเพ่ิมการยนืยนั  (Add Confirm) เล็ตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ซ่ึงจะลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศประสบปัญหาทางการเงิน อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัหน้ีเสีย (Credit 
Insurance) กบับริษทัประกนัภยัชั้นนาํของโลกท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ระดบั Aซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูง  และมีความเส่ียง
ตํ่า และพร้อมท่ีจะจ่ายสินไหมทดแทนให้กบักลุ่มบริษทัฯ ไดสู้งสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าหน้ีท่ีผิดนดัชาํระเน่ืองมาจากเหตุ
สุดวสิยัต่างๆ รวมไปถึงการลม้ละลายทางการเงินของคู่คา้ การปฏิวติั และปัญหาการเมืองภายในประเทศคู่คา้  

สาํหรับการจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของลูกคา้ ทั้งในส่วน
ของประวติับริษทั ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือก่อนท่ีจะเขา้ทาํธุรกรรมทางการคา้ร่วมกนั 
ปัจจุบนัลูกคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในตลาดการคา้และมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
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กบักลุ่มบริษทัฯ มาอยา่งยาวนาน ทาํใหใ้นอดีตท่ีผา่นมากลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการผิดนดัชาํระของลูกหน้ีการคา้
ในประเทศมากนกั  

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินและหลกัประกนั
ท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย และติดตามการชาํระเงินโดยตรงกับลูกคา้อย่างใกลชิ้ด รวมทั้ งมีการจดัทาํ
รายงานสถานะลูกหน้ีปกติและลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดเป็นรายสัปดาห์ เพ่ือใชใ้นการติดตามการชาํระหน้ีอยา่งใกลชิ้ด หาก
พบวา่มีลูกหน้ีเร่ิมผิดนดัชาํระ จะมีการส่งหนงัสือทวงถามเป็นระยะๆ รวมทั้งอาจบงัคบัให้วางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามความ
เหมาะสม ตลอดจนถึงขั้นเขา้สู่การฟ้องร้องดาํเนินคดี 
 
3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการขยายการส่งออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ โดยมีจาํนวนประเทศปลายทางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ในแต่ละปี ปัจจุบนักว่า 145 ประเทศ แมว้่านโยบายการส่งออกของกลุ่มบริษทัฯ จะกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในบางประเทศ รวมทั้งเป็นการกระจายความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  กลุ่มบริษทัฯจะส่งออกเป็นสกลุทอ้งถ่ินของประเทศนั้นดว้ย  

ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีรายไดห้ลกัเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกลุ ส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี และอ่ืนๆ เช่น ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน มาเลเซียริงกิต ปอนด์ และดอลล่าร์ออสเตรเลีย เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็มีตน้ทุนวตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และเคร่ืองจกัรบางส่วนท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ และยโูร รวมทั้งยงัมีค่าบริการค่าขนส่งในต่างประเทศ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศท่ีตอ้ง
จ่ายเป็นสกลุเงินต่างๆ เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ยโูร วอนเกาหลี หยวน ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไตห้วนั ดองเวียตนาม เป็น
ตน้   

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะพยายามบริหารกระแสเงินสดจ่ายใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสดรับท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
สกลุเงินเดียวกนั เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) แต่ก็ยงัมีบางช่วงเวลาท่ีจะตอ้งอาศยัมาตรการ
อ่ืนมาเสริม เช่น การเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอีกทางหน่ึง 

จากการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในขา้งตน้ ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า ความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มากนัก ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ 
สามารถรักษาความสามารถในการทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน และการลงทุนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
3.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ภาระหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย หน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบ
คงท่ี และหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

หลกัประกนั ครบก าหนด 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,251.99 

 

MMR MOR MLR-2.00  

LIBOR 6 เดือน +3.50 และ 

3.20 – 3.60 

มี ภายใน 1 ปี 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี)  

363.19 MLR-1.5 ถึง MLR  มี 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับโครงการโรงกระดาษ 3 

จากสถาบนัการเงิน 

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี)  

2,725.42 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจาํ 

12 เดือน+3.50 

มี 2564 

หุ้นกูย้มืระยะยาวสกุลบาท  13,967.67 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.50 

(5.75, 5.8)และ(6.0-6.1) 

สาํหรับ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี 

– ไม่มี – 2559 – 2563 

รวม 22,308.27 –  –  –  

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 7,977.41ลา้น

บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.75 กลุ่มบริษทัฯ จึงตอ้งเผชิญความเส่ียงจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียในตลาดเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงอาจทาํใหภ้าระดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนทางการเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม จากการเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ท่ีผา่นมา ทาํใหส้ดัส่วนของหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ปรับลดลงซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถประมาณการตน้ทุน
การดําเนินงานทั้ งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งสามารถควบคุมตน้ทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีมี
เสถียรภาพได ้
 
3.2.4 ความเส่ียงจากการช าระคนืหนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงนิ รวมทั้งเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ จดัหาสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานบางส่วนมาจากการเขา้ทาํสัญญาเช่าซ้ือและสัญญา
เช่าทางการเงิน รวมทั้ง ไดมี้การจดัหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่า
ทางการเงินรวมทั้งส้ิน 363.19 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเป็นจาํนวน 163.53 ลา้นบาท และมีเงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทรวมทั้งส้ิน 2,725.42 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี จาํนวน 453.82 ลา้นบาท ซ่ึงภาระหน้ีสินดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัฯ จาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอท่ีจะ
สามารถชาํระคืนเงินตน้ไดต้รงตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน และสญัญากูย้ืมเงิน เพ่ือไม่ให้การชาํระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
ทั้งน้ี สญัญากูย้มืเงินระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบัสถาบนัการเงินแต่ละราย ไดก้าํหนดให้กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ รวมทั้ง การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม อาทิเช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย (Debt Service 
Coverage Ratio: DSCR) เป็นตน้ ทั้งน้ี หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดของสัญญากูย้ืมเงินได ้
จะมีผลใหเ้จา้หน้ีเงินกูส้ามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียผิดเง่ือนไข กาํหนดเง่ือนไขอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรืออาจดาํเนินการ



 

59 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ยึดหลกัประกนัของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีไดท้าํไวก้บัเจา้หน้ีสถาบนั
การเงินทุกรายมาโดยตลอด และมีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดท่ีรัดกุม เพ่ือรักษาความสามารถในการชาํระหน้ีให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการชาํระคืนหน้ีเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัฯ ได ้นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ 
ไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะพยายามรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และโครงสร้างเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง พยายามรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนิน
มาตรการต่างๆ ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ บริษทัฯ เช่ือวา่จะทาํใหค้วามเส่ียงจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมให้แก่สถาบนัการเงินของกลุ่ม
บริษทัฯอยูใ่นระดบัตํ่า 
 
3.2.5 ความเส่ียงจากการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิ 

ในการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามขอ้ 7.1(ญ) ในขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู้
นั้น กาํหนดใหห้น้ีสินในสูตรการคาํนวณไม่นบัรวมถึง (1) หน้ีดอ้ยสิทธิ (2) หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ และ (3) หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เน่ืองจากเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องชาํระหน้ีหรือสินทรัพยอ์นัดบัหลงัจากเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิและเจา้หน้ีทัว่ไปในกรณีท่ี
บริษทัลม้ละลาย หรือมีการชาํระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ แต่จะมีอนัดบัสูงกวา่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั โดยจะมีสิทธิเป็น
อนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่สิทธิไล่เบ้ียของหน้ีดอ้ยสิทธิมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสิทธิของผูถื้อหุน้เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  
จึงนาํหน้ีดอ้ยสิทธิทั้ง 3 รายการดงักล่าวมานบัรวมอยูใ่นส่วนของทุน (Equity) แทนการนบัเป็นหน้ีสิน ซ่ึงสูตรการคาํนวณ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัฯ จะแตกต่างจากสูตรการคาํนวณอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของหุน้กูท้ัว่ไปท่ีหน้ีสินจะใช้
หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (รวมหน้ีดอ้ยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหน้ีดอ้ยสิทธิ ทาํให ้D/E Ratio ท่ีคาํนวณตามสูตร
ของบริษทัฯ นอ้ยกวา่ D/E Ratio ของหุน้กูท้ัว่ไป อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกิจการยงัดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ หน้ีดอ้ยสิทธิมี
สิทธิในการไดรั้บชาํระหน้ีเสมือนเทียบเท่ากบัเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิและเจา้หน้ีทัว่ไป   

การคาํนวณ D/E Ratio ตามสูตรของบริษทั อาจส่งผลใหใ้นอนาคตบริษทัสามารถก่อหน้ีดอ้ยสิทธิและ/หรือภาระ
หน้ีสินอ่ืนไดเ้พ่ิมข้ึนไม่จาํกดัจาํนวน ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงในการก่อหน้ีมากกวา่บริษทัทัว่ไปท่ีกาํหนดสูตร D/E 
Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีในอนาคตของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรก็ดี แนวโนม้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีทิศทางการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน และแมว้า่การก่อหน้ีดอ้ยสิทธิของบริษทัฯ จะสามารถเกิดข้ึนเม่ือใดก็
ได ้แต่ผูถื้อหุน้กูข้องบริษทัฯ ยงัคงมีสิทธิเรียกร้องในการชาํระหน้ีหรือสินทรัพยใ์นอนัดบัก่อนหน้ีดอ้ยสิทธิทั้งหมด โดยปี 
2557 บริษทัยงัไม่มีภาระหน้ีดอ้ยสิทธิเกิดข้ึน  
 

3.3 ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษทัฯ มีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัหลายรายการ ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีมีความ

เก่ียวโยงกนั ดงันั้น การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางท่ีทาํ
ใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียง
อนัเน่ืองมาจากการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ปัจจุบนัการเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบักลุ่มท่ีมีความเก่ียวโยงกนันั้น ส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษทัฯ เป็นสาํคญั อาทิเช่น การซ้ือขายสินคา้ การให้บริการ การกูย้ืมระหว่างกนั เป็นตน้ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นส่วนท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 12 เร่ืองรายการระหวา่งกนั 
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อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และดาํเนินมาตรการป้องกนัความเส่ียง โดยไดก้าํหนด
แนวทางในการพิจารณาถึงความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั และมีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เป็นธรรม 
และโปร่งใส สาํหรับการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัทุกรายการ รวมทั้ง มีการกาํหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหวา่งกนั 
โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอกท่ีมีลกัษณะรายการเทียบเท่ากนั  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การเขา้ทาํ
รายการระหวา่งกนัจะเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส เช่น การจดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาจากภายนอก การขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
เขา้ทาํรายการดงักล่าวแลว้แต่กรณี โดยบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรืออาจมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มจะไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ืออนุมติัการเขา้ทาํรายการได ้เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างกลุ่ม
บริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมทั้งน้ี จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวมา
อยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหทุ้กฝ่ายมัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

3.4 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมผู้ีถอืหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั DOUBLE A HOLDINGS LIMITED (“DAH”) ถือหุ้นในบริษทัฯ จาํนวน 

302,114,804 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 74.53 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยนายโยธินดาํเนิน ชาญวนิชย ์ถือหุ้นใน
บริษทัฯ ทางตรงและออ้มผา่น DAH บริษทัแหลมเขายคูาโนโลยีจาํกดั และบริษทัอีสเทิร์นการเกษตร จาํกดั เป็นสัดส่วนรวม
ทั้งส้ินร้อยละ 76.22 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ 3 ใน 4 ดงักล่าวทาํ
ใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ ในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่น้ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

ทั้ งน้ี  บริษัทฯได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานและเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

3.5 ความเส่ียงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด  
บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้ งจาํนวนหรือบางส่วนตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูน้ี้ โดยสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิเฉพาะของบริษทัฯ เท่านั้น ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงในการ
ไดรั้บชาํระหน้ีคืนก่อนกาํหนด หากบริษทัฯ ใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งน้ี การไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน
ครบกาํหนดดงักล่าวอาจทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีผูล้งทุนคาดไว ้(ตามรายละเอียดและภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
ไวใ้นขอ้ 10.2 ของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู)้ 
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4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
 
ลกัษณะสําคญัของสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2558 

ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นหลกั ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรหลกัดงักล่าวน้ี มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีทั้งส้ิน 25,523 
ลา้นบาท โดยสินทรัพยถ์าวรหลกัของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นสาํคญั 
ทั้งน้ี สินทรัพยถ์าวรหลกัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ 

 มูลค่าตามบัญชี ณ 

31 ธันวาคม 2558 

(ล้านบาท) 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

1.     ท่ีดิน 1,417 เจา้ของ 

2.     อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 3,992  เจา้ของ 

3.     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 16,832 เจา้ของ 

4.     เคร่ืองมือ 130 เจา้ของ 

5.     เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 104 เจา้ของ 

6.     ยานพาหนะ 1,941 เจา้ของ/เช่าซ้ือ/เช่าทางการเงิน 

7.     งานระหวา่งการก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 1,107 เจา้ของ 

รวม 25,523   

 
รายการสินทรัพย์ทีซ้ื่อมาของบริษัทย่อย 

ในเดือนมกราคม 2556 DA Alizay SAS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ซ้ือโรงงานและทรัพยสิ์นของโรงงานผลิต
กระดาษอลิเซ่จากรัฐบาลฝร่ังเศสเพ่ือขยายฐานการผลิตใหม่ในประเทศฝร่ังเศสสาํหรับการบุกตลาดในยโุรป ตะวนัออกกลาง 
และแอฟริกาตะวนัตก เดิมโรงงานแห่งน้ีเป็นของบริษทัเอกชนจากฟินแลนด ์ภายใตช่ื้อ โรงเยือ่และโรงกระดาษอลิเซ่ (Alizay) 
หลงัประสบปัญหาจนตอ้งปิดโรงงาน รัฐบาลฝร่ังเศสจึงเขา้จึงเขา้ซ้ือกิจการเพ่ือนาํมาขายต่อให้นักลงทุนรายอ่ืนเพ่ือให้เปิด
ดาํเนินงานไดอี้กคร้ัง โดยทางรัฐบาลฝร่ังเศสไดต้กลงเลือกบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนของไทยท่ีมีกระดาษไป
จาํหน่ายในประเทศฝร่ังเศสอยูแ่ลว้เขา้มาเป็นผูด้าํเนินการต่อเพ่ือสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศฝร่ังเศส และ
เป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศ โดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 18 ลา้นยโูร (เทียบเท่าประมาณ 720 ลา้นบาท) 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทั Cabinet ROUX ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ดว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
สาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและราคาเปล่ียนแทนหักค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ ผลของการประเมินมี
มูลค่าสูงกวา่ราคาทุนท่ีซ้ือมาก เน่ืองจากผูป้ระเมินตั้งสมมุติฐานวา่บริษทัฯ จะมีการดาํเนินงานตามกาํลงัการผลิตของโรงงาน 
บริษทัฯและผูส้อบบญัชีพิจารณาแลว้เห็นวา่ในปีแรกของการดาํเนินงาน บริษทัฯ คาดวา่จะไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามนั้น 
ดังนั้ นมูลค่าตามราคาท่ีประเมินได้จึงสูงเกินไป จึงได้เพ่ิมวิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income 
Approach) เพ่ือปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาให้แสดงมูลค่ายุติธรรม ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคา

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
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บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแ ทนจากการลงทุน อตัราคิดลดและอตัราการเติบโต ซ่ึงดาํเนินการประเมินโดยทีม
ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัฯ และสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง การประเมินราคาใหม่ดงักล่าวน้ีมีผลทาํใหบ้ริษทัยอ่ยไดป้รับเพ่ิม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 3,067 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2556 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัย่อยตอ้งปรับลด
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซ่ึงในปี 2557 มีความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินยโูรท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบสกลุเงินบาทอยา่งเป็นสาระสาํคญั จึงเป็นเหตุใหมู้ลค่าสินทรัพยข์อง DA Alizay SAS 
ลดลง จึงได้จัดให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ตามหลกัเกณฑ์เดิม การ
ประเมินราคาใหม่ดงักล่าวน้ีมีผลทาํใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 157 
ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบนั 
 

โดยสินทรัพยถ์าวรหลกัของกลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาเช่าทางการเงิน ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

หมายเหตุ : (1) วงเงินกูร้ะยะสั้น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั วงเงินเลตเตอร์ออฟ
เครดิต และทรัสตรี์ซีส วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และ/หรือวงเงินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 

 
 
สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชี 10 ลา้นบาท  

 มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 76 เจา้ของ 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (66)   

รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 10  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ดงัต่อไปน้ี  

ผู้ถือครอง หลกัประกนั ลกัษณะวงเงนิ วงเงนิ 

บริษทัฯ สินคา้คงเหลือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,500 

ลา้นบาท 

วงเงินกูร้ะยะสั้น(1)  2,990 ลา้นบาท 

บริษทัฯ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สญัญาเช่าทางการเงิน  250 ลา้นบาท 

APM3 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในอนาคต เน้ือ

ท่ี 138 ไร่ และเคร่ืองจักร โดยมีมูลค่า

การจดจาํนอง 4,600 ลา้นบาท 

วงเงินกูเ้งินระยะยาว 

 

วงเงินกูร้ะยะสั้น(1) 

 3,200 ลา้นบาท 

 

 800 ลา้นบาท 
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รูปแบบ 

เคร่ืองหมาย/ลขิสิทธ์ิ/

สิทธิบัตร 

ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/ 

บริการ 

เลขทีค่ าขอ/ ประเทศ

ทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง/

ครบก าหนดต่ออายุ 

1. เคร่ืองหมายการคา้ 

“Quality” 

บมจ.ดับ๊เบ้ิล เอ 

(1991)  

กระดาษ/อุปกรณ์

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

เลขท่ีคาํขอ 688498, 

559851 

จดทะเบียนเอาไว ้77  

ประเทศ 

10 ปี/ 28 กมุภาพนัธ์ 

2561, 8 มิถุนายน 

2563 

2. เคร่ืองหมายการคา้ 

“Paper From Khan-Na 

บมจ.ดับ๊เบ้ิล เอ 

(1991) 

ตน้ไม/้กระดาษ เลขท่ีคาํขอ 777885 

จดทะเบียนเอาไว ้35 

ประเทศ 

10 ปี/ 26 สิงหาคม 

2563 

3. เคร่ืองหมายการคา้ 

“Alpine” 

บมจ.ดับ๊เบ้ิล เอ 

(1991) 

กระดาษ เลขท่ีคาํขอ 528481 

จดทะเบียนเอาไว ้7 

ประเทศ 

10 ปี/ 9 สิงหาคม 

2566 

4. เคร่ืองหมายการคา้ 

“Shih-Tzu” 

บมจ.ดับ๊เบ้ิล เอ 

(1991) 

กระดาษ เลขท่ีคาํขอ 511361 

จดทะเบียนเอาไว ้3 

ประเทศ  

10 ปี/ 6 กมุภาพนัธ์ 

2566 

5. เคร่ืองหมายการคา้ 

“Double A” 

บมจ.ดับ๊เบ้ิล เอ 

(1991) 

กระดาษ/เยือ่/บริการ/

Stationery/ โทนเนอร์/ 

เยือ่/ยางรถยนต/์

อาหาร/ตน้กลา้ 

เลขท่ีคาํขอ 426317  

จดทะเบียนเอาไว ้191 

ประเทศ 

10 ปี/ 30 พฤศจิกายน 

2563 

กรณีครบกาํหนดระยะเวลาคุม้ครอง แลว้สามารถยืน่คาํขอต่ออายไุด ้ ดงันั้นจึงไม่กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตเยื่อและกระดาษ ซ่ึง

รวมถึงธุรกิจผลิตสารเคมีต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียน ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าท่ีเป็นแหล่งพลงังานสําคญัในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียน รวมทั้ง ธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในอนาคต อีกทั้ ง หากมีธุรกิจอ่ืนใดท่ีน่าสนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่า  
บริษทัฯ ก็อาจจะพิจารณาเขา้ไปลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทัฯ ซ่ึงการเขา้ไปลงทุนดงักล่าวจะตอ้งผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นคณะกรรมการหรือเขา้ร่วมในการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม รวมทั้งมีการ
กาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานท่ีสาํคญัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือควบคุมการดาํเนินงานขององคก์รท่ีบริษทัฯ เขา้
ไปถือหุน้อยู ่ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีบริษทัฯ ไดว้างเป้าหมายไว ้และสามารถสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัฯ รวมทั้ง สามารถช่วย
เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูใ่น
ปัจจุบนัตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบกนั เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 
หมายเหต ุ: คาํช้ีแจงและเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

เม่ือปี พ.ศ. 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั) มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการ
ดาํเนินงานและจากการคืนทุนของบริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ จาํกดั (ซ่ึงขายสินทรัพยท์ั้งหมดให้แก่บริษทัฯ) และในช่วงเวลา
ดงักล่าว ผลประกอบการของ NPS (ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจไฟฟ้าและพลงังาน มีโรงไฟฟ้า จาํนวน 5 โรง ขนาดกาํลงั
การผลิตติดตั้ง 435 เมกกะวตัต ์ณ ขณะนั้น) มีกาํไรสุทธิทุกปี และมีโอกาสในการขยายธุรกิจอีกหลายโครงการ เน่ืองจากไดรั้บ
เลือกให้เป็นผูช้นะการประมูลโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชน (SPP&IPP) นอกจากน้ี อาจมีการนาํหุ้นของ NPS เขา้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง 1-3 ปีนบัแต่ปี พ.ศ. 2553  

เพ่ือเป็นการบริหารกระแสเงินสดโดยการลงทุนในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตสูงและเพ่ิมอตัราผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อ
หุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2553 จึงมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสามญัของ NPS จาํนวน 338,599,994 หุ้น ในราคา
ไม่เกินราคายติุธรรมท่ีบริษทัท่ีปรึกษาการเงินอิสระประเมินไวหุ้้นละ 21.54 บาท โดยบริษทัฯไดเ้จรจาและเขา้ซ้ือไดใ้นราคา
หุน้ละ 14.5 บาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ NPS ในอตัราร้อยละ 36.2 ณ ขณะนั้นภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าว 

อยา่งไรก็ดี ในปีพ.ศ. 2556 บริษทัฯมีการขยายกิจการธุรกิจหลกัในหลายโครงการ เช่น โรงงานกระดาษท่ี 3 และ
โรงงานกระดาษท่ีประเทศฝร่ังเศส จากการขยายกิจการดงักล่าว บริษทัฯตอ้งระดมเงินทุนดว้ยการกูย้ืมเงินเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน มีแนวโนม้สูงข้ึน จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการกูย้ืมเงิน ณ ขณะนั้น บริษทัฯจึงมีแผนนาํหุ้นของ NPS 
ออกขาย เพ่ือระดมทุนมาใชใ้นการดาํเนินงานและขยายกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯไดพ้ยายามสรรหาผูส้นใจซ้ือหุ้นในราคาท่ีสูง  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่จากการสรรหาและเจรจา ปรากฎว่า Matrix เป็นผูแ้สดง
เจตนาซ้ือหุน้ NPS เพียงรายเดียว โดยไดส่้งหนงัสือเจตนาขอซ้ือหุน้สามญั NPS จากบริษทัฯ จาํนวน 100 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้น
ละ 21 บาท   

บริษทัฯ พิจารณาวา่การขายหุ้น NPS ให้แก่ Matrix นั้น ถือเป็นการขายสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนของบริษทัฯ (ณ ช่วงเวลานั้น) ให้แก่บริษทัท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ทาํ
รายการเก่ียวโยงฯ จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และไดรั้บมติอนุมติัไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียง) ทั้งน้ี ตอ้งมีความเห็นจากท่ีปรึกษา
การเงินอิสระเสนอความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย บริษทัฯจึงเลือกบริษทั กรุงไทย แอด
ไวซ์เซอร่ี จาํกดั ใหเ้ป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการจาํหน่ายหุ้น NPS ตามท่ีได้
รับคาํเสนอซ้ือจาก Matrix ดงักล่าว  

จากการประเมิน บริษทั กรุงไทย แอดไวซ์เซอร่ี จาํกดั มีความเห็นวา่ ขอ้เสนอซ้ือหุ้นของ Matrix ท่ีราคา 21 บาทต่อ
หุน้นั้น เป็นราคาท่ีอยูใ่นช่วงราคาท่ีบริษทั กรุงไทย แอดไวซ์เซอร่ี จาํกดั ประเมินไดจ้ากวธีิการประเมินแบบแยกส่วน ในกรณี
ท่ีประเมินมูลค่าเงินลงทุนของโรงไฟฟ้า IPP ตามมูลค่าทางบญัชี (ท่ีช่วงราคา 19.12 – 26.33 บาทต่อหุ้น) ดงันั้น ราคาและ
เง่ือนไขในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัน้ี จึงมีความสมเหตุสมผล ตามขอ้มูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้นของกลุ่ม NPS 
โดยรวม อน่ึง ประโยชน์ในการเขา้ทาํรายการและปัจจยัเส่ียงในการเขา้ทาํรายการมีดงัน้ี 
 
ประโยชน์ในการเขา้ทาํรายการ 

1) บริษทัฯจะไดรั้บกาํไรก่อนหกัภาษีจากการเขา้ทาํรายการขายหลกัทรัพยก์บั Matrix จาํนวนประมาณ 650 ลา้นบาท  
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2) บริษทัฯจะมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน และสามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปชาํระคืนหน้ี ซ่ึงจะส่งผลให้สัดส่วนของ
หน้ีสินต่อผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ของบริษทัฯลดลง หรือนาํไปลงทุนในธุรกิจท่ีมีโอกาสในการให้ผลตอบแทนท่ีดี 
หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจหลกั หรือลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

3) บริษทัฯจะสามารถลดภาระในการเพ่ิมเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนจากการเพ่ิมทุน 
4) บริษทัฯ ยงัคงมีสิทธิในการออกเสียงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ในวาระท่ีมีความสาํคญั 
5) เป็นการลดสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องค่อนขา้งนอ้ย 

 
ปัจจยัเส่ียงในการเขา้ทาํรายการ 

1) บริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลจาก NPS ลดลง ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีลดลง 
2) บริษทัฯ อาจไดรั้บความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าหุน้ NPS ในอนาคต จากเหตุการณ์ในอนาคต 
3) บริษทัฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้น NPS ท่ีลดลงตํ่ากวา่ร้อยละ 25 หาก NPS มีการเพ่ิมทุนท่ีมีผลต่อทุนชาํระแลว้ของ 

NPS เพ่ิมเติมในอนาคต 
 
ต่อมา บริษทัฯ จึงเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการขายหุ้น NPS ให้ Matrix ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ตามลาํดบั 

ภายหลงัไดรั้บมติอนุมติัเร่ืองการขายหุ้น NPS ให้ Matrix ฝ่ายจดัการของบริษทัฯไดด้าํเนินการเจรจาและจดัทาํ
สัญญาซ้ือขายหุ้นระหวา่งบริษทัฯและ Matrix จนไดข้อ้สรุปและมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น NPS ร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 2 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สาํหรับหุ้นสามญั NPS จาํนวน 100 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,100 ลา้นบาท 
โดย Matrix ใหส้ญัญาวา่จะนาํเงินจาํนวน 2,100 ลา้นบาท มาชาํระใหแ้ก่บริษทัฯภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีทาํสัญญาซ้ือขายหุ้น 
ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ทั้งบริษทัฯและ Matrix ไดต้กลงกนัแกไ้ขระยะเวลาการชาํระเงินจาก 60 วนั เป็น 
120 วนั นบัแต่วนัท่ีทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ เพราะ Matrix ไดแ้จง้ต่อบริษทัฯวา่จะจดัการเงินท่ีจะนาํมาชาํระค่าหุ้นให้ครบถว้นได้
ภายในระยะเวลาท่ีแกไ้ขใหม่ดงักล่าว  

สญัญาซ้ือขายหุน้ฉบบัลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มิไดก้าํหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนเก่ียวกบัเร่ืองการโอนหุ้นเอาไว ้
ตามกฎหมายแลว้จึงตอ้งดาํเนินการโอนหุน้ทนัทีท่ีมีการลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้เรียบร้อยโดยคู่สญัญา  

อน่ึง ในช่วงพ.ศ. 2557 บริษทัฯมีผลประกอบการและสภาพคล่องลดลง การขายหุ้น NPS และโอนหุ้นให้แก่ Matrix 
ทนัทีจึงเป็นการทาํไปเพ่ือลดภาระในการเพ่ิมเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนจากการเพ่ิมทุน และ
ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถบนัทึกบญัชีและรับรู้รายไดจ้ากมูลค่าเงินค่าขายหุน้ NPS ไดภ้ายในรอบบญัชีของปีพ.ศ. 2557  

นอกจากน้ี เน่ืองดว้ย Matrix เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯเองจึงทราบขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงินของ Matrix และรายละเอียดความคืบหนา้ของ Matrix ในการรวบรวมเงินทุนเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินค่าซ้ือหุ้น NPS เป็น
อยา่งดี บริษทัฯพิจารณาแลว้จึงเห็นวา่ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้จาก Matrix นั้นมีค่อนขา้งตํ่า ถึงแมมี้การโอนหุ้น 
NPS ใหแ้ก่ Matrix ไปแลว้ ทั้งท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ 
 

Matrix และ ฟิวเจอร์โฮลด้ิง มีการปรับโครงสร้างแผนการลงทุนและแผนการดาํเนินธุรกิจ Matrix จึงเขา้ทาํสัญญา
ซ้ือขายหุน้ NPS กบัฟิวเจอร์โฮลด้ิง โดย Matrix มีหนงัสือแจง้บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี [24 มีนาคม 2558] วา่ ฟิวเจอร์โฮลด้ิงจะเป็นผู ้
ชาํระเงินค่าหุน้ NPS จาํนวน 2,100 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษทัฯแทน Matrix 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีของคดีความหรือขอ้พิพาททาง

กฎหมายใดท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อ
หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นอกจากน้ี บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมิไดมี้คดีความท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้รวมทั้งไม่ไดมี้คดีความท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษทัฯ 
  

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
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ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์นิติบุคคลท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ และบุคคลอา้งอิง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
6.1.1  บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
 บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพเ์ขียน และ

เยือ่กระดาษ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000602 
ทุนจดทะเบียน : 5,029.86 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 4,053.69 ลา้นบาท 
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัท 

: หุน้สามญั 405,369,559 หุน้ 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ 

 
6.1.2 บริษัทย่อย  

1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั (“AAH”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพื่อการลงทุน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 187/3 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตาํบลบางววั  

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538054097 
ทุนจดทะเบียน : 2,600.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 2,600.00 ลา้นบาท  

2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มลิล์ 3 จ ากดั (“APM3”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั แอด๊วานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1/2 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255549000731 
ทุนจดทะเบียน : 3,500.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 3,500.00 ลา้นบาท 

3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ ากดั (“CLO2”) 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 



 

68 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ช่ือบริษัท : บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายคลอรีนไดออกไซด ์
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255553000686 
ทุนจดทะเบียน : 104.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 104.00 ลา้นบาท 

4) บริษัท ไลม์ ควอลติี ้พลัพ์ 2 จ ากดั (“LQP2”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายปูนขาวและนํ้ ายาขาว 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255553000678 
ทุนจดทะเบียน : 322.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 322.00 ลา้นบาท 

5)  บริษัท ด.ีเอ. ออ็กซิเจน แพลนท์ จ ากดั (“DAO2”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ดี.เอ.ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายออกซิเจนชนิดแขง็และชนิดเหลว 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000117 
ทุนจดทะเบียน : 47.20 ลา้นบาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
: 47.20 ลา้นบาท 

 
6) บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ ากดั (“HTP”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ท่ี 3 ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105533112579 
ทุนจดทะเบียน : 200.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 200.00 ลา้นบาท  

7) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี ้มเินอรัล จ ากดั (“HTSM”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 203 หมู่ 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105537071664 
ทุนจดทะเบียน : 40.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 40.00 ลา้นบาท 

8) Quality Paper Mill Limited (“QPM”) 
ช่ือบริษัท : Quality Paper Mill Limited  
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ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : Mahatab Center (4th Floor, Suite #2), New: 177, Shahid Syed Nazrul 

Islam Sarani, Old 31 Bijoynagar, Dhaka-1000, Bangladesh 
เลขทะเบียนบริษัท : C 89465/11 
ทุนจดทะเบียน : 1,750.00 ลา้นตากา 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 157.90  ลา้นตากา 

9) บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ น า้ใส จ ากดั (“DA NS”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ นํ้ าใส จาํกดั  

(ช่ือเดิม “บริษทั ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรต้ิง จาํกดั”) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 274 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538077445 
ทุนจดทะเบียน : 501.616 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 501.616 ลา้นบาท  

10) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พลัพ์ มลิล์ 3 (“APulpM3”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั แอด๊วานซ์ พลัพ ์มิลล ์3 จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเยือ่กระดาษ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000156 
ทุนจดทะเบียน : 150.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 92.58 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: APulpM3 ไดรั้บชาํระทุนเพ่ิมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 เป็น 
92.58 ลา้นบาท 

11) Metro Profit International Limited  
ช่ือบริษัท : Metro Profit International Limited 
ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพื่อการลงทุน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท : 1753807 
ทุนจดทะเบียน : 350 ลา้นเหรียญฮ่องกง 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 350 ลา้นเหรียญฮ่องกง 

12) DA Alizay SAS 
ช่ือบริษัท : DA Alizay SAS 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเยือ่กระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : ZI du Clos Pré – 27460 Alizay 
เลขทะเบียนบริษัท : 790 462 972 R.C.S. EVREUX 
ทุนจดทะเบียน : 35.226  ลา้นยโูร 
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ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 35.226  ลา้นยโูร 
13) Eastsun International Trading Limited 
ช่ือบริษัท : Eastsun International Trading Limited 
ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพื่อการลงทุน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท : 860878 
ทุนจดทะเบียน : 67.15 ลา้นเหรียญฮ่องกง 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 67.15 ลา้นเหรียญฮ่องกง 

14) APC Middle East FZE 
ช่ือบริษัท : APC Middle East FZE 
ประเภทธุรกิจ : Paper Converting 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : Office no. LB 15229, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates 

Warehouse address : Plot no. S60520, JAFZA South, Dubai, United Arab 
Emirates 

เลขทะเบียนบริษัท : 160228 
ทุนจดทะเบียน : 1.0  ลา้นเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1.0  ลา้นเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ 

15) Alizay Paper Converting Egypt LLC. 
ช่ือบริษัท : Alizay Paper Converting Egypt LLC. 
ประเภทธุรกิจ : Paper Converting 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo 
เลขทะเบียนบริษัท : 85903 
ทุนจดทะเบียน : 240,000 ปอนดอี์ยปิต ์
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 240,000 ปอนดอี์ยปิต ์

16) บริษัท ทอฟเต้ วนั จ ากดั 
ช่ือบริษัท : บริษทั ทอฟเต ้วนั จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเล และทะเลชายฝ่ัง 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 2/1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255547000271 
ทุนจดทะเบียน : 1.0 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1.0  ลา้นบาท  

17) บริษัท คนันา จ ากดั (“KN”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั คนันา จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : สนบัสนุนและส่งเสริมการปลูกตน้กระดาษ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 207 หมู่ 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468 



 

71 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ทุนจดทะเบียน : 530.00 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 530.00 ลา้นบาท 

18) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”) 
ช่ือบริษัท : DA International Capital Holding Pte. Ltd. 
ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพื่อการลงทุน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 12 ALJUNIED ROAD, #02-01 KH PLAZA, ALJUNIED, SINGAPORE 

(389801) 
เลขทะเบียนบริษัท : 201406043Z 
ทุนจดทะเบียน : 200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : - 

19) Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”) 
ช่ือบริษัท : Advance Thabaung Mill Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตเยือ่,กระดาษ และไฟฟ้า  
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : Room 1003, 10 Floor, Building A, Pearl Condo, Kabaraye Pagoda Road, 

Bahan Township, Yangon, Myanmar 
เลขทะเบียนบริษัท : 95FC/2014-2015 
ทุนจดทะเบียน : 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : - 

20) A-Maritime Holding Company Limited (“AMH”) 
ช่ือบริษัท :  A-Maritime Holding Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : Investment Holding 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท : 2144139 
ทุนจดทะเบียน : 32.15 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 32.15 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

21) Tofte 1 Shipping Company Limited  
ช่ือบริษัท : Tofte 1 Shipping Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2151387 

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

22) NPS Mosa Shipping Company Limited 
ช่ือบริษัท :  NPS Mosa Shipping Company Limited 



 

72 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2151366 

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

23) Alizay 1 Shipping Company Limited 
ช่ือบริษัท :  Alizay 1 Shipping Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2151395 

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

24) NPS MOSA Shipping S.A. 
ช่ือบริษัท : NPS MOSA Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, 

Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of 
Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : - 

25) Tofte 1 Shipping S.A. 
 
ช่ือบริษัท 

 
: 

 
Tofte 1 Shipping S.A. 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, 

Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of 
Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : - 

26) Alizay 1 Shipping S.A. 
ช่ือบริษัท : Alizay 1Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
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ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 71Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, 
Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of 
Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : - 

 
 
6.1.3  บริษัทร่วม 

1) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม  อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123 
โทรศัพท์ : (66) 37-208840 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
โฮมเพจ : www.doubleapower.com 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 9,354.04 ลา้นบาท 

2) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากดั (“NPP2”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 57/5-9 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309 
โทรศัพท์ : (66) 38-532833 ตอ่ 3222 
โทรสาร : (66) 38-532829 
ทุนจดทะเบียน : 370 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 361.64 ลา้นบาท 
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3) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากดั (“NPP3”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 94/1 หมู่ท่ี 3 ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317 
โทรศัพท์ : (66) 38-855090 
โทรสาร : (66) 38-855089 
ทุนจดทะเบียน : 1,640 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,640 ลา้นบาท 

4) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากดั (“NPP5”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 217 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786 
โทรศัพท์ : (66)2-634-5230 ต่อ 3202 
โทรสาร : (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 1,520 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,520 ลา้นบาท 

5) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ ากดั (“NPP5A”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 218 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794 
โทรศัพท์ : (66)2-634-5230 ต่อ 3201 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 1,618 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,558.50 ลา้นบาท  

6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จ ีจ ากดั (“FG”)  

(เดิมช่ือ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ ำกดั”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

(ยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่เป็น เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม  
อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969 
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โทรศัพท์ : -(66) 37-208840 
โทรสาร : -(66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 1,970 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,828.575 ลา้นบาท 

7) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากดั (“NPP11”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 125 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000620 
โทรศัพท์ : (66)2-634-5230 ต่อ 3315 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 950 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 950 ลา้นบาท 

8) บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ ากดั (“NPP12”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์12 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 274 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 1,515 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว :  378.75 ลา้นบาท 

9) บริษัท ไอพพี ีไอพ ี2 จ ากดั (“IPP IP2”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ไอพีพี ไอพี 2 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ภายใต ้โครงการรับซ้ือไฟฟ้า

จากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 94/1 หมู่ท่ี 3 ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 1,380 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1,310.44 ลา้นบาท  

10) บริษัท ไอพพี ีไอพ ี7 จ ากดั (“IPP IP7”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ไอพีพี ไอพี 7 จาํกดั 
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ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000214 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800-39 ต่อ 3636 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 660 ลา้นบาท  
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 596.08 ลา้นบาท  

11) บริษัท ซีเอชพ ี1 จ ากดั (“CHP1”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ซีเอชพี 1 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 130 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 130 ลา้นบาท 

12) บริษัท ซีเอชพ ี3 จ ากดั (“CHP3”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ซีเอชพี 3 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 125 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001519 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800-39 ต่อ 3636 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 250 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 250 ลา้นบาท 

13) บริษัท ซีเอชพ ี5 จ ากดั (“CHP5”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ซีเอชพี 5 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 125 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800-39 ต่อ 3636 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 350 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 333 ลา้นบาท 

14) บริษัท ซีเอชพ ี7 จ ากดั (“CHP7”) 
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ช่ือบริษัท : บริษทั ซีเอชพี 7 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 125 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000222 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800-39 ต่อ 3636 
โทรสาร : (66) 2-6591410, (66) 2-6591412 
ทุนจดทะเบียน : 1 ลา้นบาท  
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1 ลา้นบาท 

15) บริษัท อ ี85 จ ากดั (“E85”)  

(เดิมช่ือ “บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ เอทานอล จาํกดั”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั อี 85 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 78 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800 
โทรสาร : (66) 2-6591417 
ทุนจดทะเบียน : 3,853 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 3,853 ลา้นบาท 

16) บริษัท เอส.เอน็.บี. ผลติผลการเกษตร จ ากดั (“SNB”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอส.เอน็.บี. ผลิตผลการเกษตร จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัรําดิบและนํ้ ามนัรําสกดั 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 107/1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531003578 
โทรศัพท์ : (66) 38-538512 
โทรสาร : (66) 38-539754 
ทุนจดทะเบียน : 30 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 30 ลา้นบาท 

17) บริษัท แอช ลชีช่ิง จ ากดั (“AL”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั แอช ลีชช่ิง จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : แยกสารเคมีออกจากข้ีเถา้ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 217 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000543 
โทรศัพท์ : (66)2-634-5230 ต่อ 3216 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 155 ลา้นบาท 
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ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 155 ลา้นบาท 

18) บริษัท เอน็พเีอส โซลาร์ รูฟทอ็ป จ ากดั (“NPS Solar Rooftop”)  
(เดิมช่ือ “บริษทั เอน็ พี เอส โอ แอนด ์เอม็ จาํกดั”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอน็พีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม  อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-49 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 150 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 37.50 ลา้นบาท 

19) บริษัท เอน็พเีอส โอเช่ียนสตาร์ จ ากดั (“NPS OS”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอน็พีเอส โอเช่ียนสตาร์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม  อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 310 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 310 ลา้นบาท 

20) บริษัท เอน็พเีอส ออรานา จ ากดั (“NPS OR”) 

(เดิมช่ือ “บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย พีพี 10 จาํกดั”) 
ช่ือบริษัท : บริษทั เอน็พีเอส ออรานา จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000301 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 100 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 100 ลา้นบาท 
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21) บริษัท เอน็พเีอสเคป จ ากดั (“NPS Cape”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอน็พีเอสเคป จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 206 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000601 
โทรศัพท์ : (66) 37-208841-48 
โทรสาร : (66) 2-6591464 
ทุนจดทะเบียน : 1 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 1 ลา้นบาท 

22) บริษัท โอเช่ียนสตาร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“OSH”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั โอเช่ียนสตาร์ โฮลด้ิง จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong  
เลขทะเบียนบริษัท : 2169333 
โทรศัพท์ : +852 2549 2579 
โทรสาร : +852 2549 9848 
ทุนจดทะเบียน : 32.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 32.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

23) บริษัท โอเช่ียน เคป จ ากดั (“OC”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั โอเช่ียน เคป จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong  
เลขทะเบียนบริษัท : 2172548  
โทรศัพท์ : +852 2549 2579 
โทรสาร : +852 2549 9848 
ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

24) บริษัท อนิเตอร์ สตวีโีดร่ิง 5 จ ากดั (“ITS5”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั อินเตอร์ สตีวโีดร่ิง 5 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : บริการทุ่นขนถ่ายสินคา้กลางทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 187/3 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางววั อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
เลขทะเบียนบริษัท : 0245544000792 
โทรศัพท์ : (66) 38-540330 
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โทรสาร : (66) 38-540331 
ทุนจดทะเบียน : 68 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 68 ลา้นบาท 

25) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”) 

ช่ือบริษัท : NPS Cape Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 71 Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global 

Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama 
เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

26) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”) 

ช่ือบริษัท : Alizay 2 Shipping S.A. 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศทางเรือเดินทะเล 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 71 Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global 

Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama 
เลขทะเบียนบริษัท : N/A 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

27) บริษัท น า้ใส 304 จ ากดั (“NS304”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบและนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 355 หมู่ท่ี 10  ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800 ต่อ 3839 
โทรสาร : (66) 2-659-1432 
ทุนจดทะเบียน : 462 ลา้นบาท  
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 374.42  ลา้นบาท  

28) บริษัท ด.ีเอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ ากดั (“DARC”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ศึกษาวจิยัและพฒันาสายพนัธ์ุตน้กระดาษและตน้พลงังานรวมไปถึงเยือ่

กระดาษและกระดาษ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 122 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 
เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235 
โทรศัพท์ : (66) 37-208800 
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โทรสาร : (66) 2-6591424 
ทุนจดทะเบียน : 30 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 30 ลา้นบาท 

29) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)  

ช่ือบริษัท : PT. Utami Jaya Mulia 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 33-A, 

Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811 
เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011 
โทรศัพท์ : (62) 519 21344 
ทุนจดทะเบียน : 34,000 ลา้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 22,600 ลา้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) 

30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจ ากดั (“SNST”) 

ช่ือบริษัท : บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงัและก๊าซชีวภาพ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 99/2 หมู่ท่ี 3 ตาํบลเขาหินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105538091278 (เดิมเลขท่ี 1859/2538) 
โทรศัพท์ : (66)38-855100 
โทรสาร : (66)38-855100 ,(66)2-6591490 
ทุนจดทะเบียน : 270 ลา้นบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว : 270 ลา้นบาท 

 
 

6.2  บุคคลอ้างองิ 
 1) ผู้สอบบัญชี 

ช่ือบริษัท : 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  (เดิมช่ือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จาํกดั) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ : (66) 2-264-0909 
โทรสาร : (66) 2-264-0789-90 
โฮมเพจ : www.ey.com 

 
  

http://www.ey.com/
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2) สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจ า 
2.1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
2.3 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 2.4 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 
 
3) นายทะเบียน 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2555 
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2556 
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2558 
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
  

https://www.sc.com/th/
http://www.krungsri.com/
http://www.krungsri.com/
http://www.krungsri.com/
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4) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2555  
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2556 
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
การออกหุ้นกู้คร้ังที ่1/2558 
ช่ือบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000 

โทรสาร : (66) 2-6831298 

โฮมเพจ : www.krungsri.com  

 
 

http://www.krungsri.com/
http://www.krungsri.com/
http://www.krungsri.com/
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

 
ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 5,029,864,510 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 

502,986,451 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้ งส้ิน 4,053,695,590 บาท  
โดยเป็นหุน้สามญัจาํนวน 405,369,559 หุน้ 
 

7.2   ผู้ถือหุ้น  
(1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีรายละเอียดของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

อตัราส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. Double A Holdings Limited(1)  

2. Income Growth Securities Limited(3) 

3. Asian Tech L.L.C(4) 

4. Averline Investments Ltd. (5) 

5. Wisdom Tree Venture Ltd. (6) 

6. บริษทั แหลมเขายคูาเทคโนโลย ีจาํกดั(2) 

7. บริษทั อีสเทอร์นการเกษตร อินเตอร์เทรด จาํกดั(2) 

8. Hopewide Assets Limited 

9. นางพิศมยั ศุภนนัตฤกษ ์

10. นางสาวจินตนา ทรงเมตตา 

11. บริษทั ชนภรณ์ จาํกดั 

12. นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย์(2)  

13. อ่ืน ๆ 

302,114,804 

23,633,000 

23,400,000  

23,300,000  

23,300,000  

4,664,500 

2,159,500  

1,700,000  

574,500  

190,000 

50,000 

49,790 

233,465 

74.53 

5.83 

5.77 

5.75 

5.75 

1.15 

0.53 

0.42 

0.14 

0.05 

0.01 

0.01 

0.06 

รวม 405,369,559 100.00 

 
หมายเหตุ : (1) Double A Holdings Limited จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลภายใตก้ฎหมายของประเทศ 

Cayman Island  เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2552 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุน (Holding Company)  
   นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ถือหุ้นทางตรงใน Double A Holdings Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 

2.42 และถือหุน้ทางออ้มโดยผา่น บริษทั Always Rich Limited ในสดัส่วนร้อยละ 97.58 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
1.  
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 (2)  นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์มีการถือหุ้นทางออ้มในบริษทัฯ ผ่านการถือหุ้นใน Double A 
Holdings Limited บริษทั แหลมเขายูคาเทคโนโลยี จาํกัด และบริษทั อีสเทอร์นการเกษตร 
อินเตอร์เทรด จาํกดั จึงทาํให้นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ถือหุ้นในบริษทัฯ ทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มเป็นสดัส่วนรวมทั้งส้ินร้อยละ 76.22 ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัฯ 

 (3)  Income Growth Securities Limited จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศ British Virgin 
Island เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2542 โดยจากเอกสารท่ีปรากฏแก่บริษทั ไม่ปรากฏวา่กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุ้นใน Income 
Growth Securities Limited 

 (4)  Asian Tech L.L.C.จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลในรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ
วนัท่ี 4 มีนาคม 2547 โดยจากเอกสารท่ีปรากฏแก่บริษทั ไม่ปรากฏวา่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ใน Asian Tech L.L.C. 

 (5) Averline Investments Ltd. จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศ British Virgin Islands เม่ือ
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2554 โดยจากเอกสารท่ีปรากฏแก่บริษทั ไม่ปรากฏวา่กรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผูถื้อหุ้นใน Averline 
Investments Ltd. 

 (6) Wisdom Tree Venture Ltd. จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศ British Virgin Islands 
เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2554 โดยจากเอกสารท่ีปรากฏแก่บริษทั ไม่ปรากฏวา่กรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เป็นผูถื้อหุ้นใน Wisdom Tree 
Venture Ltd. 

 
(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยทีข้่อตกลงดงักล่าวมบีริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย  

- ไม่มี - ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ช่ือตราสาร หุ้ น กู้ ข อ ง  บ ริ ษัท  ดั๊บ เ บ้ิ ล  เ อ  (1991) จํ า กัด  ( ม ห า ช น )  ค ร้ั ง ท่ี  1/2555  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ท่ีผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนไดก่้อน
ครบกาํหนด 

มูลค่าท่ีเสนอขาย 5,000.00 ลา้นบาท 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000.00 บาท  
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนทัว่ไปในประเทศ 
วนัท่ีเสนอขาย 17 ธนัวาคม 2555 
วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 17 ธนัวาคม 2559 

17 ธนัวาคม 2560 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.8 และ 6.1 ต่อปี สาํหรับชุดท่ี 2 และ 3  
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ซ่ึงมีแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Negative” โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั 
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 ช่ือตราสาร หุ้ น กู้ ข อ ง  บ ริ ษัท  ดั๊บ เ บ้ิ ล  เ อ  (1991) จํ า กัด  ( ม ห า ช น )  ค ร้ั ง ท่ี  1/2556  

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 ท่ีผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอน
ไดก่้อนครบกาํหนด 

มูลค่าท่ีเสนอขาย 8,500.00 ลา้นบาท 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000.00 บาท  
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนทัว่ไปในประเทศ 
วนัท่ีเสนอขาย 22, 27 กมุภาพนัธ์ 2556 และ 11 มีนาคม 2556 
วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 22 กมุภาพนัธ์ 2559 
  22 กมุภาพนัธ์ 2560 
  22 กมุภาพนัธ์ 2561 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.50, 5.75, 6.00, 5.75 และ 6.00 ต่อปี สาํหรับชุดท่ี 1 2 3 

4 และ 5 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB ซ่ึงมีแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Negative” โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั 
 

 ช่ือตราสาร หุ้ น กู้ ข อ ง  บ ริ ษัท  ดั๊บ เ บ้ิ ล  เ อ  (1991) จํ า กัด  ( ม ห า ช น )  ค ร้ั ง ท่ี  1/2558  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ท่ีผูอ้อกหุ้นกูส้ามารถไถ่ถอนไดก่้อน
ครบกาํหนด 

มูลค่าท่ีเสนอขาย 3,000.00 ลา้นบาท 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000.00 บาท  
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ (II-HNW) 
วนัท่ีเสนอขาย 19 พฤศจิกายน  2558 
วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 19 กมุภาพนัธ์ 2562 
  19 กมุภาพนัธ์ 2563 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.90 และ 5.05 ต่อปี สาํหรับชุดท่ี 1 และ 2 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB- ซ่ึงมีแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” โดย บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 
 

 ช่ือตราสาร ตัว๋แลกเงินของ บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 
วงเงินท่ีเสนอขายได ้ 6,500.00 ลา้นบาท 
วงเงินท่ีเหลือคงคา้งอยู ่ 2,976.00 ลา้นบาท  
วธีิเสนอขาย  เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ในวงจาํกดั 
อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 - 3.2 
อตัราดอกเบ้ีย 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 – 3.3315 
อตัราดอกเบ้ีย 9 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.3– 3.6 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB- ซ่ึงมีแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” โดย บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
7.4.1 นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้มี) โดยก่อนการจ่ายเงิน
ปันผลในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการ
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต รวมทั้งเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญากูย้ืมเงินของบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 
7.4.2 นโยบายของบริษัทย่อย  
 บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 100.00 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากหักสาํรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้มี) 
โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง บริษทัย่อยจะพิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
แผนการขยายธุรกิจของบริษทัยอ่ยในอนาคต เง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสญัญากูย้มืเงินของบริษทัยอ่ย และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 
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8.1.  คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่านดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกิตติ  ดาํเนินชาญวนิชย ์ ประธานผูก่้อตั้ง 
2. ดร.สมชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สาครรัตนกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.วรีพงษ ์ รามางกรู กรรมการ 
6. นายประชา จารุตระกลูชยั กรรมการ 
7. นางพิศมยั ศุภนนัตฤกษ์ กรรมการ 
8. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 
9. นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการ 
10. นายชาญวทิย ์ จารุสมบติั กรรมการ 

 
หมายเหต ุ: (1) ประวติัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ แสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 (2)  นายกาํพล ชยะสุนทร เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

กรรมการทีม่อี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  
 

ช่ือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ คือ นายกิตติ ดาํเนินชาญวนิชย ์ลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคญัของบริษัท หรือ   นายวีรพงษ์ รามางกูร   นายประชา จารุตระกูลชัย   นางพิศมยั ศุภนันตฤกษ ์         
นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์  นายชาญวทิย ์จารุสมบติั  กรรมการสองในห้าท่านน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทัฯ 
 
  

8. โครงสร้างการจัดการ 
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บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี  
 

รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558 
1. นายกิตติ  ดาํเนินชาญวนิชย ์ 6/7 
2. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์(1) 2/7 
3. ดร. สมชยั ฤชุพนัธ์ุ 7/7 
4. นายศิริชยั สาครรัตนกลุ 7/7 
5. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/7 
6. ดร.วรีพงษ ์ รามางกรู 7/7 
7. นายประชา จารุตระกลูชยั 7/7 
8. นางพิศมยั ศุภนนัตฤกษ์ 5/7 
9. นายเสรี จินตนเสรี 6/7 
10. นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ 7/7 
11. นายชาญวทิย ์ จารุสมบติั 6/7 

หมายเหต ุ: (1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท ์ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษทัฯ มีผลเม่ือ
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

 

8.2  ผู้บริหาร  
 

คณะผู้บริหาร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผูบ้ริหารประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร 10 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายโยธิน   ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายกาํพล  ชยะสุนทร หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการและเลขานุการบริษทั 
3. นายชาญวทิย ์ จารุสมบติั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ 
4. นายฐีระวติต ์ ล้ีถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ 
5. นายศิริศกัด์ิ  นาใจคง หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม ธุรกิจผลิตเยือ่ 
6. นายวรภทัร  ปุญสิริ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม ธุรกิจผลิตกระดาษ 
7. นายวชัเรนทร์  นิสากรเสน หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม ธุรกิจต่างประเทศ 
8. นางวรัตมพ์ิศา  อชะปาละศิริ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม การตลาดต่างประเทศ 
9. นางสาววไิลวรรณ  กาญจน์กมล ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
10. นางสาวฉนัทช์นา  รัตโนภาส(1) ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

หมายเหต ุ: (1) นางสาวฉนัทช์นา รัตโนภาส ลาออกจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินของบริษทัฯ มีผลเม่ือ
วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 และยงัมิไดมี้การแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินรายใหม่เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งแทน 

(2) ประวติัคณะกรรมการและประวติัผูบ้ริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการใหญ่มดีงันี ้
1) วางโครงสร้างองคก์ร และกาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ี (ORGANIZATION CHART) ของบริษทัฯ รวมทั้ง

การปรับปรุงแกไ้ข และหรือ การแต่งตั้งคณะทาํงานต่างๆ  
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทัทุกตาํแหน่ง  
3) กาํหนดเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํเหน็จรางวลั แก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลท่ีทาํกิจกรรม  

กบับริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไม่ 
4) จดัทาํงบประมาณรายได ้และค่าใชจ่้ายประจาํปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

และเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ 
5) จดัซ้ือ หรือจดัจา้ง ภายในวงเงิน คร้ังละไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
6) ขายทรัพยสิ์น (นอกจากสินคา้) ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ภายในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 20 ลา้นบาท 
7) บริจาคเงิน หรือ ส่ิงของเพ่ือสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน   2 

ลา้นบาท 
8) เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
9) มอบอาํนาจและหน้าท่ีช่วงให้พนักงานบริหารระดับสูง และหรือคณะทาํงานต่างๆ ของบริษทั ตามท่ี

เห็นสมควร  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะผู้บริหาร  
1) ควบคุมดูแลและกาํกับการบริหารงานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ รวมถึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทัฯ 
2) จดัทาํแผนงานประจาํปีและงบประมาณการลงทุนประจาํปี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
3) บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
4) รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะ อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 
5) ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ  มีต่อหน่วย

ราชการและต่อบุคคลภายนอก 
6) ปฏิบติัและ/หรือดาํเนินการในเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

โครงสร้างการจดัการ  
 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดโครงสร้าง
การจดัการ ดงัน้ี  

 

แผนภาพที ่8 โครงสร้างการจดัการ 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายกาํพล  ชยะสุนทร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  

25 สิงหาคม 2547 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1) รับผิดชอบดาํเนินการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการ 

รายงานการประชุมกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

2) รับผิดชอบเพ่ือดาํเนินการเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) รับผิดชอบเก่ียวกบัการดาํเนินงานและติดต่อประสานงานกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

1)  ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ตารางที ่8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

ค่าตอบแทน จ านวนคน จ านวนเงนิ (บาท) 

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ 13 31,424,000 

2. ค่าเบีย้ประชุม 
 

  

2.1 คณะกรรมการบริษัท 11 1,300,000  

2.2 คณะกรรมการบริหาร 5 2,360,000  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 4 400,000 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 120,000 

รวม 35,604,000 

 
2)    ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและคา่เบ้ียประชุม ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัฐานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งในช่วงเวลาดงักล่าว ในรูปของเงินเดือนคิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 47.81 และ 44.34 ลา้น
บาท และ 33.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 
8.4.2  ค่าตอบแทนอืน่ 
      – ไม่มี – 
 
8.5 บุคลากร  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 2,070  คน โดยในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั้งส้ิน 
679.57 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายตอบ
แทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 299.62 ลา้นบาท 
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บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ลาํดบั ปี 2558 
จาํนวนพนกังาน (คน) 

บริษทั บริษทัยอ่ย รวม 

1 สายงานสาํนกับริหาร 76 51 127 

2 สายงานการตลาด - การขาย 42 183 225 

3 สายงานการผลิต 1,569 446 2,015 

4 สายงานสนบัสนุนการผลิต , สาํนกังาน 259 96 355 

5 สาํนกังานบญัชี, การเงิน, การตรวจสอบ 124 55 179 

 รวม (คน) 2,070 831 2,901 

 ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 679.57 299.62 979.19 

 
การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานของบริษัทอย่างมนีัยส าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ในเดือนมกราคม 2558  ไดมี้การควบรวมงานจดัหาวตัถุดิบ โดยบริษทัฯ รับโอนพนกังานจากบริษทั คนันา 

จาํกดั  เพ่ือประสิทธิภาพการกาํกบัตน้ทุนวตัถุดิบและการบริหารงาน ทั้งน้ี  มีพนกังานประจาํ  จาํนวน  550  คน  และ
พนกังานชัว่คราว จาํนวน  180  คน 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี จาํนวนพนกังาน (คน) 

31 ธนัวาคม 2556 1,656 

31 ธนัวาคม 2557 1,372 

31 ธนัวาคม 2558 2,070 

 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
- ไม่มี - ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน โดยบริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการพฒันาบุคลากร เน่ืองจากเช่ือว่า

พนักงานเป็นส่วนสําคญัในความสําเร็จของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีกับ 
บริษทัฯ และสนบัสนุนให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได ้
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยตี่างๆ เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพมุมสูงจาก Drone เขา้มาปรับใชก้บัการทาํงาน
ในทุกส่วนงาน เพ่ือใหเ้กิดการทาํงานและรายงานผลท่ีเป็นปัจจุบนัตามสถานการณ์  สามารถแกไ้ขปัญหา หรือขอ้ขดัแยง้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงสร้างองค์กร ตาํแหน่งงาน และการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบั
การผลิต โดยศึกษาโครงสร้างองค์กรระดับสากลอ่ืนๆ เพ่ือมาเปรียบเทียบและนําขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยผ่าน
กระบวนการแนวคิดต่างๆ และไดมี้การดาํเนินการ ดงัน้ี 
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1) การฝึกหัดพนกังานใหม่ 
บริษทัฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานแก่พนกังานทุกคนในตาํแหน่งหนา้ท่ี ท่ี

ไดรั้บมอบหมาย โดยในการน้ีใหมี้พ่ีเล้ียง ซ่ึงเป็นพนกังานรุ่นพ่ีท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนั เป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและสอนงาน 
รวมถึงให้การแนะนําช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้พนักงานใหม่สามารถปรับตวัและเร่ิมงานกับบริษทัฯ ได้อย่าง
ราบร่ืน  โดยพ่ีเล้ียง 1 คนจะมีพนกังานใหม่ท่ีอยูใ่นช่วงทดลองงานไม่เกิน 3 คน  นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้ส่ือการเรียน
บรรยายลกัษณะงาน และผงัการประสานงาน เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจถึงผงัการบงัคบับญัชาและแผนการปฏิบติังานตั้งแต่ 
ในช่วงทดลองงาน ซ่ึงบริษทัฯ ใชร้ะบบการประเมินผลอบรมดว้ยวิธีสอบวดัความรู้ และวดัผลการปฏิบติังานเป็นราย
เดือน โดยมีคณะทาํงานติดตามและวดัผลการพฒันาร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการทาํงาน ซ่ึง
ผลการประเมินใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผา่นทดลองงานของพนกังานเร่ิมงานใหม่  

 
2) การพฒันาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน  
บริษทัฯ จัดให้พนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแลว้เขา้สู่หลักสูตรอบรมการพฒันาทักษะตามสายงาน ใน

โครงการแผนพฒันาสายอาชีพ โดยเร่ิมหลกัสูตรของการทาํงานอย่างมืออาชีพ  ยกระดบัความรู้ความสามารถในการ
ทาํงาน โดยการจดัอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ทั้งน้ี บริษทักาํหนดให้พนกังานแต่ละคนมีการเรียนการสอนไม่
นอ้ยกวา่ 96 ชัว่โมงต่อปี หรือหากมีการโยกยา้ยสบัเปล่ียนหนา้ท่ี ก็จะมีการปรับแผนพฒันาสายอาชีพควบคู่ไปดว้ย การ
เรียนการสอน 96 ชัว่โมงต่อปีนั้นอาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันาสายอาชีพของพนกังานให้ประสบความสาํเร็จใน
อาชีพการงานได้ บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ส่ือต่างๆ  เช่น Electronics learning ในศูนยก์ารเรียนรู้เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีนอกเหนือเวลาทาํงาน และเวลาการเรียนการสอนปกติ บริษทัฯ ไดน้าํผลการ
พฒันาตามแผนพฒันาสายอาชีพมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งความกา้วหนา้และผลตอบแทนของ
พนกังานอีกดว้ย 
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9.1  นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าถือปฏิบติัภายในองคก์ร โดยคณะกรรมการของบริษทัในฐานะ
ตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดต้ระหนกัถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องคก์รมี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเช่ือว่าการนําหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยการ
บริหารงานอยา่งโปร่งใส และจดัการธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตสาํนึก
ในจรรยาบรรณทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และผนวกกบัการดาํรง
รักษาคุณค่าพ้ืนฐานขององคก์รชั้นนาํ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลไวด้ว้ย  

ในทางปฏิบติัเพ่ือความโปร่งใสในการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย ซ่ึงมีความเป็นอิสระและไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลหรือการควบคุมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 
เป็นผูรั้บผิดชอบและติดตามดูแลการดาํเนินกิจการอีกชุดหน่ึง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงถือ
เป็นกลไกสําคญัท่ีทาํให้โครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระและมีความโปร่งใสในการบริหารงานยิ่งข้ึน 
รวมทั้ งบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีทําหน้าท่ีเสมือนหน่ึงกลจักรสําคัญในการสอบทานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไวเ้ป็น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ
และผูบ้ริหาร” ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดทํา “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน”  
ประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบกนัโดยทัว่ไป และ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามเจตนารมณ์ของการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี  
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
 9.2.1  โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

(1) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่านดงัน้ี 
1) นายกิตติ ดาํเนินชาญวนิชย ์ ประธานผูก่้อตั้ง 
2) ดร.สมชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
3) นายศิริชยั สาครรัตนกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5) ดร.วรีพงษ ์ รามางกรู กรรมการ 

9.  การก ากบัดูแลกจิการ  
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6) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 
7) นายประชา จารุตระกลูชยั กรรมการ 
8) นางพิศมยั ศุภนนัตฤกษ ์ กรรมการ 
9) นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการ 
10) นายชาญวทิย ์ จารุสมบติั กรรมการ 

 
การเปล่ียนแปลงกรรมการในรอบปี 2558 

1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท ์ ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษทัฯ มีผล
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

2) นายสมชยั ฤชุพนัธ์ ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

 
หมายเหต ุ: 1)  ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 2)  นายกาํพล ชยะสุนทร เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

ขอบเขตอ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท มดีงันี ้
1) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั อาํนาจเช่นวา่น้ีคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใด

คนหน่ึงหรือหลายคนของบริษทั กระทาํการแทนก็ได ้
2) กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัหรือบุคคลใดท่ีทาํกิจการให้กบับริษทั 

โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไม่ประจาํก็ได ้
3) กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
4) ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ 
5) ในการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน

หรือบุคคลอ่ืน ไปปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้ 
6) คณะกรรมการมีอาํนาจเลือกตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือดาํเนินกิจการอย่าง

หน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งโดยจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ไดก้รรมการบริหาร มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน
และบํา เหน็จตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั้ ง น้ี  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
กรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามขอ้บังคบัในฐานะ
กรรมการ 

7) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดช่ือและจํานวนกรรมการผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกับ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั ใหก้ระทาํการแทนบริษทัได ้

 
  



 

98 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม

ของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558 
1) นายกิตติ  ดาํเนินชาญวนิชย ์ 6/7 
2) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์(1) 2/7 
3) ดร. สมชยั ฤชุพนัธ์ุ 7/7 
4) นายศิริชยั สาครรัตนกลุ 7/7 
5) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/7 
6) ดร.วรีพงษ ์ รามางกรู 7/7 
7) นายประชา จารุตระกลูชยั 7/7 
8) นางพิศมยั ศุภนนัตฤกษ์ 5/7 
9) นายเสรี จินตนเสรี 6/7 
10) นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ 7/7 
11) นายชาญวทิย ์ จารุสมบติั 6/7 

 
หมายเหตุ : 1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษทัฯ มีผลเม่ือ

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
 

(2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 
1) ดร.วรีพงษ ์ รามางกรู ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายกิตติ ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการบริหาร 
3) นายประชา จารุตระกลูชยั กรรมการบริหาร 
4) นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการบริหาร 
5) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการบริหาร 

 
หมายเหต ุ: 1) ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 2) นายกาํพล ชยะสุนทร เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร มดีงันี ้
1) วางโครงสร้างองคก์ร และกาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ี (ORGANIZATION CHART) ของบริษทัฯ รวมทั้ง

ปรับปรุงแกไ้ข เม่ือดาํเนินการไปแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษทัฯทุกตาํแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดบั

ตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป เม่ือดาํเนินการไปแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ 
3) กาํหนดเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํเหน็จรางวลั แก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลท่ีทาํกิจกรรม

กบับริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไม่ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

4) จดัทาํงบประมาณรายได ้และค่าใชจ่้ายประจาํปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ 

5) จดัซ้ือ หรือจดัจา้ง ภายในวงเงิน คร้ังละไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
6) ขายทรัพยสิ์น (นอกจากสินคา้) ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ภายในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 30 ลา้นบาท 
7) บริจาคเงิน หรือ  ส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชน์ การกศุลและการกีฬา ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 5 ลา้น

บาท 
8) เร่ืองอ่ืนๆท่ีประธานกรรมบริษทัมอบหมาย 
9) มอบอาํนาจและหนา้ท่ีช่วงใหก้รรมการผูจ้ดัการและหรือพนกังานบริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตามท่ี

เห็นสมควรและเม่ือดาํเนินการไปแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบ  
 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งส้ิน 25 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558 

1) ดร.วรีพงษ ์
2) นายกิตติ 
3) นายประชา 
4) นายโยธิน 
5) นายเสรี  

รามางกรู 
ดาํเนินชาญวนิชย ์
จารุตระกลูชยั 
ดาํเนินชาญวนิชย ์  
จินตนเสรี 

25/25 
22/25 
25/25 
24/25 
22/25 

 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ บริษทั ดั๊บเบ้ิล เอ (1991) จาํกัด (มหาชน) ได้อนุมติัให้จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

แต่งตั้งจากกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 
คน และอยา่งนอ้ยหน่ึงคน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ประกอบดว้ย 

1) ดร. สมชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายศิริชยั สาครรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 
3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหต ุ:  1)  ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 2)  นางสุรียพ์ร เลขะวรรณ เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 3)  นายศิริชยั สาครรัตนกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงิน 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ขอบเขตอ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี ้
1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) สอบทาน ให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
6) จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558 

1) ดร. สมชยั ฤชุพนัธ์ุ 
2) นายศิริชยั สาครรัตนกลุ 
3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 

6/6 
6/6 
2/6 

 
(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการ บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือ

วนัท่ี 20 มิถุนายน 2548 เพ่ือให้มีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ อนัเป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรการส่งเสริมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 
1) นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นายประชา จารุตระกลูชยั กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารในรอบปี 2558 

1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลเม่ือวนัท่ี         
1 ธนัวาคม 2558 

 
หมายเหต ุ: 1) ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหารแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 2) นายศิริศกัด์ิ นาใจคง เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ขอบเขตอ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมดีงันี ้
1) นาํเสนอนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนาํสู่การ

ปฏิบติั 
2) สนับสนุนการบริหารความเส่ียง โดยกาํหนดโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ ง

องค์กร พร้อมทั้งนาํกลยุทธ์ดา้นความเส่ียงไปสู่การปฏิบติั โดยใชว้ิธีการสร้างระเบียบปฏิบติัและการ
ลงทุนในระบบท่ีเหมาะสม 

3) ศึกษา วเิคราะห์ และประเมินความเส่ียง แนวโนม้ ท่ีเกิดและหรืออาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทั
ทั้งภายในและภายนอก 

4) นาํเสนอรายงานท่ีเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษทั 

5) ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมในการกาํกบัดูแลความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่างๆ ท่ีผูป้ระสานงานการบริหารความ
เส่ียงรายงาน 

6) ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียง กาํกบัดูแลประสิทธิผลการดาํเนินงานทางการบริหาร เพ่ือจดัการ
กบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้

7) ปฏิบติังานอ่ืนๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั ตามท่ีมอบหมาย  
 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558 

1) นายศิรินทร์  นิมมานเหมินท์(1) 
2) นายโยธิน  ดาํเนินชาญวนิชย ์
3) นายประชา  จารุตระกลูชยั 

2/2 
2/2 
2/2 

 
หมายเหตุ : 1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท ์ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลเม่ือวนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2558 
 

9.2.2  รายช่ือกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
นายศิริชยั สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน      

โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
1) บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) ปี 2544-2558 
2) องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 2554-2556 
3) สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ปี 2554-2557 
4) ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) ปี 2554-2558 

 
 



 

102 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 9.3.1  กรรมการอสิระ 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ทาํ
โดยคณะกรรมการซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงิั
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทาํงาน จากนั้นจึงนาํเสนอรายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไดน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

(3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
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ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการ
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

(9)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
การสรรหากรรมการ 
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขั้นตอนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ทั้งกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะ
พิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้ ง
คณะกรรมการบริษทั จะไดพ้ิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานเป็นองคป์ระกอบสาํคญัดว้ย 
จากนั้นจึงจะนาํรายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้และผูล้งทุนรายยอ่ยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2)  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะคร้ังเดียวตามจาํนวน

กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้ง จะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) โดยผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึง

ในสาม ซ่ึงถือเป็นการออกตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสามกรรมการซ่ึงพน้ออกจากตาํแหน่งจะกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการบริษทัในกรณีน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการถอดถอนหรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้น

และผูล้งทุนรายยอ่ยมีสิทธิในการออกเสียงตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ สรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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(1)  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของ
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี และถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
กรรมการออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัสดัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนนั้น ให้ใชว้ิธีจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออกจากตาํแหน่ง และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึง
กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้

(2)  นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ ตาย หรือลาออก หรือ 
ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก หรือศาลมีคาํสั่ง
ใหอ้อก 

(3)  การลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้กรรมการพน้ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(4)  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทัฯ 

 
 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ  
  - ไม่มี - 
 
 การสรรหาผู้บริหาร 
 ในการสรรหาผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารงานในสายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

9.4.1 กลไกในการก ากบัดูแลการจดัการและรับผดิชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ตามท่ีบริษทัฯไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนจึงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยตอ้งปฏิบติัตามหมวด 3/1 เร่ืองการบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมถึงกาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํ
ขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมเพื่อเปิดเผย
ขอ้มูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดาํเนินงาน  
 

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder’s 
Agreement) 
- ไม่มี - 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีป้องกันการนําขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน

สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ จะไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามหมวด 3/1 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดว้ย 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้จัดตั้ งฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Department) เพื่อทําหน้าท่ีส่ือสาร 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์และประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัมีกิจกรรมเขา้เยี่ยมชมโรงงานของบริษทัฯ ณ จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่และสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูล้งทุน ภายใตช่ื้อโครงการ “AA เปิดบา้น” โดยเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนไดเ้ขา้เยี่ยมชม
ภายในโรงงาน เพ่ือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพกระดาษท่ี
ไดม้าตรฐานของบริษทัฯ จนเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

สาํหรับผูล้งทุน หรือผูส้นใจ หรือลูกคา้ สามารถติดต่อ หรือรับทราบขอ้มูลและข่าวสาร พร้อมทั้งขอ้ซักถาม 
ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ผา่นช่องทางเวบ็ไซด ์หรือโทรศพัท์ หรือโทรสาร หรือหนงัสือแจง้ หรือ email แจง้ฝ่าย
นกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยบริษทัฯ จะตอบขอ้ซักถามอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไดรั้บทราบขอ้มูล ขอ้
ซกัถาม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน และกระบวนการผลิตสินคา้ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้ งน้ี ช่องทางในการติดต่อกับบริษัทฯ แสดงไวด้ัง
รายละเอียดในดา้นล่าง 

Website :  http://corp.doubleapaper.com   
Email :  ir_aa@doublea1991.com 
โทรศพัท ์ :  038 840 877 
โทรสาร : 038 538 968 – 72 หรือ 02-6591324 
ท่ีอยู ่  :   ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
       บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน)   
      ชั้น 2 เลขท่ี 187/3 หมู่ 1 ต.บางววั อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้ง
ท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 8,240,000 บาท 60,000 ยโูร 112,200 
ดอลล่าห์ฮ่องกง 8,600 ดอลล่าห์สหรัฐ 11,000 เดอร์แฮม 

  
2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

  ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนในรอบบญัชีน้ี   

http://corp.doubleapaper.com/
mailto:ir_aa@doublea1991.com
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9.7  การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ  
 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

1) สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของศกัยภาพท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้ งผูถื้อหุ้นรายย่อย และผูล้งทุนทั้ งในและ
ต่างประเทศ อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคราว และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็น
โดยเสมอภาค เพ่ือประเมินสถานะของบริษทัฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และขอ้มูลสนบัสนุนต่างๆ  
ซ่ึงจะมีการรายงานขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ประกอบระเบียบวาระการประชุม  

ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่กระทาํการ
ใดๆ ท่ีมีลกัษณะจาํกดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีผู ้
ถือหุ้นคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะลงมติ ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ เวน้แต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งอิสระและเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
ตั้งขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยมีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูช้ี้แจงและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัแจง้ 
รวมถึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56 – 1) 
รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวซ่ึ้งถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูถื้อหุ้นอนัเป็นมาตรฐานของการบริหารจดัการกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู ้
ถือหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2) การจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีข้ึนท่ีบริษทัฯ ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบ
ปีบญัชีของบริษทัฯ หากมีกรณีจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นวาระพิเศษ หรือกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีส่งผล
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ
บริษทัสามารถเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นกรณีตามความจาํเป็นและเหมาะสม และการดาํเนินการ
ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และบริษทัฯ จะแจง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้หากมีการเพ่ิมระเบียบวาระ 
3) การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยระบุสถานท่ี วนัเวลา และกาํหนดระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมไวอ้ย่างชัดเจน พร้อมทั้ งข้อมูลสําคัญและจําเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และ
ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชุม และประกาศทาง
หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลา 3 วนัต่อเน่ืองกนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมหรือออก



 

107 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

เสียงลงคะแนนแทนได ้ตามแบบท่ีบริษทัฯ กาํหนดและจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถรักษาสิทธิไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียในดา้นต่างๆ และ
ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บทราบถึงรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกิจการ โดยจะไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบและดว้ยความ
ระมดัระวงัทุกคร้ัง และในกรณีท่ีมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดข้ึน บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในด้านการกําหนดราคาและเง่ือนไขทางการค้าให้อยู่ในระดับท่ีเสมือนกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และ
แบบรายงาน 56–1 อยา่งสมํ่าเสมอ  
 
 จริยธรรมธุรกจิ 
  บริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรมและโปร่งใส บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ข้ึนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ นาํมาใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ขอ้กฎหมาย ประกาศและขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบายในการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต เป็นธรรม มีจริยธรรม และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
และดว้ยความตั้งใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งมีความเขา้ใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน  

2) พนกังานมุ่งมัน่ในการเสริมสร้างและจรรโลงไวซ่ึ้งเกียรติภูมิของบริษทัฯ รวมทั้งเสริมสร้างช่ือเสียงและ
รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ ต่อสาธารณชนใหค้งอยู ่และถือปฏิบติัตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ
ดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่เห็นแก่อามิสสินจา้ง และปฏิบติัหนา้ท่ีในงานท่ีรับผิดชอบดว้ยความขยนัหมัน่เพียร
อุทิศตนให้กบังานอยา่งเต็มความสามารถ และมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จของงาน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ 
โดยรวม 

 
  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความระมดัระวงั และความเป็นอิสระจากกนัอย่างชดัเจน บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มี
จาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมและมีความสมดุล โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซ่ึงเป็น
กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารดว้ย 2 คน กรรมการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 5 คน และกรรมการอิสระ 3 
คน 

ทั้ งน้ี บริษทัฯ กาํหนดให้มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีและถ่วงดุล
ระหวา่งกนักบักรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ และเพ่ือใหเ้กิดการแบ่งแยกบทบาทท่ีชดัเจนและสร้างให้เกิด
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ความสมดุลในดา้นของนโยบายและการบริหาร บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ใช่บุคคลเดียวกนั ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทศัน์และ
ความคิดเห็นในการประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

 
 

บริษทัฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยึดมัน่ในหลกัจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อ
แนวปฏิบติัสากล สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการสนบัสนุนและดาํรงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังาน ผูรั้บเหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผูม้าเยือน รวมทั้งดูแลรักษา
ความยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มโดยบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ ป้องกนัไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากร
อย่างรู้คุณค่า และดาํเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 
วสัิยทศัน์ (Vision)  

ดับ๊เบ้ิล เอ มุ่งมัน่สู่การเป็นแบรนดก์ระดาษคุณภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคนันา” เป็นมาตรฐานใหม่ท่ี
เพียงมุ่งเนน้การผลิตกระดาษคุณภาพดีท่ีสุดสาํหรับผูใ้ชท้ัว่โลก แต่ยงัใส่ใจตั้งแต่วธีิคิด วธีิผลิตกระดาษท่ีเนน้ถึงความ
ยัง่ยนืและไม่ทาํของเสียใหเ้สียของ 
 
พนัธกจิ (Mission)  

1. ทาํให ้“กระดาษจากคนันา” เป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีไดเ้ลือกใชก้ระดาษคุณภาพไปพร้อมกบัช่วยลด
โลกร้อนเพราะการผลิต “กระดาษจากคนันา” ทาํใหเ้กิดการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดม์ากกวา่การปล่อยออก
สู่ระบบ (กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ 1 รีม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด ์12.5 กิโลกรัม) 

2. สร้างแหล่งวตัถุดิบท่ีย ัง่ยนื โดย “ตน้กระดาษบนคนันา” ทาํใหเ้ราสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้างดา้นวตัถุดิบ และ
เป็นแหล่งสร้างรายไดเ้สริมท่ีย ัง่ยนืแก่สงัคมชนบท 

3. “ทาํของเสีย ไม่ใหเ้สียของ” โดยนาํของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าใชเ้อง ไม่รบกวน
แหล่งพลงังานภายนอก และเหลือใชเ้ป็นพลงังานทดแทนของธรรมชาติ 

 
การค านึงถึงสิทธิและบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  
  บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นสําคญั และมีนโยบายท่ีจะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียให้มีความ
มัน่ใจในบริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุ้น พนักงานและผูบ้ริหาร คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่าง
เหมาะสม และเพ่ือประโยชน์โดยรวมของทุกส่วน บริษทัฯ ประสงคท่ี์จะให้มีการร่วมมือกนัระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
กลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าท่ีอนัจาํเป็นเพ่ือให้กิจการของบริษทัฯ ดาํเนินไปดว้ยดีมีความมัน่คงและตอบสนอง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียโดยมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง 
ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง 
โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการคาํนึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได ้ 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
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พนกังาน : บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบติังาน 
ท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้ งบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ และความเช่ียวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้
โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทํางานให้มีความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานเขา้ใจใน
จรรยาบรรณและบทบาทหนา้ท่ี  

คู่คา้ : บริษทัฯ ปฏิบติักบัคู่คา้โดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซ่ึงมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบั
การคา้ปกติทัว่ไป เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั รวมถึงบริษทัฯ ประสงคท่ี์
จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้ใหค้งไวต้ลอดไป 

ลูกคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการผลิตและจดัหาสินคา้และบริการให้เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน
รวมทั้ งพฒันาและรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการไวอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทั้ ง 
จดัให้มีช่องทางการส่ือสารหรือศูนย ์ Hot Line เพื่อให้ลูกคา้แจ้งขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์และจดัใหมี้บริการหลงัการขาย เพ่ือเร่งดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัลูกคา้โดยเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

คู่แข่ง : บริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม และรักษา
บรรทดัฐานท่ีพึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

เจา้หน้ี : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด 
รายงานขอ้มูลและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ให้แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาได ้
จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่เจา้หน้ีภายใตข้อ้จาํกดัท่ีมีอยู ่

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม : บริษัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั รวมถึงส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงบริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
การรักษาสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติั
ตามนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนจะไม่ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว อยา่งไร
ก็ดี หากมีการแจง้เหตุร้องทุกขเ์ก่ียวกบัผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษทัฯ จะ
ไดเ้ร่งดาํเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการดาํเนินการ
ใหท้ราบโดยเร็ว  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น
การศึกษาแก่เยาวชน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
การพฒันาชุมชนและสงัคม และเป็นการรักษาสมัพนัธภาพอนัดีท่ีมีอยูก่บัชุมชน ซ่ึง
บริษทัฯ มีโครงการดา้น CSR ท่ีจดัเพ่ือชุมชนต่างๆ เป็นประจาํทุกปี เช่น  โครงการ
กระดาษสร้างจินตนาการ โครงการเล้ียงนอ้งวนัเกิด โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบั
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ชุมชน โครงการแพทยส์ัญจร กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกบักาชาดจงัหวดั เป็นตน้
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ
คิดเห็นในการดาํเนินธุรกิจ ภายใตโ้ครงการ “เปิดบา้น” ซ่ึงจดัข้ึนต่อเน่ืองทุกปี  
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดก้ารรับรองระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 
2539 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีบริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการผลิต และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ ไดป้รับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และระบบ
การผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้สูงข้ึน และได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านต่างๆ รวมทั้ งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการจน
สามารถตอบไดว้า่กระดาษท่ีดีควรมีคุณภาพอยา่งไร ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานใน
ดา้นต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ISO 9001 TIS/OHSAS 18001  

ภาครัฐ : บริษทัฯ ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายของหน่วยงานกาํกบั พร้อมทั้งอาํนวยความ
สะดวกในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะอยา่งสมํ่าเสมอ และให้การสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของภาครัฐอยา่งเต็มท่ี รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและสมัพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐ  
บริษทั ฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีส่วนร่วม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ไดรั้บรางวลั CSR-DIW ปี 2556 และ CSR-DIW Continuous 
Award ปี 2557และ ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดบัท่ี 3 (ระบบสีเขียว)ปี 2556-2559 , รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัประเทศ 
ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 ในปี 2558   

 
10.1      ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการหลกัของกจิการ (CSR in process) 

เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตเยื่อและกระดาษ บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการ นบัตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหวา่งการผลิต และหลงัการผลิต 
 ก่อนการผลิต ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างแหล่งวตัถุดิบท่ีมาจากตน้กระดาษบนคนันาของเกษตรกร
ไทย โดยไม่มีการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ สร้างรายไดเ้สริมให้กบัเกษตรกรให้นาํตน้กระดาษไปปลูกไดต้ามหัวไร่ปลาย
นา โดยไม่กระทบต่อพืชท่ีปลูกอยูก่่อน และรับไมซ้ื้อคืนมาเม่ือโตไดข้นาด  มีการคิดคน้พฒันาสายพนัธ์ุของตน้กระดาษ
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ไดต้น้กระดาษท่ีมีคุณภาพ โดยสามารถคดัเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมท่ีจะเติบโตในสภาวะแวดลอ้มท่ี
ต่างกนัได ้ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการจดัการ การขนส่ง และจดัเก็บวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัเร่ืองฝุ่ น
ละอองและมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการคดัเลือกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสารเคมี ท่ีไดม้าตรฐานการผลิต และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ระหว่างการผลิต ไดเ้ลือกใช ้“เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยื่อแบบ 
ECF คือ Elementary Chlorine Free ใชส้ารประกอบคลอรีนไดออกไซด์  แทนการใช ้ก๊าซคลอรีน  ทั้งยงัใชน้ํ้ าใน
ขั้นตอนการฟอกนอ้ยเพียง 8 ลูกบาศกเ์มตรต่อตนัเยือ่ การติดตั้งอุปกรณ์กรองนํ้ าท้ิงจากกระบวนการผลิตเพ่ือนาํสารเคมี
และเยือ่กระดาษกลบัมาใชเ้พ่ือการใชว้ตัถุดิบให้คุม้ค่าท่ีสุด ลดค่าความสกปรกของนํ้ าเสีย  นอกจากน้ี ยงัมีระบบดกัจบั
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ฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ให้
กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
 หลงัการผลิต มีแนวคิด “ทาํของเสีย ไม่ใหเ้สียของ” โดยการนาํของเหลือท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตกลบัมาใช ้     
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและไม่รบกวนส่ิงแวดลอ้ม เช่น การบาํบดันํ้ าท่ีผ่านการใชแ้ลว้ เพ่ือนาํไปใชร้ดนํ้ าตน้ไมใ้นพ้ืนท่ี
สีเขียวของโรงงาน การนาํนํ้ ายาตม้เยื่อไปเป็นเช้ือเพลิงท่ีโรงไฟฟ้า และนาํส่วนท่ีเหลือมาเขา้กระบวนการรีไซเคิลให้
กลบัมาเป็นนํ้ ายาตม้เยื่อเพ่ือใช้ซํ้ า การส่งก๊าซจากปล่องระบายของเตาเผาปูนไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตแคลเซียม
คาร์บอเนต และการนาํกากตะกอนจากการบาํบดันํ้ าเสีย และฝุ่ นจากเตาเผาปูน ไปเป็นวสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ 
 
10.2      กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) 

10.2.1 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process)  ปี พ.ศ.2557  

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานควบคู่กบัการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เพ่ือพฒันาเยาวชน 

สงัคม และชุมชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน รวมทั้งการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้นวคิด Better Paper Better World  โดยผ่าน

กิจกรรมในดา้นต่างๆ ของปีพ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

 

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้   

โครงการ “Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” เพ่ือส่งเสริมให้ลูกชาวนาไดมี้โอกาสทางการศึกษาท่ีดี 

สร้างสงัคมการเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน เพ่ือจุดประกายสานฝัน เกิดแรงบนัดาลใจ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้กา้วสู่อนาคตท่ีดี ภายใต้

กิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1. มอบทุนการศึกษา Better Tomorrow ให้ลูกหลานชาวนาไทย  

โดยมอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5-6, ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 และระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1-3) ทุนละ 2,000 บาท รวม 5,000 ทุน มูลค่าทุนการศึกษา 10 ลา้นบาท  

2. แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา 

เปิดตวัแคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ในโครงการ Double A Better Tomorrow ชวนคนทุกอาชีพ

ร่วมเป็นพ่ี A ใหญ่ เติมฝัน ปันประสบการณ์ในอาชีพของตนผ่าน www.DoubleAtoa.com เพื่อจุด

ประกายให้นอ้ง a เล็ก หรือลูกหลานชาวนาและเยาวชน เกิดแรงบนัดาลใจ มีเป้าหมายอาชีพในอนาคต 

นอกจากน้ี ยงัเชิญชวนชาวออฟฟิศมาร่วมสานฝันให้คาํแนะนาํดีๆ ในสาขาอาชีพต่างๆให้กบัลูกหลาน

ชาวนา 

3. Double A Inter Camp 

โครงการ Double A Inter Camp คดัเลือกลูกหลานชาวนา เพื่อทศันศึกษาเรียนรู้ภาษา และวฒันธรรมจีน 

ณ มณฑลกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 เดือน ถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ลูกหลาน

ชาวนาไดมี้โอกาสเปิดโลกทศัน์ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือจุดประกายให้เกิดแรงบนัดาลใจ กลา้คิด

กลา้ฝันและทาํใหเ้ป็นจริง พร้อมกา้วสู่อาชีพท่ีดีในอนาคต 
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4. ปลูกต้นกระดาษในโรงเรียน เพือ่เป็นทุนพฒันาการศึกษา  

มอบตน้กระดาษจาํนวน 500 ตน้ ใหก้บัโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธ์ิ) ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี ท่ีเขา้ร่วมโครงการ “ปลูกตน้กระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท ปี 4” เพื่อนาํไปปลูกใน

พ้ืนท่ีวา่งของโรงเรียน สร้างรายไดเ้ป็นทุนพฒันาการศึกษาและช่วยลดโลกร้อน พร้อมมอบหนงัสือ เพื่อ

ปลูกปัญญา ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้เยาวชน นอกจากน้ียงัไดม้อบทุนพฒันาโรงเรียนให้กบั

โรงเรียนวดัจกัรสีห์ จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงประสบความสําเร็จจากการเขา้ร่วมโครงการปลูกตน้กระดาษ 

ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบทปี 2 เป็นแห่งแรก โดยครูและนกัเรียนไดร่้วมกนัปลูกตน้กระดาษบนพ้ืนท่ี

วา่งของโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2553 และใชเ้วลากวา่ 3 ปีในการดูแลตน้กระดาษกวา่ 200 ตน้ จนเติบโต

สามารถเก็บเก่ียวเพ่ือเป็นทุนพฒันาโรงเรียนแบบพ่ึงตนเอง และยงัช่วยลดโลกร้อน 

5. Double A Badminton Sunday   

สนบัสนุนนกักีฬาแบดมินตนัรุ่นเยาวชนสานฝันสู่มืออาชีพ ภายใตแ้คมเปญ Double A Better Tomorrow  

ปลูกฝัน ปลูกปัญญา และไดรั้บเกียรติจากนายเสรี จินตนเสรี แชมป์โลกแบดมินตนั BWF World Senior 

Championships 4 สมยั 5 เหรียญทอง  มาร่วมเป็นพ่ี A (ใหญ่) ใหค้าํแนะนาํเทคนิคการเล่นกบัเยาวชนนกั

แบดมินตนัหรือนอ้ง a (เลก็) เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นนกักีฬาท่ีดี พร้อม

ทั้งมอบเส้ือกีฬาใชใ้นการฝึกซอ้มและสนบัสนุนสนามฝึกซอ้มใหก้บัเยาวชน  

 

ส่งเสริมรักการอ่าน 

1. พาน้องท่องเรือหนังสือโลกอส โฮป 

เปิดประสบการณ์ใหก้บัเยาวชนในกิจกรรม “ท่องโลกการอ่าน ร้านหนงัสือลอยนํ้ า โลกอส โฮป” โดยพา

น้องๆนักเรียนในจังหวดัฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมเรือร้านหนังสือลอยนํ้ าใหญ่ท่ีสุดในโลก “โลกอส 

โฮป”  ขององค์กรการกุศลประเทศเยอรมนั ณ ท่าเทียบเรือคลองเตย พร้อมเลือกหนังสือหลากหลาย

ประเภทมากกว่า 5,000 รายการจากทั่วโลก เพ่ือเขา้ห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้ งน้องๆยงัได้เรียนรู้

ภาษาองักฤษจากพ่ีๆอาสาสมคัรต่างชาติบนเรือ พร้อมกบัมีกิจกรรม School Visit เยี่ยมชมดับ๊เบ้ิล เอ บุ๊ค 

ทาวเวอร์ เมืองหนงัสือของคนไทยบนถนนสาทร 12 

2. Ride for Love together  ป่ันจกัรยานมอบหนังสือ 

ดับ๊เบ้ิล เอ พาชาวออฟฟิศและนกัป่ันจกัรยานกวา่ 200 คน ร่วมกิจกรรม Ride For Love Together  ดว้ย

การป่ันจกัรยานท่องเท่ียว เส้นทางกรุงเทพฯ-ชายทะเลบางขุนเทียน  เพ่ือเป็นการพฒันาการท่องเท่ียว 

และสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกกาํลงักาย มีสุขภาพท่ีดี รวมทั้งช่วยลดโลกร้อนดว้ยการใชจ้กัรยานแทน 

โดยในเสน้ทางกิจกรรมดับ๊เบ้ิล เอ และนกัป่ันจิตอาสาไดร่้วมกนัปันนํ้ าใจมอบหนงัสือและอุปกรณ์การ

เรียนใหก้บัโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ  
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3. ท าบุญหนังสือ 

พนกังานดับ๊เบ้ิล เอ ร่วมทาํบุญหนงัสือในกิจกรรม "ทาํบุญหนงัสือ อ่ิมบุญ อ่ิมใจ" ธรรมทานส่งเสริมการ

อ่าน เน่ืองในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนาปี พ.ศ.2557  ถวายแด่วดัโดยรอบ อาํเภอบางปะกง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือส่งต่อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวดับางววัและห้องสมุดชุมชน เป็นการ

ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน อีกทั้งยงัร่วมบาํเพญ็ทานบารมีท่ีไดอ้านิสงส์สูงสุดโดยการทาํบุญหนงัสืออนั

เป็นส่ือสร้างสรรคใ์หเ้กิดปัญญา 

4. กจิกรรมเลีย้งน้องวนัเกดิ 

จดักิจกรรม "เล้ียงน้องวนัเกิด" ให้กบัโรงเรียนในจังหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีพนกังานดับ๊เบ้ิล เอ ร่วมทาํความดีในเดือนเกิดของตนเอง ดว้ยการเล้ียงอาหารกลางวนัให้แก่

นอ้งๆ พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน นบัเป็นของขวญัท่ีมีค่าในการส่งต่อความสุขและ

รอยยิม้ใหก้บัสงัคมท่ีดับ๊เบ้ิล เอ  ไดจ้ดัมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2539  

5. มอบสมุดให้โรงเรียนใน สปป. ลาว 

ร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ มอบสมุดและอุปกรณ์การเรียน ให้กับ นายจันทา ไซยะสิด 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมตอนตน้ บา้นดอนทาด เมืองตน้ผึ้ง แขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดี รวมทั้ งยงัเป็นการกระชับ

ความสมัพนัธ์ของทั้งสองประเทศ ตอ้นรับเขา้สู่เออีซี 

   

ด้านส่ิงแวดล้อม 

1. Tree Planet 
ตอ้นรับคณะเยาวชนจากประเทศเกาหลีใต ้ท่ีผ่านการคดัเลือกในแคมเปญ Double A’s Plant: Play in 
KHAN-NA ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือกนัระหวา่งดับ๊เบ้ิล เอ กบัเทศบาลเมืองกรุงโซล และ Tree Planet ท่ี
ตอ้งการให้รู้จกัเปล่ียนพ้ืนท่ีวา่งไม่ใชป้ระโยชน์มาปลูกตน้ไม ้ทั้งน้ี คณะเยาวชนไดเ้ดินทางมาประเทศ
ไทยเพ่ือเรียนรู้ท่ีมาของกระดาษดับ๊เบ้ิล เอ และร่วมปลูกตน้กระดาษบนคนันาของเกษตรกรท่ีจงัหวดั
ปราจีนบุรี  ท่ีมีส่วนช่วยลดโลกร้อนและยงัสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกร 
สาํหรับ Tree Planet เป็นเกมส์ออนไลน์ท่ีผูเ้ล่นไดป้ลูกและสะสมตน้ไมใ้นโลกออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คและ
สมาร์ทโฟน และจะมีการดาํเนินการปลูกตน้ไมจ้ริงๆในนามของผูเ้ล่นเกมส์ ในพ้ืนท่ีท่ีผูเ้ล่นเลือกและส่ง
มอบพนัธ์ุไมไ้ปปลูกในประเทศต่างๆ ซ่ึงจดัทาํเป็นเวอร์ชัน่ 3 แลว้ โดยตั้งเป้าปลูกตน้ไมจ้าํนวน 1,000 
ลา้นตน้ภายในปี 2020 

2. ปลูกป่าชายเลนวนัส่ิงแวดล้อมโลก 

พนกังานดับ๊เบ้ิล เอ จิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทาํความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ เน่ืองในวนั
ส่ิงแวดลอ้มโลก 2557 ณ พ้ืนท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ าบางปะกง วดับน (คงคาราม) จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพ่ือร่วมกนั
ดูแลรักษาระบบนิเวศน์และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์คืนความสมบูรณ์ให้กบัธรรมชาติและช่วยลดโลก
ร้อน 
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3. Earth Hour ปิดไฟให้โลกพกั 

รณรงคค์นไทยรวมพลงัร่วมปิดไฟให้โลกพกั ในโครงการ Earth Hour 2014 พร้อมกนัทัว่โลก ในวนั

เสาร์ท่ี 29 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ปิดไฟท่ีไม่จาํเป็น ประหยดั

พลงังาน ช่วยลดโลกร้อน พร้อมกันทั้ งสํานักงานและเครือข่ายดั๊บเบ้ิล เอ ทั่วโลก รวมทั้ งชุมชน

โดยรอบ   ทั้งน้ี ดับ๊เบ้ิล เอ ไดร้ณรงคล์ดโลกร้อนท่ีทาํมากกวา่การปิดไฟมาอยา่งต่อเน่ือง เช่น ร่วมเป็น

องคก์รประหยดัพลงังาน ท่ีส่งเสริมให้พนกังานในองคก์รมีจิตสาํนึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้

พลงังานอยา่งรู้คุณค่าและปรับปรุงอาคารสาํนกังานเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

 

ด้านสังคมและการพฒันาชุมชน 

1. สนับสนุนเพิ่มรอบพิเศษ ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาชนก” ให้คนไทยร่วมช่ืมชมบารมีและ

หลกัคดิการด าเนินชีวติตามรอยพ่อหลวง 

ดับ๊เบ้ิล เอ ในฐานะผูส้นบัสนุนหลกัการจดัการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาชนก เดอะฟี

โนมีนอน ไลฟ์โชว”์ รอบพิเศษวนัท่ี 10-11 ธันวาคม 2557 ไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงาน ประชาชนใน

ต่างจงัหวดั และเยาวชนลูกชาวนาเขา้ชมการแสดงเพ่ิมมากข้ึน ณ สวนเบญจกิติ  

2. ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านคุณกติต”ิ 

คุณกิตติ ดาํเนินชาญวนิชย ์ประธานผูก่้อตั้งบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งศูนยก์าร

เรียนรู้ “บ้านคุณกิตติ ดําเนินชาญวนิชย์” มรดกแห่งการเรียนรู้สู่ความสําเร็จระดับโลก ณ สวน

อุตสาหกรรม 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือถ่ายทอดชีวประวติั, 

แนวคิด และปรัชญาการดาํเนินธุรกิจสู่ความสาํเร็จ เพ่ือเป็นตน้แบบสาํหรับคนรุ่นหลงัท่ีตอ้งการประสบ

ความสาํเร็จทั้งทางธุรกิจและการดาํเนินชีวติ 

3. โครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ 

โครงการ “หมู่บา้นตน้กระดาษ” เพ่ือส่งเสริมการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ผ่านการปลูกตน้กระดาษใน

พ้ืนท่ีวา่ง อาทิ คนันา รอบบา้น รอบโรงเรียน พ้ืนท่ีวา่งของชุมชน ซ่ึง 1 หมู่บา้น มีเป้าหมายปลูก 1 ลา้น

ตน้ จะสร้างรายได ้33 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ะนาํมาตั้งเป็นกองทุนพฒันาหมู่บา้นและสร้างรายไดเ้สริม

ให้กับลูกบ้าน นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน  รวมทั้ งส่งเสริมพฒันาชุมชน

เขม้แขง็ท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัสร้างประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งแทจ้ริง  

4. สร้างอาชีพให้ผู้พกิาร 

ไดจ้ดัโครงการ “สร้างอาชีพแก่ผูพิ้การ”  ให้กบักลุ่มผูพิ้การในชุมชนบางคลา้, คลองเข่ือน, บา้นโพธ์ิ, 
และอาํเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงค์ให้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
เสริมสร้างอาชีพจากวสัดุ อุปกรณ์ท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ินและมีตลาดรองรับ ซ่ึงจะไดรั้บการฝึกทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั อาทิเช่น การทาํพวงรีดดว้ยผา้ห่ม, การทาํนํ้ ายาลา้งห้องนํ้ าจากสมุนไพร, การทาํไมก้วาด
ดอกหญา้ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปต่อยอดองคค์วามรู้ประกอบเป็นอาชีพ มีรายไดพ่ึ้งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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รางวลัทีไ่ด้รับ 

1. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

ไดรั้บใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” จาก ดร.วฑิูรย ์สิมะโชคดี ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะท่ี 

ดั๊บเบ้ิล เอ กระดาษจากคันนา เป็นองค์กรท่ีดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมควบคู่กับความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกลูและยัง่ยนื  

2. องค์กรน าร่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” 

ดับ๊เบ้ิล เอ  ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัทาํ

คาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการคาํนวณขอ้มูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆขององคก์ร 

รวมถึงหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์รภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความพร้อมท่ี

จะเขา้สู่ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกหากมีการพฒันาข้ึนในอนาคต    

3. CSR-DIW 

ไดรั้บรางวลั CSR-DIW Award และ CSR-DIW Continuous Award ปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคม

อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงดับ๊เบ้ิล เอ มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยูร่่วมกบัชุมชนได้

อยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายไดเ้สริมจากการปลูกตน้กระดาษบนคนันาท่ีวา่งเปล่า และมีส่วน

ช่วยลดโลกร้อน 

 
10.2.2  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) ปี พ.ศ. 2558  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดูแลรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรมในรอบ
ปี พ.ศ.2558 ไดด้าํเนินการในดา้นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมพฒันาเยาวชน ชุมชนให้มีโอกาสและคุณภาพชีวิตท่ีดี  รวมทั้งการ
ช่วยเหลือสงัคม และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดโลกร้อน ผา่นการดาํเนินกิจกรรมดงัน้ี 

1. โครงการ Double A Better Tomorrow 
เพ่ือส่งเสริมให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดี สร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพ่ือจุด
ประกายสานฝัน เกิดแรงบนัดาลใจ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้กา้วสู่อนาคตท่ีดี ภายใตกิ้จกรรมต่างๆ อาทิ 
1.1 A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา 
แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เพ่ือให้ผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในทุกสาขาอาชีพ มาร่วมกนัเป็นครู
ชีวติ เปิดโลกทศัน์ใหเ้ยาวชนไทยเห็นหนทางในอาชีพจริงท่ีหลากหลาย เพื่อให้เด็กคน้พบความฝัน และ
เติมเตม็ฝันของตน ไดแ้ก่ 
กิจกรรม A to a “อาชีพน่ารู้ในสวนสัตว์” ท่ีไดพ้าเยาวชนในจ.ปราจีนบุรี  สร้างแรงบนัดาลใจ รู้จกักบั
อาชีพสตัวแพทยแ์ละนกัโภชนาการสตัว ์ณ สวนสตัวเ์ขาดิน 
กิจกรรม A to a “อาชีพนักพากย์เกม”  โดยเชิญพี่ A (ใหญ่) “คุณพี” ภควัต ลือพัฒนสุข (ฉายา  ลุง
พ)ี   นกัพากยเ์กมท่ีเป็นท่ีรู้จกัอนัดบัตน้ๆของไทย มาร่วมเป็นดับ๊เบ้ิล เอ อาสา ให้นอ้งๆไดรู้้จกัอาชีพเท
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รนด์ใหม่และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบันอ้งๆ a (เล็ก) ท่ีสนใจการพากยเ์กม ทั้งในเร่ืองการใชเ้สียง 
ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ และความรู้ดา้นไอที รวมถึงขอ้คิดระเบียบวินยั ซ่ึงสามารถนาํประโยชน์
จากเกมมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ  
กิจกรรม A to a “อาชีพนักเขียน” ไดรั้บสมคัรนอ้งๆนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ "อาชีพนกัเขียน" และ เวิร์คช็อปการเขียนเร่ืองสั้น กบัคุณวุฒิชาติ ชุ่มสนิท นามปากกา 
บินหลา สันกาลาครีี  นกัเขียนรางวลัซีไรต ์จากหนงัสือ "เจา้หงิญ" 
สอนภาษาจนีผ่านส่ือออนไลน์  โดยมีเหล่าซือคนจีนมาเป็นพี่ A สอนภาษาจีนดว้ยประโยคง่ายๆท่ีใชใ้น
ชีวติประจาํวนัและเผยแพร่ใหผู้ส้นใจสามารถรับชมไดผ้า่น Youtube Double A Thailand 
1.2 กจิกรรม Double A Inter Camp 
ดับ๊เบ้ิล เอ อินเตอร์ แคมป์ ภายใตโ้ครงการ Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เพื่อให้ลูกหลาน
ชาวนาไทยได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษา และวฒันธรรม ณ มณฑลกวางตุ ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเป็นความร่วมมือกบั โครงการการศึกษาสัมพนัธ์ไทย-จีน มูลนิธิ
ดาํเนินชาญวนิชย ์ในการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาจีน ของเยาวชนไทย ให้มีทกัษะภาษาต่างประเทศ 
สร้างแรงบนัดาลใจต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต โดยจดัข้ึนต่อเน่ืองทุกปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2557  

2. สมทบทุนจดัสร้างอุทยานราชภักดิ์ 
ดับ๊เบ้ิล เอ รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อม
ดว้ยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรม “ราชภกัด์ิ ไบค ์
แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” เพ่ือหารายไดส้มทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภกัด์ิ ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียข์องสมเด็จพระบูรพกษตัริย ์7 พระองค ์เพ่ือร่วมเทิดทูนและประกาศ
เกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุทยาน
ประวติัศาสตร์ฯ ณ อาํเภอหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

3. โชว์วสัิยทศัน์ผู้น านวตักรรมเพือ่สังคม ในงาน AFCSR คร้ังที ่14  
ดับ๊เบ้ิล เอ เขา้ร่วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) คร้ังท่ี 14 
ภายใตห้ัวขอ้ Partnering with the Bottom of the Pyramid (BoP) : ความสาํคญัของนวตักรรมเพื่อสังคม
ในการส่งเสริมตลาดฐานปิรามิด โดยจะนาํเสนอโมเดลกระดาษจากคนันาสู่โครงการหมู่บา้นตน้กระดาษ 
เพ่ือส่งเสริมการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ผ่านการปลูกตน้กระดาษบนคนันาของเกษตรกรและพ้ืนท่ีวา่ง
ในชุมชน นาํรายไดม้าจดัตั้งเป็นกองทุนพฒันาหมู่บา้น ซ่ึงเป็นนวตักรรมการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสังคมอยา่ง
ย ัง่ยืน ท่ีให้ทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง อีกทั้งยงัเสริมสร้าง
รายไดเ้สริมท่ีมัน่คงให้กบัเกษตรกรและชุมชน โดยมีสุดยอดผูน้าํ นกัคิด นักพฒันา และ ผูบ้ริหารจาก
ภาคธุรกิจ และ องคก์รต่างๆทัง่โลก มาร่วมแบ่งปันวสิยัทศัน์  

4. ดับ๊เบิล้ เอ ช่วยกาชาด 
มอบสมุด จาํนวน 6,000 เล่ม จดัทาํข้ึนเพ่ือมอบใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานชุมนุมกาชาด คร้ังท่ี 11 โดยมีนายเตช 
บุนนาค ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร เป็นผูรั้บมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
ญาณสงัวรฯ สภากาชาดไทย  

  



 

118 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

5. สนับสนุนกจิกรรมป่ันสุดกู่ ดูให้ทัว่เมอืงชัยนาท 
ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม “ป่ันสุดกู่ ดูให้ทัว่เมืองชยันาท” ซ่ึงเป็นรายการแข่งขนัจกัรยานทางไกล ภายใต้
โครงการ “ชยันาทเมืองจกัรยาน 12 เดือนแห่งการป่ัน” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกอาํเภอหันมาออก
กาํลงักายใส่ใจสุขภาพ ลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงและยงัช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว 

6. สนับสนุนรถวลีแชร์กบั จส.100 
มอบเงินบริจาคสนบัสนุน “โครงการบริจาครถวีลแชร์กบัจส.100” เพ่ือส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ผูพิ้การ 
ตลอดจนผูสู้งอาย ุท่ีขาดแคลนรถวลีแชร์เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหส้ามารถใชชี้วติประจาํวนัไดดี้ข้ึน  

7. สนับสนุนการประชุม Wharton Global Forum Bangkok 2015 
ม.ร.ว.ปรีดยิาธร เทวกลุ  เยีย่มชมบูธนิทรรศการของ “ดับ๊เบ้ิลเอ” ในงานประชุม Wharton Global Forum 
Bangkok 2015 ท่ีจดัข้ึนโดย The Wharton School แห่งมหาวทิยาลยัเพนซิลเวเนีย ซ่ึงเป็นการประชุมผูน้าํ
ทางเศรษฐกิจและนักวิชาการชั้ นนําของโลก โดยมีคณะผู ้บริหารดั๊บเบ้ิล เอ ในฐานะผู ้ให้การ
สนบัสนุน ร่วมใหก้ารตอ้นรับ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

1. กจิกรรมรณรงค์ร่วมปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour  

ดับ๊เบ้ิล เอ  ชวนคนไทยรวมพลงัร่วมปิดไฟให้โลกพกั ในโครงการ Earth Hour พร้อมกนัทัว่โลก โดย
รณรงค์ให้พนักงาน รวมทั้งสํานักงานเครือข่ายดับ๊เบ้ิล เอทัว่โลก และชุมชนโดยรอบ ร่วมปิดไฟท่ีไม่
จาํเป็นในวนัเสาร์ท่ี 28 มีนาคมน้ี ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชัว่โมงพร้อมกนั เป็นการรณรงค์
ประหยดัพลงังาน ช่วยลดโลกร้อน  

2. กจิกรรมวนัส่ิงแวดล้อมโลก 
รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกความสาํคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ โดยการจดักิจกรรม
ปลูกตน้ไมร้อบพ้ืนท่ีรอบโรงงานและสํานักงาน สร้างพ้ืนท่ีสีเขียว ลดโลกร้อนและภูมิทัศน์ท่ีร่มร่ืน 
อากาศบริสุทธ์ิ  รวมทั้งมีการพาพนกังานดับ๊เบ้ิล เอ จิตอาสา ร่วมปลูกป่าชายเลน  ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจาํ
ต่อเน่ืองทุกปีในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก 

3.  สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั 
สนับสนุนการดาํเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ  5 จงัหวดั พร้อมมอบกระดาษดับ๊เบ้ิล เอ และ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขียนเพ่ือใชใ้นกิจการตลอดปี และมอบอุปกรณ์ไฟฉายเดินป่าสําหรับเจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน จาํนวน 300 ชุด โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ  5 จังหวัด  เป็นผูรั้บมอบ  ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาสิบหา้ชั้น จงัหวดัจนัทบุรี  

 
ด้านชุมชน 

1. โครงการ “กระดาษสร้างจนิตนาการ” เป็นกิจกรรมท่ีพ่ีๆ ดับ๊เบ้ิล เอ จิตอาสา เล่านิทานจากกระดาษและ
เศษวสัดุท่ีเหลือใช้นํามาสร้างเป็นตวัละคร ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบพ้ืนท่ีโรงงานในจังหวดั
ปราจีนบุรี เพ่ือสร้างเสริมจินตนาการและพฒันาความคิด พร้อมทั้งให้เยาวชนไดเ้ห็นถึงประโยชน์และ
รู้จกัคุณค่าการนาํของเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่  
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2. กจิกรรมเลีย้งน้องวนัเกดิ   
กิจกรรม "เล้ียงนอ้งวนัเกิด" เป็นกิจกรรมท่ีพนกังานดับ๊เบ้ิล เอ จิตอาสา มาร่วมทาํบุญในวนัเกิดดว้ยการ
เล้ียงอาหารกลางวนัให้กบัน้อง ๆ พร้อมมอบสมุดและอุปกรณ์การเรียนให้กบัทางโรงเรียนเพ่ือใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการศึกษา นอกจากน้ี ยงัร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ชิงรางวลัสร้างความประทบัใจ
ไดท้ั้งความสนุกและอ่ิมทอ้ง สาํหรับกิจกรรมเล้ียงนอ้งวนัเกิด ดับ๊เบ้ิล เอ ไดด้าํเนินมาต่อเน่ืองประจาํทุก
ปีตั้งแต่ปี 2539 เพ่ือส่งเสริมความมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือและเก้ือกลูกนั เพ่ือสร้างสงัคมท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

3. ช่วยเหลอืสังคม  
มอบพดัลมใหก้บัโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์คลายร้อนให้กบัผูท่ี้
รับบริการรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล นับเป็นหน่ึงในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและมอบความสุขสู่
สงัคมไทย 

4. กจิกรรมดับ๊เบิล้ เอ เปิดบ้าน 

เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีสนใจ เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตกระดาษท่ีใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ผ่านการบรรยายและส่ือ
ภาพยนตร์ 4 มิติ และศึกษาโมเดล “กระดาษจากคนันา” ช่วยสร้างรายไดเ้สริมให้เกษตรกรจากการปลูก
ตน้กระดาษบนคนันาหรือพ้ืนท่ีวา่งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช่วยลด
โลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดของเหลือใชไ้ม่ถูกท้ิงใหไ้ร้ค่า ดว้ยการนาํของเหลือจากการผลิตเยื่อและ
กระดาษมาสร้างมูลค่าเพ่ิมและก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่สูญเปล่า   

 
รางวลัทีไ่ด้รับ 
1.  การรับรอง Green Meeting ต่อเนื่อง  

ดับ๊เบ้ิล เอ ไดรั้บการรับรอง  Green Meetings หรือการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร เป็นเวลา 3 ปี ต่อเน่ือง
เป็นคร้ังท่ี 2 จากองคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (TBCSD) และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  นอก
จากดับ๊เบ้ิล เอ เป็นองคก์รท่ีผา่นการประเมินในเร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การจดัประชุมสีเขียว รวมถึงการจดัสัมมนาและการฝึกอบรมท่ี
คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังานอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้  ยงัเขา้ร่วมเป็นองคก์รประหยดัพลงังานท่ี
ดาํเนินการในดา้นการส่งเสริมใหบุ้คลากรปรับพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน และการปรับปรุงอาคารเพ่ือลด
การใชพ้ลงังานอีกดว้ย 

2. องค์กรหัวใจสีเขียว 
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี 4  ซ่ึงดับ๊เบ้ิล เอ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กบัภาคอุตสาหกรรมในการคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และจดัการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายน าพล ลิ้มประเสริฐ รองประธาน
คณะกรรมการสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางประเสริฐสุข 
จามรมาน ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม ทั้ งน้ี ดั๊บเบ้ิล เอ ได้ให้
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ความสาํคญัต่อระบบการจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและจากการวจิยัพบวา่ กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ 1 รีม
มีส่วนช่วยดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้12.5 กิโลกรัม ช่วยลดโลกร้อน   

3. พฒันาระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001  
รับโล่จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ในโครงการพฒันาต่อยอด
การดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล 
(ISO 50001) ในฐานะองคก์รท่ีเนน้เร่ืองการจดัการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ท่ีมีการวางแผนนโยบายดา้น
พลงังานและผลกัดนัใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน  

4. ได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ช่วยลดโลกร้อน 
ดับ๊เบ้ิล เอ รับประกาศนียบตัรการรับรองข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร โดยองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 
ประจาํปี 2558” ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดใ้ห้ความสาํคญัในการจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความมุ่งมัน่
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ งน้ี ดั๊บเบ้ิล เอ กระดาษจากคันนา สามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตันต่อปี ช่วยลดโลกร้อน  โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูม้อบ  

5. รางวลั Special FTCC CSR Award ด้านส่ิงแวดล้อม 
ดับ๊เบ้ิล เอ รับรางวลั Special FTCC CSR Award 2015 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากหอการคา้ฝร่ังเศส-ไทย 
(Franco-Thai Chamber of Commerce) จากการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกตน้กระดาษบนคนันาเพื่อเป็น
วตัถุดิบท่ีย ัง่ยืน ไม่รบกวนไมจ้ากธรรมชาติ เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจากพ้ืนท่ีวา่งเปล่า และช่วยลดโลก
ร้อน โดยมี Mr. Renaud Cazillac คณะกรรมการตดัสินรางวลั FTCC CSR  เป็นผูม้อบรางวลั  

 
10.3 แนวปฏิบัต ิการส่ือสารกบัพนักงาน และลูกจ้าง 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลูกจา้ง  ดงันั้น จึงส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหวา่งกนัผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัตามโอกาสอนั
ควร  

อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้มีการแจง้ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงสัยในการทาํงาน โดยทางบริษทัฯจะนาํมาพิจารณา
อยา่งจริงจงัเพ่ือกาํหนดวธีิทางแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

 
10.4 การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม  

- ไม่มี - 
 
10.5  การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทาํท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
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1. ช่องทางการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแสสามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
(1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 หมู่ 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com 
 

2. การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน 
ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลนั้น รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน จะถูกรักษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่
จาํเป็นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญั
กบัการจดัวางระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสม และตระหนกัวา่ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญั ท่ีจะสร้าง
ความมัน่ใจให้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนันาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ในทางธุรกิจ และยงัช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยใหมี้การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม   

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการเก่ียวโยง การติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ตลอดจนการนาํ
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่มีอาํนาจ พร้อมทั้งช่วยปกป้องคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นไม่ใหร่ั้วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็น
อิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการสนับสนุนการทาํงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการกาํกับดูแลกิจการ ของทุก
หน่วยงานทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการจดัการให้มีระบบการควบคุม
ภายในใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุงองคป์ระกอบหลกัท่ีจาํเป็นในการควบคุม
ภายใน  เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556  และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการจดัทาํการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยให้
บริษทัฯ ทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบบัปรับปรุงใหม่ ตามแบบท่ี ก.ล.ต. ให้ไวใ้น
ภาคผนวก 11 ของคู่มือจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 และมีการติดตามผลพร้อมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงแกไ้ข โดยสรุปแลว้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแนวทางการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO มีองคป์ระกอบและการดาํเนินการดงัน้ี   
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี โดยจดัโครงสร้างองคก์ร และสายงานการ

บงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสม มีการกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลสาํเร็จ (Key Performance Indicators : 
KPI) ทั้ งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายขององคก์รมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและคู่มือการปฏิบติังานของทุกระบบ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการทบทวนความเป็นปัจจุบันของกฎระเบียบขอ้บังคบั และจรรยาบรรณ ของ
พนักงานท่ีจดัทาํเป็นฉบบัพกพา แจกจ่ายให้กบัพนักงานท่ีเขา้ใหม่ในวนัปฐมนิเทศ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัปลูกฝังให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตระหนกัถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยกาํหนดให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มี
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความ
โปร่งใส  เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานและการเติบโตใน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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ระยะยาว เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจาก
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทัฯ  เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต  การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทาํท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ  บริษทัฯไดป้ระกาศเป็นนโยบายของบริษทัเร่ืองการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบั
การฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) อยา่งเป็นทางการ โดยประกาศเป็นนโยบายของบริษทัและติดประกาศไว้
เห็นโดยทัว่กนั ทั้งภาคภาษไทย และภาษาองักฤษ โดยผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแสสามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 1 หมู่ 2 ตาํบลท่าตูม 
อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน โดยผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมจากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน จะถูกรักษา
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จาํเป็นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ดา้นการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี มีการกาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการทาํงานของพนกังานทุก
ระดบัไวใ้นหลกัสูตร e-learning และมีการจดัสอบวดัผลอยูเ่ป็นประจาํ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนกังานสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในบางสายงานยงัมีการจดัทาํแผนการเติบโตในสายงานประกอบกบั
หลกัสูตรการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานในระดบัสากล 
 

2. การประเมนิความเส่ียง 
บริษทัฯไดก้าํหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง และจดัโครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมี

แบบแผน  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการ
ทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง  กาํกบัดูแลการดาํเนินการ การบริหารความเส่ียงขององคก์รให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ครอบคลุมความเส่ียงดา้น กลยุทธ์ การดาํเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และความปลอดภยั รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธ์การ
ดาํเนินงาน แผนธุรกิจและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้ งจัดให้มีการทบทวนปัจจัยเส่ียงทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจาํทุกปี     
 

3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละหน่วยงานอยา่งเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานอย่างชดัเจน มีการทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้าง
องค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้ งมีการติดตาม สอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การปฏิบติังานมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ กบัผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ งข้อตกลงต่างๆ ทางการคา้ได้มีการ
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ควบคุมดูแลอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เสมือนหน่ึงว่าธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้นไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืนๆ ตามปกติ
ในทางการคา้ บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ ์วธีิการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัจดทะเบียน  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการรักษามาตรฐาน ISO 9001:2008  ซ่ึงมุ่งเน้นในเร่ือง
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ทุกขั้นตอนของการดาํเนินการ อนัเป็นผลให้กระบวนการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง บริษทัฯ ยงัได้นําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์กรเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร  ซ่ึงสอดคลอ้งกับนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

พฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหข้อ้มูลต่างๆ มีความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สามารถตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือ
การตดัสินใจทางธุรกิจของฝ่ายบริหารไดท้นัเวลา จากการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานและการนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารหรือของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความถูกตอ้ง
ครบถว้นอยา่งเพียงพอ อีกทั้งมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล และมีการ
กาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉิน สาํหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบ
ไม่สามารถปฏิบติังาน บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ร  เผยแพร่นโยบาย 
กฎระเบียบคาํสัง่ และคู่มือการปฏิบติังาน พร้อมทั้งข่าวสารต่างๆไดท้ัว่ทั้งองคก์ร และมีการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารโดย
การนาํระบบ Line Application  มาช่วยประยกุตใ์ชร่้วมกบัระบบ  Photo stamp  ท่ีบริษทัพฒันาข้ึนเอง  เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วและการนาํเสนอภาพท่ีชดัเจนมาใชส่ื้อสารและประกอบการตดัสินใจ ทั้งในเร่ือการกาํกบัดูแล การสั่งการ  และ
การติดตามผลการปฏิบติังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
และดาํเนินการจดัส่งรายงานทางการเงินใหแ้ก่คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในเวลาอนัพอเหมาะและมีขอ้มูล
ท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ บริษทัฯ ตระหนักถึงการส่ือสารขอ้มูลกบับุคคลภายนอก จึงมีการจัดช่องทางการส่ือสาร
ทัว่ไปผ่านทาง website ของบริษทัฯ และให้มีช่องทางส่ือสารพิเศษเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต( whistle-blower hotline)  ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 1  
 

5. การตดิตามผลและการรายงาน 
บริษทัได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และขอ้กาํหนดห้ามฝ่ายบริหารและ

พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผูด้าํเนินการ
ติดตามผลการปฏิบติังาน การกาํกบัดูแลและประมวลผลการปฏิบติังานเชิงระเบียบวินยั และขอ้บงัคบัโดยทัว่ไปร่วมกบั
หัวหน้างาน  รวมถึงจดัให้มีประเมินผลงานโดยตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งหรือปรับ
ผลตอบแทนพิเศษ นอกจากน้ียงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ในดา้นต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตความรับผิดชอบ
และการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการ
ตรวจสอบในประเด็นท่ีสําคญั และให้คาํแนะนําในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของจาํนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คณะกรรมการตรวจสอบได้
อนุมติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือใหป้ระกาศใชก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย  อนัจะเป็นแนวทางการปฏิบติังาน
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ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินความเส่ียง
ในทุกดา้นของระบบท่ีเขา้ตรวจสอบ ครอบคลุมถึง ประเด็นท่ีสาํคญัทางการบญัชีและการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํหนดนโยบายและวธีิการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและทางการเงินของ
ผูบ้ริหาร  เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่การควบคุมภายในท่ีวางไวเ้หมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ทั้งยงัมีการปฏิบติังาน
ตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจดัทาํข้ึนจากผลการประเมินและ
วเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัการมาตรฐานสากล Risk-Based 
Approach โดยคาํนึงถึงมูลค่าผลกระทบจากความเส่ียง และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง มีการกาํหนดระดบัความสาํคญั
และจดัลาํดบัของความเส่ียง มีการศึกษาและทาํความเขา้ใจการควบคุมภายในของกิจการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในขั้นตน้และทดสอบการควบคุม เพ่ือจดัสรรทรัพยากร ทั้งในแง่ของบุคลากร และเวลาใน
แผนการเขา้ตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม และทบทวนเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าจะบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
องคก์รและของหน่วยงานท่ีกาํหนดไว ้และสามารถท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได ้โดย
มีการติดตามและประเมินผลในระหวา่งการปฏิบติังานและติดตามหลงัจากการสรุปผลการปฏิบติังาน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งหวงัใหง้านตรวจสอบสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมใหอ้งคก์ร 

ในกรณีท่ีพบการทุจริตฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการแจง้ต่อผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งโดยพลนั เพื่อให้มีการ
ดาํเนินการ นอกจากน้ียงัได้มีการสอบทานการตรวจสอบการทุจริตของบริษทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินการโดยทั้งหมดไดมี้การดาํเนินการตามความเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี  

ประเด็นขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบจะมีการรายงานกบัคณะผูบ้ริหารของผูรั้บการตรวจสอบ และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งให้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ดีข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีไดต้กลงไว ้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบและนาํเสนอผลการแกไ้ข
หรือปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ผลของการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุงแกไ้ข จนถึงปัจจุบนั ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัต่อ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การเสนอแนะการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจพบ และยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญั เพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีคณะทาํงาน compliance ซ่ึงมีหน้าท่ีทบทวนสอบทานการดาํเนินการของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  
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11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี10 เมษายน 2557 ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสุรียพ์ร  

เลขะวรรณ ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2557 โดยไดพ้ิจารณา
คุณสมบัติอา้งอิงตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คู่มือจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ประกอบกบัวุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  และความเขา้ใจในกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั แลว้เห็นวา่เป็นผูท่ี้เหมาะสม
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั (หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 

11.3  หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะทาํงาน compliance unit  ซ่ึงมีหนา้ท่ีทบทวนสอบทานการดาํเนินการของบริษทัฯและ

บริษทัย่อยว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯโดยมี นายกาํพล ชยะสุนทร เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance unit) และมีคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งาน
กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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12.    รายการระหว่างกนั  
 

12.1   รายการระหว่างกัน 
กลุ่มบริษทัฯ มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใน ปี 2557 และในปี 2558  โดยไดแ้สดงรายละเอียดรายการ
และยอดคงเหลือส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงิน สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัดงักล่าว สาํหรับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น ไดแ้ก่ กิจการต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั มีกรรมการร่วมกนั มีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือมีผูมี้อาํนาจควบคุมร่วมกนั 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นการดาํเนินการตามปกติธุรกิจและมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป โดยใชร้าคาท่ีสามารถอา้งอิงไดก้บัราคายติุธรรมหรือราคาตลาด 
เสมือนการเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอก และในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใด กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่น การจดัให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว แลว้แต่กรณีเป็นตน้ โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมติัเพ่ือเขา้ทาํ
รายการดงักล่าว ซ่ึงในส่วนน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดยครบถว้นตามสาระสาํคญัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2  รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กบับริษัทที่เกีย่วข้องหรือบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2557 และ ปี 2558 
 
12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น า้ เปลอืกไม้ ช้ินไม้สับและฝุ่น น า้มันยางด า อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพเ์ขียน โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ทั้งหมด 2 โรงและโรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนทั้งหมด 5 โรง นอกเหนือจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกั กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต เช่น นํ้ า 
(De-mineral Water) เปลือกไม ้ช้ินไมส้ับและฝุ่ น นํ้ ามนัยางดาํ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง เป็นตน้ ซ่ึงนํ้ ามนัยางดาํท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ  ไม่สามารถหาซ้ือไดใ้น
ตลาดเป็นการทัว่ไปและมีผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดข้ายนํ้ ามนัยางดาํใหก้บักลุ่มธุรกิจพลงังาน ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้โดยกาํหนดราคาขาย
จากราคาตน้ทุนบวกกาํไร รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ ไดข้ายเช้ือเพลิงชีวมวลส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในราคาตลาด ซ่ึงรายการดงักล่าวถือเป็นรายการคา้ปกติของการ
ดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ในปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการซ้ือรถบรรทุก เพ่ือใชใ้นการขนส่งของกิจการในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือลดขนาดของรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การสั่งซ้ืออะไหล่รถบรรทุกเพ่ือใชใ้นการซ่อมบาํรุงจากผูจ้าํหน่ายในปริมาณมากต่อคร้ัง จึงมีอาํนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง และเกิดการประหยดัจากขนาด และ
ส่วนใหญ่ไดจ้าํหน่ายอะไหล่รถบรรทุกเหล่าน้ีใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ปี 2554  เป็นตน้มา โดยการกาํหนดราคาในการขายสินคา้จะใชร้าคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั หรือตน้ทุน
บวกอตัรากาํไร แลว้แต่กรณี 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1.   บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 346.72 826.74 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

2.   บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั  
(ช่ือเดิม คือ บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชัน่ จาํกดั) 

- 265.53 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์พอร์ท จาํกดั และกรรมการของ
บริษทัยอ่ยเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

3.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 260.87 236.67 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

4.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 215.85 169.12 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

5.   บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 102.74 81.40 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

6.   บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 673.34 56.60 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

7.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 105.11 40.54 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

8.   บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั 42.83 39.46 คู่สมรสของกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั 304 อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จาํกดั 

9.   Double A International Network Egypt - 31.98 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการใน Double A International Network Egypt 
10. บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 28.70 30.91 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 

11. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 15.25 27.79 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

12. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 20.97 27.89 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

13. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 14.21 15.49 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

14. บริษทั โปรมีโก ้เซอร์วสิ จาํกดั 7.45 8.26 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั โปรมีโก ้เซอร์วสิ จาํกดั 

15. บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 2.87 5.49 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่านเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 

16. บริษทั  อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั - 3.89 กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 
17. Double A Corporate Pty Ltd 5.00 - กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการใน Double A Corporate Pty Ltd. 

18. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 2.38 3.88 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 1,844.29 1,871.64   
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ:สินทรัพยส่์วนใหญ่ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รถบรรทุก ยางรถยนต ์เป็นตน้ ในส่วนของการจาํหน่ายรถบรรทุก
นั้น เน่ืองจากเป็นรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนไมท่้อนจากแปลงผูป้ลูกไมแ้ละลานคา้ไม ้ ถึงโรงสับสาขา มีตน้ทุนขนส่งสูง เน่ืองจากรถของบริษทัมีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตวัในการทาํงานในพ้ืนท่ี
แปลงปลูกไมบ้างแปลงเม่ือเทียบกบัรถของผูรั้บเหมาตดับรรทุกไมใ้นพ้ืนท่ี จึงมีแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกบางส่วนให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการกาํหนดราคาในการ
ขายจะใชร้าคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาจากภายนอก หรือตน้ทุนบวกอตัรากาํไร แลว้แต่กรณี 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 0.71 14.76 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 15.49 10.50 กรรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 

3. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 94.91 5.52 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

4. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 96.22 5.34 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

5. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 2.83 2.75 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

6. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 10.03 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์2 จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

7. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 3.00 0.27 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 223.19 39.14   
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.3 รายได้อืน่ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ รายไดค้่าขนส่ง และรายไดอ่ื้นๆ สาํหรับรายไดค้่าขนส่งเกิดจาก
การบริหารจดัการรถบรรทุกของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี กลุ่มบริษทัฯ จึงไดน้าํรถบรรทุกดงักล่าวมาให้บริการขนส่งวตัถุดิบในการผลิตให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกเหนือจากการนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ โดยใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั หรือตน้ทุนบวกอตัรากาํไร แลว้แต่กรณี 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1.   บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 42.10 28.35 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 

2.   บริษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จาํกดั - 28.17 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จาํกดั 

3.   บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 13.11 10.72 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

4.   บริษทั โปรมีโก ้เซอร์วสิ จาํกดั 3.02 7.97 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั โปรมีโก ้เซอร์วิส 
จาํกดั 

5.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 21.13 6.83 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

6.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 77.87 6.64 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

7.   บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 8.29 6.56 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

8.   บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั) 

6.00 3.85 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

9.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 7.70 3.79 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

10. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 1.59 3.27 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

11. บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 18.55 3.04 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

12. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั - 1.52 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

13. บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั - 1.39 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั นํ้าใส 304 จาํกดั  

14. บริษทั อี 85 จาํกดั 2.06 1.15 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั อี 85 จาํกดั 

15. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์  จาํกดั 21.38 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

16. บริษทั แอด๊วา๊นซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั บี.พี.เค. วูด้ชิพ  จาํกดั) 

4.35 - ไม่มีกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯ เขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือเขา้ไปถือหุ้นในบริษทั 
แอ๊ดวา๊นซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมีขอ้สงสัยว่ากลุ่มบริษทัฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ
บริษทั แอด๊วา๊นซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั บริษทัฯ จึงเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามหลกัความระมดัระวงั 

17. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 4.10 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

18. บริษทั ทรี เทค จาํกดั 2.29 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั ทรี เทค จาํกดั 

19. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 3.20 1.00 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 236.74 114.25   
 

  



 

139 
 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.4 ค่าซ้ือสินค้า 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: ค่าซ้ือสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือสินคา้ประเภทไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ า ไม ้สารเคมี วสัดุหีบห่อและตน้กระดาษจากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวโดยเฉพาะ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีสามารถจดัหาสินคา้ดงักล่าวให้แก่กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดทัว่ไป ดงันั้น การซ้ือสินคา้จาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และถือเป็นรายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซ่ึงค่าซ้ือสินคา้ดงักล่าวจะใชร้าคาตาม
สญัญา หรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั แลว้แต่กรณี 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,448.95 1,451.74 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

2.   บริษทั  สวนไมต้ะวนัออก  จาํกดั 840.02 698.69 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั สวนไมต้ะวนัออก จาํกดั 

3.   บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 722.17 615.10 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

4.   บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั 372.17 397.33 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั  

5.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 341.34 329.26 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

6.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 765.88 285.97 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

7.   บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 187.64 258.57 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

8.   บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จาํกดั 89.55 235.46 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

9.   บริษทั เอส.ว.ีโพรเกรสซีฟ จาํกดั 217.69 168.70 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เอส.ว.ีโพรเกรสซีฟ จาํกดั 

10. บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 192.43 165.77 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 

11. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 172.36 141.63 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

12. บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 18.81 99.92 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 

13. บริษทั อี85 จาํกดั 53.16 67.86 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั อี 85 จาํกดั 

14. บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั  
(ช่ือเดิม คือ บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชัน่ จาํกดั) 

- 56.60 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์พอร์ท จาํกดั และกรรมการของ
บริษทัยอ่ยเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 

15. บริษทั แอช ลีชช่ิง จาํกดั - 15.87 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั แอช ลีชช่ิง จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

16. บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั - 3.39 คู่สมรสของกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั 304 อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จาํกดั 

17. บริษทั บีดบับลิว เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2.18 2.05 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ใน
บริษทั บีดบับลิว เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั  

18. บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั 29.77 1.67 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั นํ้าใส 304 จาํกดั  

19. บริษทั ทรี เทค จาํกดั 47.86 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั ทรี เทค จาํกดั 

20. บริษทั ทรีเทคชยันาท จาํกดั 19.84 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั ทรีเทคชยันาท จาํกดั 

21. บริษทั 304 พลาซ่า จาํกดั 9.10 - กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 304 พลาซ่า จาํกดั 

22. AP Converting (M) Sdn. Bhd. 1.22 - กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการใน AP Converting (M) Sdn. Bhd. 

23. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 2.00 0.04 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 5,534.14 4,995.62   
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน่ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าการตลาดและการวา่จา้งแรงงานบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเขา้มา

รับผิดชอบในส่วนของงานสนบัสนุน ไดแ้ก่ การซ่อมบาํรุง การขนส่ง การเดินทาง การทาํความสะอาด การรักษาความปลอดภยั ค่าวจิยัและพฒันา และการฝึกอบรมพนกังาน เป็นตน้ เพื่อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหก้บักลุ่มบริษทัฯ และการบริหารจดัการตน้ทุนแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอตัราค่าจา้งและค่าบริการดงักล่าวจะใชร้าคาตามสัญญา หรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

แลว้แต่กรณี โดยจะอา้งอิงจากราคาตลาด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1.  Double A International Network Co., Ltd. 546.60 537.06 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมใน Double A International Network 
Co., Ltd. 

2.   บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั) 

440.15 390.22 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

3.   บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 378.80 279.54 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 

4.   บริษทั บางปะกง บีเอชแอล โลจิสติก จาํกดั - 146.84 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั บางปะกง บี เอช แอล จาํกดั  

5.   บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 101.43 123.56 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

6.   APC Logistics (Korea) Co., Ltd 88.88 104.86 กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการใน APC Logistics (Korea) Co., Ltd 

7.   บริษทั ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั 251.46 103.29 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

8.   บริษทั เอส.ว.ีโพรเกรสซีฟ จาํกดั 49.09 101.89 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เอส.ว.ีโพรเกรสซีฟ จาํกดั 

9.   บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั 52.00 93.96 คู่สมรสของกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการใน 
บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

10. บริษทั สยามพฒันาเคร่ืองจกัร จาํกดั 29.00 59.81 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั สยามพฒันาเคร่ืองจกัร จาํกดั 
11. บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั  
(ช่ือเดิม คือ บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชัน่ จาํกดั) 

47.39 55.38 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์พอร์ท จาํกดั และกรรมการของ
บริษทัยอ่ยเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 

12. บริษทั  สวนไมต้ะวนัออก  จาํกดั 39.10 36.27 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั สวนไมต้ะวนัออก จาํกดั 

13. บริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 34.15 34.17 กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 

14. บริษทั เอม็จีที แดป๊ จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั 304 พลาซ่า แด๊ป จาํกดั) 

- 28.80 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั เอม็จีที แด๊ป จาํกดั 

15. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 30.90 26.86 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

16. บริษทั เอน็พีเอส ออรานา จาํกดั 40.28 18.54 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน 
บริษทั เอน็พีเอส ออรานา จาํกดั 

17. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 6.44 15.04 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

14. บริษทั โปรมีโก ้เซอร์วสิ จาํกดั 23.89 13.64 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั โปรมีโก ้เซอร์วิส 
จาํกดั 

19. บริษทั ทวาราวดี รีสอร์ท จาํกดั 12.42 11.27 ผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั ทวาราวดี รีสอร์ท จาํกดั 

20. บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั 3.27 8.06 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั นํ้าใส 304 จาํกดั  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

21. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 4.38 5.46 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

22. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จาํกดั 3.08 5.40 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

23. Double A Pulp and Paper Co., Ltd., 5.08 4.15 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการใน Double A Pulp and Paper Co., Ltd. 

24. บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 4.87 3.25 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 

25. บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 21.00 2.67 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

26. บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค 7 จาํกดั - 2.14 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค7 จาํกดั 

27. บริษทั ทะเลไทย ขนส่ง จาํกดั 0.23 1.97 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั ทะเลไทย ขนส่ง จาํกดั 
28. บริษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จาํกดั - 1.85 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จาํกดั 

29. บริษทั 304 พลาซ่า จาํกดั 17.09 1.57 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 304 พลาซ่า จาํกดั 

30. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 1.88 1.06 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

31. บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั 0.39 1.02 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

32. บริษทั จดัหางาน เดอะ เบสท ์ซีเลค็ชนั จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ควอลิต้ี สกิลล ์จาํกดั) 

35.50 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั จดัหางาน เดอะ เบทส์ 
ซีเลค็ชัน่ จาํกดั 

34. บริษทั ฮนันิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด(์ภูเก็ต) จาํกดั 7.44 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ใน
บริษทั ฮนันิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด(์ภูเก็ต) จาํกดั  

35. บริษทั บุค๊ทาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 7.74 - ผูบ้ริหารของบริษัทฯ  และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท บุ๊คทาวเวอร์  
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

36. บริษทั คนันาและเขตท่ี จาํกดั 3.81 - กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั คนันาและเขตท่ี จาํกดั 

37. บริษทั เจ็ท เอ จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั นอร์ท ทรานสปอร์ต จาํกดั) 

3.47 - กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั เจ็ท เอ จาํกดั 

38. บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 3.18 - กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 
39. AP Converting (M) Sdn. Bhd. 2.04 - กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการใน AP Converting (M) Sdn. Bhd. 

40. บริษทั เอน็พีเอส โอเช่ียนสตาร์ จาํกดั 1.44 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
เอน็พีเอส โอเช่ียนสตาร์ จาํกดั 

41. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 2.41 2.00 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 2,300.28 2,221.60   
  



 

146 
 

แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.6 ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท์ จาํกดั  เป็นค่าก่อสร้างงานโครงการเพ่ือพฒันาบ่อเก็บนํ้ าของบริษทัยอ่ย

สาํหรับใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม รายการซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั เป็นรายการท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายเงินค่าซ้ือท่ีดินงวดสุดทา้ยเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน รายการซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั 

เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือรถขดุและรถตกัยงัอยูใ่นสภาพดีพอท่ีจะสามารถนาํมาใชใ้นส่วนงานไมส้ับท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตเยื่อและกระดาษแทนการซ้ือ

รถใหม่ ซ่ึงจะทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนในการบริหารจดัการตํ่ากวา่การวา่จา้งบริษทัจากภายนอก โดยรายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติทางการคา้ทัว่ไป ซ่ึงจะใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนัโดย

อา้งอิงจากราคาตลาด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 111.89 46.67 กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 
2. บริษทั 304 พลัล ์จาํกดั - 11.60 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือ กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน 

บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั 

3. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 13.56 - ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 2.00 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 127.45 58.27   
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.7 ลูกหนีก้ารค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: ลูกหน้ีการคา้ในส่วนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ จาํหน่ายกระดาษพิมพเ์ขียน ไมส้บัและนํ้ ามนัยางดาํใหก้บับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงจะใชร้าคาตามสัญญา หรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

แลว้แต่กรณี โดยจะอา้งอิงจากราคาตลาด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 65.54 211.69 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

2. บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 140.82 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

3. บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั  

(ช่ือเดิม คือ บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชัน่ จาํกดั) 

- 78.92 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์พอร์ท จาํกดั และกรรมการของ
บริษทัยอ่ยเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 

4. Double A Corporate Pty Ltd 38.03 - กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการใน Double A Corporate Pty Ltd. 

5. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 10.96 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั  

6. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 10.41 21.05 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

7. บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 5.96 16.16 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

8. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 9.23 14.63 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

9. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 0.82 2.78 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

10. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 0.44 1.14 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 282.21 346.37  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.8 ลูกหนีก้ารค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกัน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: รายการลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ของรายรับจากการขายสินทรัพย ์ค่าขนส่ง รายรับค่าบริการ 

และรายไดอ่ื้น ๆ ตามราคาท่ีตกลงกนั ซ่ึงอา้งอิงจากราคาตน้ทุนบวดกาํไร หรือราคาตลาดแลว้แต่กรณี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. Double A International Network Co.,Ltd 65.34 109.19 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมใน Double A International Network 
Co., Ltd. 

2. บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 59.37 81.76 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 

3. บริษทั 304 อินดสัเตรียลปาร์ค จาํกดั 47.59 71.88 คู่สมรสของกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั 304 อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จาํกดั 

4. Claremorris Consultants Limited 48.92 - ไม่มีกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯ เขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือเขา้ไปถือหุ้นใน Claremorris 
Consultants Limited อยา่งไรก็ดี ในเชิงธุรกิจ กลุ่มบริษทัฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants 
Limited บริษทัฯ จึงเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามหลกัความระมดัระวงั 

5. บริษทั ดาวบูรพาเซอร์วสิ จาํกดั - 30.15 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จาํกดั 

6. บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั) 

1.99 27.66 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

7. บริษทั โปรมีโก ้เซอร์วสิ จาํกดั 9.23 26.22 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั โปรมีโก้ เซอร์วิส 
จาํกดั 

8. บริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 0.00 4.14 กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

9. บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 0.29 3.07 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 

10. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 3.01 2.97 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

11. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 2.47 2.28 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

12. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั     1.88 2.05 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

14. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 2.19 1.33 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

15. บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 1.00 1.24 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

17. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 0.37 1.04 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

18. บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 2.02 0.92 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

19. บริษทั โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลย ีจาํกดั 5.57 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั  

20. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 2.43 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั  

21. บริษทั ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั 2.06 0.03 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ.รีเซิร์ชเซ็นเตอร์ จาํกดั  

22. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 4.80 6.11 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 260.53 372.05  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.9 ลูกหนีก้จิการทีเ่กี่ยวข้องกนัจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายและโอนหุ้นสามญัของ NPS ให้แก่ บริษทั Matrix International Capital Holding 

Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 100 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท ซ่ึงเป็นราคาประเมินท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  โดยกาํหนดระยะเวลาการชาํระเงิน

ภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีในสญัญา บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าขายหุน้สามญัทั้งจาํนวนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 จึงถือวา่เป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา ดงันั้น ในปี 2557 จึงแสดง

เป็นยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

 Matrix International Capital Holdings Limited 2,100.00 - กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการใน  Matrix International Capital Holdings Limited 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.10 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้าแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าไฟฟ้าและไอนํ้ าแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการท่ีกลุ่มบริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดรั้บ

ส่วนลดค่าไฟฟ้าและไอนํ้ าท่ีชาํระล่วงหนา้ ในอตัรา MLR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี จากราคาตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 187.00 - ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.11 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้อง 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: รายการน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัยอ่ย จ่ายค่าสินคา้ให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ (Suppliers) แทนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้

ร่วมกนัเป็นปริมาณมากเพ่ือสร้างอาํนาจต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายนอก เน่ืองจากการจ่ายค่าสินคา้ใหก้บัดงักล่าวขา้มรอบบญัชีปัจจุบนัฝ่ายบญัชีจึงบนัทึกเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

 บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 3.00 - ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.12 เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซ้ือทีด่ินแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: กลุ่มบริษทัฯ มีเงินล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพ่ือให้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน จากบริษทั บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั 

และ บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั สาํหรับโครงการสร้างโรงเยือ่ท่ี 3 และ สาํหรับโรงไมส้บั ตามลาํดบั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั 270.40 75.00 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั 

2. บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 5.34 5.34 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 

รวม 275.74 80.34  

 

 
รายการโอนกลบับัญชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซื้อทีด่นิแก่บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

เม่ือปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของ บริษทั ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จาํกดั (TPG) (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ นํ้ าใส จาํกดั (DANS)) ร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถุประสงคก์าร
ลงทุนทาํโครงการบ่อเก็บนํ้ าเพ่ือใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  

ตามงบการเงินของ TPG ณ วนัท่ีเขา้ถือหุน้ มีเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินจาํนวน 50 ไร่ แก่ บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั(304Pulp) มูลค่า 75 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่ง
การดาํเนินการจดัสรรท่ีดิน ซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน ทาํใหร้าคาประเมินมีมูลค่าเพียง 3.86 ลา้นบาท ส่งผลให้ทางผูส้อบบญัชีตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงิน
จ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินในงบการเงิน 71.14 ลา้นบาท 

ต่อมาในปี 2556 บริษทั แอด๊วานซ์ พลัพ ์มิลล ์3 จาํกดั (Apulp3) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ประสงคจ์ะรับโอนสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว สาํหรับก่อสร้างโครงการโรงเยือ่ท่ี 3 
โดยในราคา 75 ลา้นบาท ณ วนัท่ีโอนท่ีดินมีราคาประเมิน 7.54 ลา้นบาท ทาํใหผู้ส้อบบญัชีปรับปรุงค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินจาก 71.14 ลา้นบาท เป็น 67.46 ลา้นบาท  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

ต่อมาเม่ือไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีตามสญัญารับโอนสิทธิการจะซ้ือจะขายท่ีดินตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ไดรั้บการจดัสรรแลว้เสร็จตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน ส่งผลให้ราคา
ประเมินท่ีดินสูงข้ึนเป็นราคาไร่ละ 1.7 ลา้นบาท ตามหลกัหลกัฐานท่ีส่งมอบใหผู้ส้อบบญัชีในระหวา่งการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีจึงไดก้ลบัรายการดอ้ยค่าท่ีบนัทึกไวท้ั้งจาํนวน 67.46 
ลา้นบาท ตามท่ีปรากฏในรายการในงบการเงิน  

เน่ืองจาก Apulp3 เป็นบริษทัต่างดา้ว การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จะตอ้งทาํการยืน่ขอถือครองท่ีดินกบั BOI ก่อน ปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหไ้ดต้ามเง่ือนไขการรับสิทธ์ิ คาด
วา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2559 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.13 เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซ้ือต้นกระดาษแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้อง 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือตน้กระดาษจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือมาจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกตน้กระดาษบนคนันา

กบักลุ่มบริษทัฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหนา้บางส่วนใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นการดาํเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจะใชร้าคาท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั ทรี เทค จาํกดั 11.83 9.20 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั ทรี เทค จาํกดั 

2. บริษทั ทรีเทคชยันาท จาํกดั 3.48 0.91 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั ทรีเทคชยันาท จาํกดั 
3. บริษทั ยคูาลิปตสั เทคโนโลย ีจาํกดั 2.00 - กรรมการของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั ยคูาลิปตสั เทคโนโลย ีจาํกดั 

รวม 17.31 10.11  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.14 เจ้าหนีก้ารค้า- กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: กลุ่มบริษทัฯไดมี้การจดัหาวตัถุดิบในการผลิตอ่ืนนอกเหนือจากวตัถุดิบหลกั อาทิเช่น ไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ า นํ้ ามนัเตา แกลบ และสารเคมี 

รวมทั้งบริการท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการดงักล่าวเป็นหลกั ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานปกติของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยไดมี้การกาํหนดราคาหรืออตัราค่าบริการท่ีอา้งอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิง ราคาตลาด ราคาตน้ทุนบวกกาํไร หรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั แลว้แต่กรณี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 48.95 121.06 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั - 66.00 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั   

3. บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั  
(ช่ือเดิม คือ บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชัน่ จาํกดั) 

- 39.08 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์พอร์ท จาํกดั และกรรมการของ
บริษทัยอ่ยเป็นกรรมการของบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่ในบริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 

4. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 49.75 24.66 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

5. บริษทั ดี.เอ.แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 138.12 21.60 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั  

6. บริษทั แอช ลีชช่ิง จาํกดั - 13.02 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั แอช ลีชช่ิง จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

7. บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 22.45 12.67 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล 
จาํกดั 

8. บริษทั อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั 11.59 11.25 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทั 
อะโกร ไฟเบอร์ จาํกดั  

9. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 11.97 10.91 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั 

10. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 23.93 9.17 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั 

11. บริษทั สวนไมต้ะวนัออก จาํกดั 4.25 0.87 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั สวนไมต้ะวนัออก จาํกดั 

12. บริษทั อี85 จาํกดั 4.07 5.42 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั อี 85 จาํกดั 

13. บริษทั โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลย ีจาํกดั 0.25 3.36 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลย ีจาํกดั  

14. บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั - 3.15 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 

15. บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค7 จาํกดั - 2.29 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค7 จาํกดั 
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

16. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 0.41 0.16 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 315.74 344.67  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

12.2.15 เจ้าหนีอ้ืน่- กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: รายการเจา้หน้ีอ่ืนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการท่ีเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริการงานสนบสนุนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การ

ซ่อมบาํรุง การขนส่ง การเดินทาง การทาํความสะอาด การรักษาความปลอดภยั และการฝึกอบรมพนกังาน เป็นตน้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บักลุ่มบริษทัฯในการบริการจดัการตน้ทุน

แรงงานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยอตัราค่าจา้งและค่าบริการดงักล่าวจะใชร้าคาตามสญัญา หรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั แลว้แต่กรณี โดยจะอา้งอิงจากราคาตลาด 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

1. บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั) 

1.32 22.60 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั บี โปรเฟสชัน่นอล คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

2. บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 8.29 9.72 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 

3. APC Logistics (Korea) Co., Ltd 2.62 8.63 กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการใน APC Logistics (Korea) Co., Ltd 

4. บริษทั สยามพฒันาเคร่ืองจกัร จาํกดั 3.95 6.89 กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มในบริษทั สยามพฒันาเคร่ืองจกัร จาํกดั 

5. บริษทั เอส.ว.ี โพรเกสซีพ จาํกดั 7.75 6.59 กรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการในบริษทั เอส.ว.ีโพรเกรสซีฟ จาํกดั 

6. บริษทั อี 85 จาํกดั - 5.31 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั อี 85 จาํกดั 

7. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 5.90 4.40 ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ ท่านหน่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
และกรรมการของบริษทัย่อยบางท่าน เป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จาํกดั (มหาชน) 

8. บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั 3.85 1.84 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั นํ้ าใส 304 จาํกดั  
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แบบ 56-1 : ประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จาํนวนเงิน(ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
2557 2558 

9. บริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 1.52 1.55 กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 

10. บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 1.57 0.59 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 

11. Double A International Network Co., Ltd. 57.59 0.80 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมใน Double A International Network 
Co., Ltd. 

12. Double A International Network (Netherlands) B.V. 12.19 - กรรมการบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการของ Double A International Network (Netherlands) B.V. 

13. บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เอน็พีเอส พีพี 9 จาํกดั) 

4.87 - ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน
บริษทั ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จาํกดั 

14. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 7.03 1.69 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เป็นบริษทัรายยอ่ยท่ีมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมนอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

รวม 118.45 70.61  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
งบการเงนิ 
 
 รอบปีบญัชีของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายไทย มิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Non-Listed 
Company) แต่ บริษทัฯ ได้เคยเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ดังนั้น ในกรณีของบริษทัฯ  
บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งน าส่งงบการเงินรายไตรมาสและรายปีต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาเดียวกนักบับริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44 /2556) กล่าวคือ งบ
การเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว และ 
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี
หนา้ท่ีส่งงบการเงินรายปีให้แก่กระทรวงพาณิชยซ่ึ์งเป็นหน่วยงานราชการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง ภายใน 5 
เดือนหลงัจากส้ินสุดรอบปีบญัชี (ตามพระราชบญัญติัการบญัชี 2543) 
 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

สรุปรายงานการสอบบญัชีในระยะเวลา 4 ปีทีผ่่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ ตั้งแต่ปี 2555-2558 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว   

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั  
1.  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 
 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

  

สินทรัพย์ 
  

  

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
  

  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,075.96 543.31 269.34 348.88 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

  
 . 

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 601.47 558.98 541.74 717.72 
     กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,210.83 1,358.20 2,165.22 2,438.91 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,812.30 1,917.18 2,706.96 3,156.63 
  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,100.00 - 
  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  398.39 614.01 187.19 - 
  เงินใหกู้ย้มืระยะสัน่แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3.05 - 
  สินคา้คงเหลือ  3,723.87 6,373.79 6,107.19 6,705.53 
  สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 484.87 1,017.73 1,438.64 1,865.57 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 7,495.39 10,466.02 12,812.37 12,076.61 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 
 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
  

  
  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั - 1.63 - - 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,419.50 3,157.54 2,833.43 2,612.03 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,339.16 28,222.84 26,547.71 25,522.62 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 16.05 16.37 13.48 10.32 
  เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,023.90 208.29 275.74 80.34 
  เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 11.80 130.98 96.81 
  สินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 1,733.05 2,168.93 2,310.44 2,259.58 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (*) 157.49 166.45 150.16 353.16 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 105.15 98.24 95.70 97.48 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,794.28 34,052.09 32,357.63 31,032.34 

รวมสินทรัพย์ 37,289.68 44,518.11 45,170.00 43,108.95 

        
(*) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี 2556 และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินของงวดปี 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามรายงานผูส้อบบญัชีงวดปี 2556 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 

 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56  31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  

  

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
  

  

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,182.70 5,766.89 6,194.14 5,251.99 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  
  

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514.60 372.90 434.20 415.28 
     กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,301.42 2,245.47 2,361.68 2,340.30 
  รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,816.02 2,618.37 2,795.88 2,755.58 
  ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 204.51 308.88 233.88 163.54 

  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 249.81 - 453.12 453.82 

  ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,987.97 - 2,495.16 2,497.50 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 113.39 267.87 405.24 241.04 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,554.40 8,962.01 12,577.42 11,363.47 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 

 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56  31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
  

  

  เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 328.57 296.59 115.28 199.66 

  เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,541.82 2,745.79 2,725.96 2,271.61 

  หุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,462.21 13,445.10 10,967.04 11,470.18 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 93.63 109.40 121.79 115.31 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (*) 881.07 1,875.62 1,578.80 1,546.69 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,307.30 18,472.50 15,508.87 15,603.45 

รวมหนีสิ้น 22,861.70 27,434.51 28,086.29 26,966.92 

 
(*) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี 2556 และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินของงวดปี 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามรายงานผูส้อบบญัชีงวดปี 2556 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 
 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56  31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

  

ทุนเรือนหุ้น 
  

  

ทุนจดทะเบียน 
  

  
  หุน้สามญั 502,986,451 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (2555 : หุน้สามญั 580,950,581 หุน้ มูลค่า 
หุน้ละ 10 บาท) 

 
5,809.51 

 
5,029.86 

 
5,029.86 

 
5,029.86 

  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั 405,369,559 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
(2555: หุน้สามญั 483,333,689 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 4,833.34 4,053.70 

 
 

4,053.70 

 
 

4,053.70 
  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,144.53 2,144.53 2,144.53 2,144.53 
  หุน้ทุนซ้ือคืน (3,040.60) - - - 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 

 31 ธ.ค.55  31 ธ.ค.56  31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)     

  ก าไรสะสม 
  

  

     จดัสรรแลว้  
  

  

        ส ารองตามกฎหมาย 760.96 767.56 767.56 810.87 

        ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 3,040.60 - -  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,619.03 6,886.56 6,956.27 6,397.56 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  

  

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3,513.13 5,207.97 4,362.50 3,968.77 

     ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ (1,426.48) (908.23) (908.23) (908.23) 

     ผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,315.33) (1,315.33) (457.87) (457.86) 

     ผลต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัร่วม (118.45) (118.45) (79.86) (79.87) 

รวมองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 652.89 2,865.96 2,916.54 2,522.81 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,010.74 16,718.31 16,838.60 15,929.47 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 417.24 365.29 245.11 212.56 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,427.98 17,083.60 17,083.71 16,142.03 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,289.68 44,518.11 45,170.00 43,108.95 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) ปี 2557 มีการจดักลุ่มรายการใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัปี 2558   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    
รายไดจ้ากการขายกระดาษ  18,007.55 17,426.26 22,090.61 21,619.07 
รายไดจ้ากการขายเยือ่กระดาษ 1,218.36 447.61 412.67 356.34 
รายไดจ้ากการขายไมส้บั (*) - - 460.18 1,019.52 
รายไดอ่ื้น 

 
   

   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 643.41 425.99 - 1,381.98 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 695.50 - 
   เงินชดเชยรับค่าอากรสินคา้ส่งออก 52.66 44.87 47.16 41.60 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 55.64 4.55 93.52 2.53 
   ก าไรจากการขายช้ินไมส้บั 45.55 - - - 
   โอนกลบับญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 53.83 - - - 
   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ –  
ตน้กระดาษ 173.23 

 
229.62 

 
55.44 

 
67.40 

โอนกลบับญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

 
67.46 

 
- 

ดอกเบ้ียรับ - - 4.49 3.14 
   อ่ืน ๆ 134.10 199.48 130.26 55.55 
รวมรายได้ 20,384.33 18,778.38 24,057.29 24,547.13 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 

 ส าหรับปี 2555  ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 

 ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

 (ปรับปรุงใหม่)     

ค่าใชจ่้าย  
 

   

   ตน้ทุนขายกระดาษ  13,393.04 12,859.10 18,357.48 18,267.32 

   ตน้ทุนขายเยือ่กระดาษ  981.94 358.32 318.83 287.95 

   ตน้ทุนขายไมส้บั (*) - - 324.01 951.83 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย  3,148.90 3,383.88 3,372.62 3,602.60 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  968.05 1,475.13 1,556.47 1,506.25 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 74.92 - 

 รวมค่าใช้จ่าย  18,491.93 18,076.43 24,004.33 24,615.95 

 
(*) ปี 2557 มีการจดักลุ่มรายการใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัปี 2558  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี 2556 และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินของงวดปี 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามรายงานผูส้อบบญัชีงวดปี 2556 
 
  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 
 ส าหรับปี 2555  ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 

 ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
 (ปรับปรุงใหม่)     

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,892.40 

 
701.94 

 
52.96 

 
(68.82) 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 448.27 503.76 577.22 108.77 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,340.66 1,205.70 630.18 39.95 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (929.60) (1,215.69) (1,298.29) (1,231.58) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,411.06 (9.99) (668.11) (1,191.63) 

   รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้(*) (97.28) 60.75 111.02 221.32 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีรวมทั้งกจิการ 1,313.78 50.76 (557.10) (970.31) 

   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 114.98 (43.97) (116.88) (28.82) 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,198.80 94.73 (440.21) (941.49) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 2.96 0.23 (1.09) (2.32) 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
  

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 
 ส าหรับปี 2555  ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 

 ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
 (ปรับปรุงใหม่)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
 

   

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,411.06 (9.99) (668.11) (1,191.63) 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,857.03 2,029.63 2,314.28 2,455.95 
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบับญัชี) (4.77) 1.61 1.68 7.28 
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบับญัชี) (220.76) 49.25 (25.97) (53.25) 
   ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ –  
ตน้กระดาษ (173.23) 

 
(229.62) 

 
(55.43) 

 
(67.40) 

   โอนกลบับญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
(3.68) 

 
(67.46) 

 
- 

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ - - - 15.76 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (695.50) - 
   ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ (27.50) (17.88) (93.52) (2.53) 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร - - - 21.67 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 0.84 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 0.29 - - 

  
   



แบบ 56-1 : ประจ าปี 2558 

                         

175 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 
ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (448.27) (503.76) (577.22) (108.77) 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร - - - 3.81 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 10.60 21.69 18.24 15.17 
   โอนกลบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายรอการยกหน้ี (53.83) - - - 
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง จากการท า
สญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 6.89 

 
8.60 

 
88.34 

 
(556.10) 

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (14.26) 41.31 70.95 (58.70) 
   ดอกเบ้ียรับ (9.14) (10.83) (4.49) (3.14) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 903.76 1,107.08 1,246.64 1,191.64 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 3,237.58 

 
2,483.70 

 
1,552.44 

 
1,670.60 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

 
   

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (188.22) 12.58 (740.37) (456.85) 
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (398.39) (215.62) 426.83 187.19 
   สินคา้คงเหลือ 378.65 (2,696.23) 249.14 (445.50) 
   สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน (151.96) (511.12) (524.24) 233.31 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15.81 (29.23) 29.77 (3.21) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 

   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25.95 (254.07) 208.31 (49.86) 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (157.77) 99.61 (120.48) (179.48) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.31) (5.92) (5.85) (8.52) 
 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,761.33 (1,116.30) 1,075.55 947.68 
   รับดอกเบ้ีย 9.12 10.80 4.49 3.14 
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,017.76) (1,136.16) (1,253.97) (1,162.16) 
   รับ (จ่าย) ภาษีเงินได ้ 55.96 4.67 (15.00) (1.08) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 1,808.65 (2,236.99) (188.93) (212.42) 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 
ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน      
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 1,013.55  761.85 389.39 353.13 
   เงินสดลดลงจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (10.69) 
   เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 2,100.00 
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิส าหรับการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (61.70) 11.07 - - 
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (473.39) - (3.05) - 
   รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 522.73  - - 3.05 
   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 34.83  (1.63) 1.62 - 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 49.40  48.82 400.40 4.12 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,426.36) (3,256.21) (1,169.42) (1,243.69) 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11.61) (3.83) (1.26) (0.64) 
   รับคืนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    1,061.45 - - 
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    (5.34) - - 
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือตน้กระดาษแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (192.10) (35.38) (50.02) - 
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11.74) (14.50) (168.27) (13.82) 
   เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตน้กระดาษ (394.98) (144.15) (35.27) (15.39) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,951.37) (1,577.84) (635.88) 1,176.07 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 
ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ      
   เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16,731.16  16,707.49 20,245.95 18,615.31 
   ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (21,006.93) (14,123.30) (19,397.62) (19,557.49) 
   ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25.00) (293.80) - - 
   เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืนยานพาหนะ 25.55  271.08 182.79 251.06 
   ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (237.46) (264.11) (455.63) (242.16) 
   ออกหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท 4,971.41  8,458.71 - 2,987.14 
   ช าระหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาทก่อนก าหนด   -    (7,500.00) - (2,500.00) 
   เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,537.00  199.00 - - 
   ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,100.00) (250.00) - (458.24) 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 
ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม่)    
   เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4.37)                     (7.97) (3.29) (5.29) 
   เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,891.36 3,197.09 572.19 (909.67) 
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 1.41  85.09 (21.35) 25.56 
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 750.05  (532.65) (273.97) 79.54 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 325.91  1,075.96 543.31 269.34 
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,075.96  543.31 269.34 348.88 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน   ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง           

   อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.65 1.17 1.02 1.06 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.25 0.27 0.24 0.31 

   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.16 (0.22) (0.02) (0.02) 

   อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้  เท่า 9.90 8.52 9.58 7.83 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 35.94 42.27 37.58 46.00 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 3.70 2.62 3.04 3.04 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั 60.84 137.51 118.24 118.23 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 15.95 15.27 21.86 18.70 

   ระยะเวลาช าระหน้ี  วนั 20.80 23.57 16.46 19.25 

   Cash Cycle  วนั 75.97 156.21 139.35 144.98 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       

   อตัราก าไรขั้นตน้  % 25.23 26.05 17.26 15.17 

   อตัราก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน % 3.82 (1.13) (4.21) (7.05) 

   อตัราก าไรอ่ืน % 5.68 4.82 4.55 6.32 

   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 246.42 M M M 

   อตัราก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ % 6.45 0.27 (2.32) (3.95) 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 9.54 0.32 (3.26) (5.84) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน           

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 3.67 0.12 (1.24) (2.20) 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  % 14.28 8.07 6.42 5.71 

   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.57 0.46 0.54 0.56 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) เท่า 1.58 1.61 1.64 1.67 

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 3.05 (0.89) 0.77 0.65 

   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.07 (0.12) (0.01) (0.01) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน ตามข้อก าหนดสิทธิ1 เท่า 1.24 1.29 1.34 1.36 

หมายเหตุ     M คือ หาค่าไม่ได ้
 1 หน้ีสินรวมท่ีปรากฏในงบดุลรวม ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หรือตกอยูภ่ายใตส่้วนลด (หกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ
บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุ้นกู ้ ณ วนัส้ินงวดระยะเวลาการวดัผลการด าเนินงานใด ๆ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูฉ้บบัล่าสุดท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบบญัชีแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัขอ้สงสยัในการตีความ หน้ีสินดงักล่าวน้ีไม่รวมถึง (ก) เจา้หน้ีการคา้ (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หน้ีใด  ๆท่ีไม่มี
ภาระดอกเบ้ีย (ง) หน้ีดอ้ยสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้(จ) หุ้นกูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ และ (ฉ) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ  



แบบ 56-1 : ประจ าปี 2558 

                         

181 

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 
 ในการอ่านค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการด าเนินงานโดยสรุปทั้ งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและขอ้มูลท่ีน าเสนอไวใ้นเอกสารน้ี  

 
1) ผลการด าเนินงาน  

ปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ
รายไดจ้ากการขายไมส้ับ ดา้นตน้ทุนขายปี 2558 ยอดท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2557 เกิดจากตน้ทุนขายไมส้ับท่ีสูงข้ึนตามยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่วนตน้ทุนขายกระดาษลดลงจากปริมาณการขายท่ีลดลง แต่หากเปรียบเทียบตน้ทุนตามสดัส่วนการขายแลว้ ตน้ทุนจะ
สูงกว่าปี 2557 เล็กน้อยจากการเพ่ิมสัดส่วนของปริมาณการใชเ้ยื่อน าเขา้  นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนจากการหยุดผลิตเน่ืองจาก
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอในช่วงตน้ไตรมาส 2 ท าใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2558 มีจ านวน 970 ลา้นบาท ขาดทุน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 413 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 2.32 บาท 
  ปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้รวมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขาย
กระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน จากการขยายช่องทางการขายไปยงัตลาดใหม่ๆ และการออกผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใน
ตลาดนั้นๆ รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส่วนก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนลดลง
จากปีก่อนเป็นอย่างมาก โดยในปีน้ีมีผลเป็นขาดทุน เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในระหว่างปีทั้งสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐและยโูร และก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ – ตน้กระดาษลดลงเน่ืองจากเร่ิมมี
การเก็บกลบัตน้กระดาษในระหวา่งปีและมีการปลูกตน้กระดาษลดลงจากปีก่อน 
  ในดา้นตน้ทุนขายปี 2557 มียอดสูงข้ึนจากปี 2556 เกิดจากตน้ทุนผลิตท่ีค่อนขา้งสูงของโรงกระดาษใหม่ 2 แห่ง คือ 
โรงกระดาษ 3 และโรงกระดาษอลิเซ่ ในประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเพ่ิงเปิดด าเนินการ ยงัเดินก าลงัการผลิตไม่เตม็ท่ี 
นอกจากน้ีในปีน้ีราคาไมซ่ึ้งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีตน้ทุนสูงข้ึน และมีการใชเ้ยือ่แหง้จากการน าเขา้มาผลิตในบางช่วงท่ี
เยื่อไม่เพียงพอ อีกทั้งสัดส่วนของยอดขายกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นยอดขายกระดาษตราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาขาย
ค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัตราสินคา้ดับ๊เบ้ิลเอ จากปัจจยัท่ีกล่าวมาจึงส่งผลท าให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2557 มี
จ านวน 557 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 608 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
เท่ากบั 1.09 บาท 
  ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 รายไดจ้ากการขายกระดาษลดลงเกิดจากราคาขาย
ท่ีลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ส่วนรายไดจ้ากการขายเยื่อลดลงจากการท่ีบริษทัฯไดน้ าเยื่อไปใชใ้นการผลิตกระดาษของ
โรงงานผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนท่ี 3 และโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝร่ังเศสท่ีเพ่ิงเร่ิมด าเนินการผลิตในปีน้ี นอกจากน้ี
ในส่วนของรายไดอ่ื้น บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนใน
ระหวา่งปี ส่วนก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ – ตน้กระดาษสูงข้ึนจากราคาไมท่ี้มีแนวโนม้
สูงข้ึน 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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  ในด้านตน้ทุนขายมียอดใกลเ้คียงกบัปี 2555 เน่ืองจากตน้ทุนผลิตของโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนท่ี 3 และ
โรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝร่ังเศส ยงัค่อนขา้งสูงเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ ยงัเดินก าลงัการผลิตไม่เต็มท่ี สินคา้ท่ีผลิต
ได้ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ขายออกไปจึงยงัไม่สะท้อนไปถึงตน้ทุนขายในงวดน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงข้ึนจากค่า
โฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากเพ่ือสนับสนุนตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและผลกัดนัยอดขายในต่างประเทศ 
และค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากมีการระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนใหม่ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี จากปัจจยัท่ีกล่าวมา
จึงส่งผลท าใหบ้ริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 มีจ านวน 51 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,263 ลา้นบาท (ปรับปรุงใหม่) 
คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน เท่ากบั 0.23 บาท 

ก. รายได้จากการขาย  
ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 21,975 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.35 

โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายกระดาษ 21,619 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.13 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม
และราคาขายตามสกลุเงินทอ้งถ่ินลดลงตามความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนต่อสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนรายไดจ้ากการ
ขายเยือ่กระดาษ  356 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13.65 เน่ืองจากน ามาใชใ้นการผลิตกระดาษเองเพ่ิมข้ึน 

ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยือ่กระดาษรวม 22,503 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 25.90 
โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายกระดาษ 22,091 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 26.77 จากการขยายตลาดในต่างประเทศใน
ช่องทางใหม่ท่ียงัไม่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพสินคา้ โดยการประชาสมัพนัธ์ตราสินคา้ดับ๊เบ้ิลเอในตลาดใหม่และจดัแผนการ
ส่งเสริมการขายควบคู่ไปกบัสินคา้แบรนด์อ่ืนๆ ท่ีราคายอ่มเยา เพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้ไดมี้โอกาสใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ และเกิด
การซ้ือเพ่ิมเพ่ือให้ไดส่้วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึน  ส่วนรายไดจ้ากการขายเยื่อกระดาษ  413 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
7.81 

ปี 2556  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 17,874 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.03 
โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายกระดาษ 17,426 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.23 จากราคาขายท่ีลดลงตามสถานการณ์
ตลาดโลก และจากค่าเงินบาทท่ีเข็งค่าในช่วงคร่ึงปีแรก ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบของตน้ทุนการน าเขา้ส าหรับคู่แข่งท่ีน าเขา้
สินคา้สามารถตั้งราคาขายไดต้  ่ากวา่ หลงัจากท่ีบริษทัฯ ปรับลดราคาลงเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดก็ท าให้ยอดขายในช่วงคร่ึงปี
หลงัดีข้ึน แต่ยอดขายรวมก็ยงัคงต ่ากวา่ปีก่อนเลก็นอ้ย ส่วนรายไดจ้ากการขายเยื่อกระดาษ 448 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ 63.26 เป็นผลการน าเยือ่กระดาษไปใชใ้นการผลิตของโรงงานผลิตแห่งใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดด าเนินการ 

ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 19,226 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 4.96 จากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายกระดาษเป็นหลกั และราคาเฉล่ียของกระดาษสูงข้ึนเลก็นอ้ย    
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แผนภูมิที ่1.1 รายได้จากการขายกระดาษในประเทศและส่งออกของบริษทัฯ ในปี 2555-2558 

 
 
 
 

แผนภูมิที ่1.2  รายได้จากการขายเยือ่กระดาษในประเทศและส่งออกของบริษทัฯ ในปี 2555-2558 
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              แผนภูมิที ่1.3  ปริมาณขายกระดาษในประเทศและส่งออกของบริษทัฯ ในปี 2555-2558 

 
 

 

แผนภูมิที ่1.4   ปริมาณขายเยือ่กระดาษในประเทศและส่งออกของบริษทัฯ ในปี 2555-2558 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

ตารางที ่1.1 ราคาขายกระดาษในประเทศและส่งออกของบริษัทฯ ในปี 2555-2558  

ราคาขายกระดาษ (บาทต่อตนั) ปี 2555 ปี2556 ปี 2557 ปี 2558 

ราคาขายเฉล่ียในประเทศ  32,853   32,189   31,491    32,367  

ราคาขายเฉล่ียส่งออก  33,758   33,049   33,630   33,081  

รวมราคาขายเฉล่ีย  33,452   32,776   33,028   32,887  

 
ตารางที ่1.2 ราคาขายเยือ่กระดาษในประเทศและส่งออกของบริษทัฯ ส าหรับปี 2555- 2558 

ราคาขายเยือ่กระดาษ (บาทต่อตนั) ปี 2555 ปี2556 ปี 2557 ปี 2558 

ราคาขายเฉล่ียในประเทศ  20,535   20,654   21,989   20,203 

ราคาขายเฉล่ียส่งออก  18,111   18,964   19,648  22,423 

รวมราคาขายเฉล่ีย  19,300   19,871   21,441   20,629 

เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายในประเทศ และรายไดจ้ากการส่งออก ปี 2558 และปี 2557  พบวา่รายไดจ้ากการ
ขายทั้งในประเทศและส่งออกใน 2558 เท่ากบั  21,975 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีขายได ้22,503 ลา้นบาท  สัดส่วนของ
รายไดจ้ากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 28 และ 72 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายในประเทศ และรายไดจ้ากการส่งออก ปี 2557 และปี 2556  พบวา่รายไดจ้ากการ
ขายทั้งในประเทศและส่งออกใน 2557 เท่ากบั  22,503 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 17,873 ลา้นบาท  สัดส่วนของ
รายไดจ้ากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 28 และ 72 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายในประเทศ และรายไดจ้ากการส่งออก ปี 2556 และปี 2555 พบวา่รายไดจ้ากการ
ขายทั้งในประเทศและส่งออกใน 2556 เท่ากบั  17,874 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 19,226 ลา้นบาท  สดัส่วนของรายได้
จากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 32 และ 68 ตามล าดบั 

 
ตน้ทุนขายกระดาษและเยือ่กระดาษในปี 2558 เท่ากบั 18,555 ลา้นบาท หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 15.56 

ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษ อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจากปี 2557  ท่ีมีตน้ทุนขายเท่ากบั 18,676 ลา้นบาท 
หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.01 ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยือ่กระดาษ  

ตน้ทุนขายกระดาษและเยือ่กระดาษในปี 2557 เท่ากบั 18,676 ลา้นบาท หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.01 
ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษ อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจากปี 2556  ท่ีมีตน้ทุนขายเท่ากบั 13,217 ลา้นบาท 
หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 26.05 ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยือ่กระดาษ 

ตน้ทุนขายกระดาษและเยือ่กระดาษในปี 2556 เท่ากบั 13,217 ลา้นบาท หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 26.05 
ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยือ่กระดาษ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ท่ีมีตน้ทุนขายเท่ากบั 14,375 ลา้นบาท 
หรือ มีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 25.23 ของรายไดจ้ากการขายกระดาษและเยือ่กระดาษ 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

ข. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,109 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึนจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2557 จ านวน ท่ี 4,741 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของรายไดร้วม เน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน
การขายไมส้บัส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายจากการหยดุผลิตของโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส 

ในปี 2557 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,741 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของรายไดร้วม ลดลงจาก
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2556 ท่ี 4,859 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.88 ของรายไดร้วม โดยลดลงจากค่าโฆษณา
เป็นหลกั เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนมาเนน้กลยทุธดา้ยราคาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของตลาดใหม่ท่ีขยายไปในช่วงเร่ิมแรก 

ในปี 2556 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,859 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.88 เพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารของปี 2555 ท่ี 4,117 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของรายไดร้วม จากค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งมากเพ่ือสนบัสนุนตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและผลกัดนัยอดขายในต่างประเทศ รวมทั้งยอดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการหยดุ
ผลิตของโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส 

 
ค. ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 

  ใน ปี 2558 บริษทัฯ มีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเท่ากบั 1,382 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมี
ผลเป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 75 ลา้นบาท ก าไรส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซ้ือขายสกลุเงิน
ล่วงหน้ากับอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด ท่ีบริษทัฯ เขา้ท าข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีเกิดจากธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศทั้งดา้นการส่งออกสินคา้และน าเขา้วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ ค่าขนส่งและค่าบริการ โดยในระหวา่งปี 2558 
อตัราแลกเปล่ียนหลายสกลุมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก ท าใหมู้ลค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีมูลค่าสูง 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศเท่ากบั 75 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556  ท่ีมี
ผลเป็นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 426 ลา้นบาท  

ในปี 2556 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศเท่ากบั 426 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 217 ลา้นบาท 

 
ง. รายได้อืน่  

ในปี 2557 มีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน รายการหลกัจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 695 ลา้นบาท 
 

จ. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับปี 2558 เท่ากบั 1,232 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 67 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทาง

การเงินส าหรับปี 2557 เท่ากบั 1,298 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556  83 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกลุ่มบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับปี 2556 เท่ากบั 1,216 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555  286 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2556 มีการออกหุ้นกูส้กุลเงินบาทเพ่ิมข้ึนเพ่ือระดมทุนในโครงการใหม่ ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินปี 2555 
จ านวน 930 ลา้นบาท  

 
ฉ. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิของบริษทัเท่ากบั 970 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.95 ของรายไดร้วม 
ขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 413 ลา้นบาท  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิของบริษทัเท่ากบั 557 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2.37 ของรายไดร้วม 
ลดลงจากก าไรสุทธิในปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 608 ลา้นบาท  

ก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2556 เท่ากบั 51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.27 ของรายไดร้วม ลดลงจาก
ก าไรสุทธิในปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)  1,263 ลา้นบาท  

 
2) การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
  ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสินทรัพยร์วม 43,109 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 26,967 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม 16,142 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 31.67 บาทต่อหุน้ 

ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีสินทรัพยร์วม 45,170 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 28,086 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม 17,084 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 33.48 บาทต่อหุน้ 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีสินทรัพยร์วม 44,518 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 27,435 ลา้นบาท และส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวม 17,084 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 33.24 บาทต่อหุน้ 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 37,290 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 22,862 ลา้นบาท และ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 14,428 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าหุน้ตามบญัชีเท่ากบั 31.50 บาทต่อหุน้ 

 
ก. สินทรัพย์  

  สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 43,109 ลา้น
บาท และ 45,170 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงร้อยละ 4.56 เกิดจากการรับช าระเงินจากลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุน 2,100 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 187 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทั
ร่วมลดลง 221 ลา้นบาทจากการรับเงินปันผลสุทธิจากส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1,025 ลา้น
บาทจากค่าเส่ือมราคาในระหวา่งงวดสุทธิจากการซ้ือสินทรัพยแ์ละโอนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพย์
ถาวร และสินทรัพยชี์วภาพ-ตน้กระดาษลดลง 51 ลา้นบาทจากการตดัไมท่ี้ถึงก าหนดอายเุก็บเก่ียว ส่วนรายการท่ีเพ่ิมข้ึนเกิด
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 80 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 450 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ
เพ่ิมข้ึน 598 ลา้นบาท และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 427 ลา้นบาทจากลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้  
556  ลา้นบาท และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 203 ลา้นบาท 

จากการสอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีพบว่า ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเพียงพอส าหรับยอด
ลูกหน้ีคงเหลือ ณ ปัจจุบนัแลว้  
อายหุน้ีคงคา้ง ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
ไม่เกิน 3 เดือน คา้งช าระ 3-6 

เดือน 
คา้งช าระ 6-12 

เดือน 
คา้งช าระมากกวา่ 

12 เดือน 
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 273 233 14 11 - 2 58 4 1 33 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,643 1,387 686 600 19 15 17 14 3 25 

รวม 1,916 1,620 700 611 19 17 75 18 4 58 
% 70% 70% 26% 26% 1% 1% 3% 1% 0% 2% 

 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 45,170 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 652 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.46 รายการหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจาก ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 715 ลา้นบาท จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 2,100 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดรั้บช าระ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 470 ลา้นบาท จากภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บคืนจากกรมสรรพากร 
รายการหลกัท่ีลดลงเกิดจาก เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 324 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิจากเงินปันผลรับและ
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์ ลดลง 1,675 ลา้นบาท จากการประเมินราคาสินทรัพยโ์รงผลิตกระดาษอ
ลิเซ่ ประเทศฝร่ังเศสตามวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) มีมูลค่าลดลง 482 ลา้นบาท ท่ีเหลือเป็นการลดลงจากการ
ตดัจ าหน่ายค่าเส่ือมราคาในงวด  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 44,518 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุง
ใหม่) 7,228 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.38 เกิดจากสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 2,650 ลา้นบาท จากผลผลิตของโรง
กระดาษพิมพเ์ขียนท่ี 3 และโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 4,258 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,884 ลา้นบาท จากการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 3,067 ลา้นบาท  

 
ข. ด้านหนีสิ้น 

  หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 26,967 ลา้นบาท 
และ 28,086 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 3.99  รายการหลกัเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ลดลง 942 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง 454 ลา้นบาทและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 164 ลา้นบาท ส่วนรายการส าคญัท่ี
เพ่ิมข้ึนเกิดจากหุน้กูร้ะยาวสกลุบาทเพ่ิมข้ึน 505 ลา้นบาท 

การค า้ประกนั 
จากหมายเหตุประกอบงบปี 2557 ขอ้ 32.6 หนงัสือค ้าประกนั บริษทัฯ (DA1991) และบริษทัยอ่ยสองแห่ง (บริษทั 

ดับ๊เบ้ิล เอ อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส จ ากดั-DIAB และบริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จ ากดั-HTP) ไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทั เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในวงเงิน 500 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2543 DA1991 และ DAIB & 
HTP ไดถู้กผูใ้หกู้ฟ้้องเรียกหน้ีจากการค ้าประกนัร่วมจ านวน 500 ลา้นบาทน้ี และในระหวา่งนั้นไดมี้การโอนหน้ีดงักล่าวจาก
ผูใ้หกู้ไ้ปยงับรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) เป็นผูด้  าเนินการติดตามหน้ี 

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546 เกษตรรุ่งเรืองพืชผลได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับ บสท. เพ่ือขอปรับ
โครงสร้างหน้ีสินท่ีผิดนดัช าระและไดช้ าระหน้ีสินหมดทั้งจ านวนแลว้ โดยช าระคร้ังสุดทา้ย เม่ือ 25 มิถุนายน 2555 และจด
ทะเบียนเลิกกิจการไปเม่ือ 14 มิถุนายน 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เกษตรรุ่งเรืองพืชผลไดถู้กประกาศให้เป็น
บริษทัลม้ละลายแลว้ แต่ทั้งน้ี DA1991และ DAIB & HTP ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวคืน เน่ืองจาก บสท. ถูกปิดไป
ตามก าหนดเวลาของกฎหมาย และมีการโอนสิทธิไปท่ี บสก. แต่ดว้ยกระบวนภายในของ บสก. ในการเขา้สวมสิทธ์ิ ยงัไม่
เรียบร้อยทั้งหมด ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการเร่ืองการปลดผูค้  ้าประกนัใหไ้ด ้ 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามสัญญาค ้าประกนัดงักล่าวแลว้ เน่ืองจากไดมี้ช าระหน้ีสิน
ทั้งหมดตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในงบการเงินปี 2558 จึงไดต้ดัภาระผกูพนัดงักล่าวออกหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  

หน้ีสินรวมใน ปี 2557 เท่ากบั 28,086 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 27,435 ลา้นบาท 
ประมาณร้อยละ 2.38 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 427 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 433 
ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 178 ลา้นบาท ส่วนรายการส าคญัท่ี
ลดลงเกิดจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 297 ลา้นบาท  
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หน้ีสินรวมใน ปี 2556 เท่ากบั 27,435 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 
22,862 ลา้นบาท ประมาณร้อยละ 20.00 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,584 ลา้นบาท เพื่อใช้
จ่ายในการด าเนินงานของโรงงานผลิตกระดาษใหม่ ท่ีมีความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานในช่วงแรกท่ี
ยงัไม่สามารถเพ่ิมปริมาณขายไดท้นักบัสินคา้ท่ีผลิตได ้ส่วนหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทเพ่ิมข้ึน 995 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ลงทุนในส่วนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และงานโครงการใหม่ ๆ ของกิจการ และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 
995 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการน ามาตรฐานบญัชี ฉบบั 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัในปี 2556 และไดป้รับยอ้นหลงังบ
การเงินของงวดปี 2555 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เกิดจากการตั้งหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนของส่วนเกินจากการตีราคา
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ีงในปีน้ี 

 
ค. ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 16,142 
ลา้นบาท และ 17,084 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 5.51 สาเหตุหลกัเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีมีผลขาดทุน
สุทธิ 970 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นใน ปี 2557 เท่ากับ 17,084 ลา้นบาท ภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เพียงเล็กน้อย โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีน้ี ดงัน้ี 

1. ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง 845 ลา้นบาท จากการกลบัรายการก าไรจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิจากภาษีเงินไดข้องบริษทัย่อยผลต่างอตัราแลกเปล่ียน จากการประเมินราคาสินทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ย 482 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือเกิดจากการตดัจ าหน่ายมูลค่าทรัพยสิ์นส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมปกติ 

2. รายการหกัในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง ดงัน้ี ผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มีผลต่างลดลง 857 ลา้นบาท และ ผลต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัร่วม มี
ผลต่างลดลง 39 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

3. ผลการด าเนินงานในปี 2557 แสดงเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 577 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลง 
ส่วนของผูถื้อหุน้ใน ปี 2556 เท่ากบั 17,084 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,656 ลา้นบาทจากงวดส้ินปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) โดย

มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีน้ี ดงัน้ี 
1. ทุนจดทะเบียนลดลง 780 ลา้นบาท จากการลดทุนตามโครงการซ้ือหุ้นคืนในช่วงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2553

ถึง 30 มิถุนายน 2553 และบริษทัฯ ไม่ไดจ้ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนออกไป โดยบริษทัฯไดป้รับปรุงบญัชีหุ้นทุน
ซ้ือคืนกบัส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งจ านวน 

2. ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นรายการหักในองค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลง 518 ลา้นบาท จากการรับคืนเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินท่ีบริษทัฯ ไดย้กเลิกสัญญาจะ
ซ้ือจะขายท่ีดินซ่ึงท ากบับริษทั ไฟฟ้าชีวมวล จ ากดั  

3. ก าไรขาดทุนเบ็จเสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,695 ลา้นบาท จากการก าไรจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
จากภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย 2,011 ลา้น ส่วนท่ีลดลงเกิดจากการตดัจ าหน่ายมูลค่าทรัพยสิ์นส่วนท่ีตีราคา
เพ่ิมปกติ 

4. ผลการด าเนินงานใน ปี 2556 แสดงผลเป็นก าไรสุทธิจ านวน 51 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 
งบกระแสเงนิสด 

ก. กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน  
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  ส าหรับปี  2558  มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 212 ลา้นบาท จากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,671  ลา้นบาท สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน 485 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัเกิด
จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 457 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 446 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 233 ลา้น
บาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งลดลง 187 ลา้นบาท หน้ีสินด าเนินงานลดลง 238 ลา้นบาทจากหน้ีสิน
หมุนเวยีนอ่ืน 179 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50 ลา้นบาท  และจ่ายดอกเบ้ียสุทธิ 1,159 ลา้นบาท 

ส าหรับ ปี 2557 มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 189 ลา้นบาท มาจาก ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,552 ลา้นบาท สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน 559 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัเกิด
จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 740 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 524 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งลดลง 427 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 249 ลา้นบาท หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 82 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย
จ่ายสุทธิ 1,249 ลา้นบาท 

ส าหรับ ปี 2556 มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 2,237 ลา้นบาท มาจาก ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,484 ลา้นบาท สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน 3,440 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกั
เกิดจากสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 2,696 ลา้นบาท หน้ีสินด าเนินงานลดลง 160 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ 1,125 ลา้นบาท  

ส าหรับ ปี 2555 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทัฯ เท่ากบั 1,809 ลา้นบาท เป็นก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,238 ลา้นบาท  สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน 376 ลา้นบาท 
หน้ีสินด าเนินงานลดลง 132 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ 953 ลา้นบาท   

 
ข. กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนปี 2558 เท่ากบั 1,176 ลา้นบาท รายการหลกัๆ เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษทั
ร่วม 353 ลา้นบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,100 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและ
อุปกรณ์ 1,244 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2557 เท่ากบั 636 ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจาก เงินปันผลรับจาก
บริษทัร่วม 389 ลา้นบาท เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 400 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,169 ลา้น
บาท และเงินจ่ายล่วงนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2556 เท่ากบั 1,578 ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจาก เงินปันผลรับ
จากบริษทัร่วม 762 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 3,256 ลา้นบาท และรับคืนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,061 ลา้นบาท โดยเป็นการรับคืนเงินเงินล่วงหน้าจากการเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานจึงยกเลิก
สัญญาและคืนเงินล่วงหนา้จ านวน 930 ลา้น และมีการคืนเงินล่วงหนา้บางส่วนท่ีคาดวา่จะไม่ใชป้ระโยชน์ จ านวน 131 ลา้น
บาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2555 เท่ากบั 2,951 ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจาก เงินปันผลรับ
จากบริษทัร่วม 1,014 ลา้นบาท รับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 523 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 473 ลา้นบาท เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 3,426 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือตน้
กระดาษแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่) เท่ากบั 3,630 ลา้นบาท รายการหลกั ๆ มาจาก
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 3,153 ลา้นบาท และ เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตน้กระดาษ 453 ลา้นบาท 

ค. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
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  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาปี 2558 เท่ากบั 910  ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจากกระแสเงินสดจ่ายจาก
การกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสุทธิ 942 ลา้นบาท ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว 458 ลา้นบาท และรับเงินจากการออกหุ้นกู้
สกลุเงินบาทสุทธิจากช าระคืนหุน้กูส้กลุเงินบาทครบก าหนด 487 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2557 เท่ากบั 572 ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจากกระแสเงินสดรับจาก
การกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสุทธิเพ่ิมข้ึน 848 ลา้นบาท ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนในการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืนยานพาหนะ 183 ลา้นบาท และช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน 456 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2556 เท่ากบั 3,197 ลา้นบาท รายการหลกัๆ มาจาก บริษทัฯ มีหุ้นกู้
ระยะยาวสกลุเงินบาทสุทธิเพ่ิมข้ึนสุทธิ 959 ลา้นบาท เพ่ือน าไปลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และโครงการลงทุนใหม่ ๆ 
และ กระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินสุทธิเพ่ิมข้ึน 2,584 ลา้นบาท ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2555 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 1,891 ลา้นบาท 
รายการหลกัๆ มาจาก บริษทัฯ ออกหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท 4,971 ลา้นบาท เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,537 ลา้นบาท 
กระแสเงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสุทธิ 4,276 ลา้นบาท และช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 1,100 ลา้นบาท 
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3) การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
การวเิคราะห์สภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.06 เท่า และ 
0.31 เท่า ตามล าดบั พบวา่สภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.02 เท่า และ 0.24 เท่า ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2558 
เท่ากบั 144.98 วนั 

ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.02 
เท่า และ 0.24 เท่า ตามล าดบั พบวา่สภาพคล่องลดลงจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.17 เท่า และ 0.27 เท่า ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2557 
เท่ากบั 139.35 วนั 

ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.17 
เท่า และ 0.27 เท่า ตามล าดบั พบวา่สภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.65 เท่า และ 0.25 เท่า ตามล าดบั เน่ืองจากการไถ่ถอนหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในระหวา่ง
ปี 2556 โดยบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2556 เท่ากบั 156.21 วนั 

ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.65 
เท่า และ 0.25 เท่า ตามล าดบั พบว่าสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องและ
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.54 เท่า และ 0.16 เท่า ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash 
Cycle) ปี 2555 เท่ากบั 75.97 วนั 
 

การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากปีก่อน โดยมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 15.17ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรจากการด าเนินงานติดลบร้อยละ 7.05 ของรายไดจ้ากการขาย อตัรา
ก าไรสุทธิติดลบร้อยละ 3 .95ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นติดลบร้อยละ 5.84 เทียบกับอัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรในงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 17.26ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไร
จากการด าเนินงานติดลบร้อยละ 4.21ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรสุทธิติดลบร้อยละ 2.32 ของรายไดร้วม และอตัรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ติดลบร้อยละ 3.26 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลดลงจากปีก่อน โดยมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 17.26 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรจากการด าเนินงานติดลบร้อยละ 4.21 ของรายไดจ้ากการขาย อตัรา
ก าไรสุทธิติดลบร้อยละ 2.32 ของรายไดร้วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นติดลบร้อยละ 5.84 เทียบกบัอตัราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรในงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 26.05 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไร
จากการด าเนินงานติดลบร้อยละ 1.13 ของรายได้จากการขาย อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม และอตัรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ร้อยละ 0.32 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจากปีก่อน โดยมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 26.05 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราขาดทุนจากการด าเนินงานร้อยละ 1.13 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไร
สุทธิท่ีร้อยละ 0.27 ของรายไดร้วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.32 เทียบกบัอตัราส่วนความสามารถในการท า
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ก าไรในงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 25.23 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรจากการด าเนินงานท่ีร้อย
ละ 3.82 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 6.45 ของรายไดร้วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ท่ีร้อยละ 9.54 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 25.23 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 3.82 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไร
สุทธิท่ีร้อยละ 6.45 ของรายไดร้วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ร้อยละ 9.54 เทียบกบัอตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไรในงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 24.94 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราขาดทุนจากการด าเนินงานท่ี
ร้อยละ 0.79 ของรายไดจ้ากการขาย อตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 0.12 ของรายไดร้วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ท่ีร้อยละ 
0.19 

 
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
 ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558ลดลงจากปีก่อน เม่ือพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยติ์ดลบร้อยละ 2.20และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรร้อยละ 5.71 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีมี
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยติ์ดลบร้อยละ 1.24และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรร้อยละ 6.42 

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากปีก่อน เม่ือพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยติ์ดลบร้อยละ 1.24 และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรร้อยละ 6.42 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีมี
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร้์อยละ 0.12  และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรร้อยละ 8.07 

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากปีก่อน เม่ือพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ร้อยละ 0.12 และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรท่ีร้อยละ 8.07ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนของสินทรัพยร้์อยละ 3.67 และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรท่ีร้อยละ 14.28 

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เม่ือพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ร้อยละ 3.67 และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรท่ีร้อยละ 14.28 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมี
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร้์อยละ 0.07 และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรท่ีร้อยละ 9.03 
 
การวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 นโยบายทางการเงินในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.67 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.64 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั0.65 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนท่ีมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 0.77 เท่า และ มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั
ติดลบ 0.01 เท่า ซ่ึงคงท่ีเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัติดลบ 0.01 เท่า 

นโยบายทางการเงินในปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.64 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ียเท่ากบั0.77 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัเท่ากบั ติดลบ 0.01 เท่า ซ่ึงดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปี 2556 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.61เท่า อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั ติดลบ 0.89 เท่า และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัเท่ากบั ติดลบ 0.12 เท่า 

นโยบายทางการเงินในปี 2556 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.61 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ียเท่ากบั ติดลบ 0.89 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัเท่ากบั ติดลบ 0.13 เท่า ซ่ึงลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2555 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.58 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 3.05 เท่า และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.07 เท่า 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายทางการเงินในปี 2555 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.58 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 3.05 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.07 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 
2554 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.61 เท่า อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเท่ากบั 2.03 เท่า และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.04 เท่า 

 

14.2 แนวโน้มในการด าเนินงานในอนาคต  
 บริษทัฯ วางแผนการเพ่ิมยอดขายในตลาดต่างประเทศไปยงัประเทศใหม่ท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งในดา้นของภาษีน าเขา้ การ
เพ่ิมจ านวนลูกคา้ปลายทางและการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการกระตุน้ใหลู้กคา้ไดมี้
โอกาสเห็นความแตกต่างของการใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยผ่านการประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ในตลาดหลกัและจดัแผนการ
ส่งเสริมการขายท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ และปรับเปล่ียนจาก
ตราสินคา้ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม เพ่ือใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึน ทางดา้นการผลิตไดมี้การศึกษาแนวทางเพ่ือลดตน้ทุนวตัถุดิบ การ
ใชพ้ลงังาน และลดค่าแรง ค่าซ่อมบ ารุง และค่าโสหุ้ยการผลิตอ่ืน รวมทั้งค่าใชจ่้ายการขาย การขนส่ง และบริหารลงโดย
ก าหนดมาตรการการกระตุน้ให้เกิดลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาปรับใชโ้ดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
 



 

บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558  









 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ     
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ           
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก          
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ    
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง         
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก         
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ                
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงิน 

สุพรรณี ตริยานนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2559 



บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 348,877,121         269,340,324        227,570,923         175,282,088          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 717,719,229         541,740,555        3,980,075,389      2,609,948,819       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,438,912,800      2,165,224,319     2,311,577,441      2,080,809,010       
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 3,156,632,029      2,706,964,874     6,291,652,830      4,690,757,829       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วม 6 -                           2,100,000,000     -                           2,100,000,000       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           187,187,573        -                           197,425,137          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           3,049,478            2,452,790,000      2,596,116,000       
สินคา้คงเหลือ 9 6,705,534,985      6,107,187,624     5,132,415,680      4,606,620,907       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 1,865,568,825      1,438,636,006     1,534,744,383      1,177,995,893       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,076,612,960    12,812,365,879    15,639,173,816    15,544,197,854      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           5,690,770,586      5,656,210,772       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,612,031,217      2,833,433,855     3,248,364,809      3,248,364,809       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 25,522,623,264    26,547,709,042    13,577,113,288    14,864,896,119      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10,318,243           13,476,913          9,601,994             11,707,881            
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 80,335,500           275,743,500        5,335,500             5,335,500              
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 96,805,119           130,980,000        -                           -                             
สินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 14 2,259,583,037      2,310,437,265     294,375,372         300,719,884          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 353,162,851         150,158,445        309,035,152         121,559,751          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 97,475,674           95,695,550          44,912,047           38,127,679            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 31,032,334,905    32,357,634,570    23,179,508,748    24,246,922,395      
รวมสินทรัพย์ 43,108,947,865    45,170,000,449    38,818,682,564    39,791,120,249      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 5,251,991,001      6,194,143,671     4,842,074,050      5,762,714,695       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 415,281,648         434,198,859        2,694,381,779      2,365,237,154       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,340,298,026      2,361,676,282     1,614,017,888      1,583,985,582       
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 2,755,579,674      2,795,875,141     4,308,399,667      3,949,222,736       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           7,350,000             7,800,000              
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 163,533,509         233,875,172        163,533,509         233,875,172          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 453,821,261         453,119,536        -                           -                             
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 21 2,497,499,142      2,495,163,288     2,497,499,142      2,495,163,288       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 241,039,799         405,244,088        159,414,822         307,924,478          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,363,464,386    12,577,420,896    11,978,271,190    12,756,700,369      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 199,664,984         115,277,391        199,664,984         115,277,391          
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 2,271,606,492      2,725,956,932     -                           -                             
หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 21 11,470,177,717    10,967,041,045    11,470,177,717    10,967,041,045      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 115,310,866         121,794,348        92,189,246           93,349,062            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 1,546,693,685      1,578,801,667     707,192,386         669,929,664          
ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           275,164,207         275,164,207          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 15,603,453,744    15,508,871,383    12,744,388,540    12,120,761,369      
รวมหนีสิ้น 26,966,918,130    28,086,292,279    24,722,659,730    24,877,461,738      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)



บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 502,986,451 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 5,029,864,510      5,029,864,510     5,029,864,510      5,029,864,510       
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
   หุ้นสามญั 405,369,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 4,053,695,590      4,053,695,590     4,053,695,590      4,053,695,590       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,144,528,919      2,144,528,919     2,144,528,919      2,144,528,919       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ส ารองตามกฎหมาย 24 810,871,453         767,560,135        502,986,451         502,986,451          
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,397,559,307      6,956,272,944     6,379,075,991      6,892,230,870       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,968,769,847      4,362,495,379     2,355,641,982      2,660,122,780       
   ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
      ของกลุ่มบริษทั 25 (908,228,199)        (908,228,199)       (968,570,794)        (968,570,794)         
   ผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (457,864,507)        (457,864,507)       (211,335,104)        (211,335,104)         
   ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุนจาก
      การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      เน่ืองจากโอนสินทรัพยถ์าวรจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (160,000,201)        (160,000,201)         
   ผลต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
      ของบริษทัร่วม 12 (79,865,323)          (79,865,323)         -                           -                             
รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,522,811,818      2,916,537,350     1,015,735,883      1,320,216,681       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 15,929,467,087    16,838,594,938    14,096,022,834    14,913,658,511      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 212,562,648         245,113,232        -                           -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,142,029,735    17,083,708,170    14,096,022,834    14,913,658,511      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,108,947,865    45,170,000,449    38,818,682,564    39,791,120,249      

-                           -                           -                           -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายกระดาษ 21,619,072,406     22,090,609,731      21,504,740,767      21,922,195,081      
รายไดจ้ากการขายเยือ่กระดาษ 356,342,174          412,670,663           6,101,022,764        4,711,792,141        
รายไดจ้ากการขายไมส้บั 1,019,516,313       460,183,854           1,019,516,313        542,218,128           
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,381,975,003       -                              1,325,795,806        -                              
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 -                              -                              362,648,330           3,427,181               
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 12 -                              -                              353,127,991           389,389,993           
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                              695,496,879           -                              650,000,000           
   เงินชดเชยรับค่าอากรสินคา้ส่งออก 41,598,749            47,158,996             41,598,749             47,158,996             
   ดอกเบ้ียรับ 3,138,773               4,491,943               147,824,120           127,114,787           
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 67,403,674            55,434,212             351,862                  990,480                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,525,422               93,520,200             1,529,150               93,932,464             
   โอนกลบับญัชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดิน
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              67,462,800             -                              -                              
   อ่ืน ๆ 55,553,381            130,260,313           83,641,188             159,201,408           
รวมรายได้ 24,547,125,895     24,057,289,591      30,941,797,040      28,647,420,659      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายกระดาษ 18,267,320,992     18,357,480,430      19,764,807,067      19,193,610,102      
ตน้ทนุขายเยือ่กระดาษ 287,945,663          318,836,892           5,275,010,475        4,165,322,801        
ตน้ทนุขายไมส้บั 951,831,642          324,007,577           957,104,189           465,262,161           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,602,600,873       3,372,620,810        3,870,806,692        3,483,454,363        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,506,249,788       1,556,472,612        991,523,115           821,675,609           
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                              74,915,175             -                              81,215,687             
รวมค่าใช้จ่าย 24,615,948,958     24,004,333,496      30,859,251,538      28,210,540,723      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ภาษเีงนิได้ (68,823,063)           52,956,095             82,545,502             436,879,936           
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 108,767,597          577,220,498           -                              -                              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ภาษเีงนิได้ 39,944,534            630,176,593           82,545,502             436,879,936           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,231,579,309)      (1,298,288,916)      (1,062,771,933)      (1,100,601,557)      
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้ (1,191,634,775)      (668,112,323)         (980,226,431)         (663,721,621)         
รายไดภ้าษีเงินได้ 27 221,321,055          111,016,362           152,688,294           60,517,946             
ขาดทุนส าหรับปี (970,313,720)         (557,095,961)         (827,538,137)         (603,203,675)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 21,495,441            (24,837,999)           -                              -                              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 21,495,441            (24,837,999)           -                              -                              

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27 13,131,220            -                              9,902,460               -                              
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27 -                              (310,708,390)         -                              -                              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13,131,220            (310,708,390)         9,902,460               -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 34,626,661            (335,546,389)         9,902,460               -                              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (935,687,059)         (892,642,350)         (817,635,677)         (603,203,675)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (941,492,442)         (440,214,708)         (827,538,137)         (603,203,675)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,821,278)           (116,881,253)         

(970,313,720)         (557,095,961)         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (908,426,060)         (775,761,097)         (817,635,677)         (603,203,675)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (27,260,999)           (116,881,253)         

(935,687,059)         (892,642,350)         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29
ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (2.32)                      (1.09)                       (2.04)                       (1.49)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (1,191,634,775)      (668,112,323)         (980,226,431)         (663,721,621)         
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,455,951,454       2,314,281,100        1,812,110,999        1,748,980,932        
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7,276,964               1,681,427               7,276,964               1,681,427               
   โอนกลบับญัชีปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (53,247,524)           (25,965,157)           (69,196,096)           (16,567,907)           
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ (67,403,674)           (55,434,212)           (351,862)                 (990,480)                 
   โอนกลบับญัชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดิน
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (67,462,800)           -                              -                              
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 15,757,096            -                              6,731,077               -                              
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 -                              -                              (362,648,330)         (3,427,181)             
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 12 -                              -                              (353,127,991)         (389,389,993)         
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                              (695,496,879)         -                              (650,000,000)         
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,525,422)             (93,520,200)           (1,529,150)             (93,932,464)           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 3,806,134               -                              3,806,134               -                              
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,669,562            -                              3,608,287               -                              
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 840,156                  -                              840,156                  -                              
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 (108,767,597)         (577,220,498)         -                              -                              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 15,169,138            18,242,799             15,359,244             10,561,632             
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
      จากการท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (556,096,579)         88,342,730             (556,096,579)         88,342,730             
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (58,699,322)           70,953,074             (125,308,899)         207,734,182           
   ดอกเบ้ียรับ (3,138,773)             (4,491,943)             (147,824,120)         (127,114,787)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,191,644,799       1,246,640,006        1,029,971,012        1,057,812,997        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,670,601,637       1,552,437,124        283,394,415           1,169,969,467        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (456,846,515)         (740,370,172)         (1,602,350,822)      (968,421,668)         
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187,187,573          426,833,017           197,425,137           111,251,478           
   สินคา้คงเหลือ (445,504,036)         249,139,092           (476,926,158)         (119,945,267)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 233,314,368          (524,235,360)         305,302,196           (522,334,928)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,206,561)             29,768,292             (169,299)                 (8,878,738)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (49,862,775)           208,305,839           321,440,816           1,532,491,969        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (179,483,249)         (120,478,734)         (147,521,669)         6,457,768               
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (8,521,400)             (5,852,491)             (6,616,600)             (5,847,100)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 947,679,042          1,075,546,607        (1,126,021,984)      1,194,742,981        
   รับดอกเบ้ีย 3,138,773               4,491,943               225,111,581           20,262,187             
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,162,163,590)      (1,253,968,406)      (1,005,063,391)      (1,046,227,619)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,081,513)             (15,001,536)           (6,371,799)             (7,523,947)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน (212,427,288)         (188,931,392)         (1,912,345,593)      161,253,602           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                              -                              362,648,330           3,427,181               
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 353,127,991          389,389,993           353,127,991           389,389,993           
เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              -                              (35,399,970)           (11,800,000)           
เงินสดลดลงจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (10,693,096)           -                              -                              -                              
เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,100,000,000       -                              2,100,000,000        -                              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (3,049,478)             (1,682,487,175)      (1,088,966,000)      
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,049,478               -                              1,825,813,175        193,703,700           
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง -                              1,629,679               -                              -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,121,392               400,400,134           2,891,600               207,038,514           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,243,690,103)      (1,169,423,410)      (536,290,520)         (550,364,843)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (635,000)                (1,260,035)             (635,000)                 (1,232,420)             
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือตน้กระดาษแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (50,020,950)           -                              -                              
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13,823,640)           (168,270,000)         -                              -                              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตน้กระดาษ (15,387,772)           (35,273,878)           -                              -                              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน 1,176,069,250       (635,877,945)         2,389,668,431        (858,803,875)         
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18,615,315,851     20,245,952,770      18,198,475,764      17,919,912,449      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (19,557,492,445)    (19,397,622,655)    (19,119,096,472)    (17,107,759,264)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              14,200,000             
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              (450,000)                 (71,300,000)           
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืนยานพาหนะ 251,059,200          182,787,664           251,059,200           182,787,664           
ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (242,161,270)         (455,634,912)         (242,161,270)         (455,634,912)         
ออกหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 2,987,138,775       -                              2,987,138,775        -                              
ช าระหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทครบก าหนด (2,500,000,000)      -                              (2,500,000,000)      -                              
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (458,240,000)         -                              -                              -                              
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,289,585)             (3,292,788)             -                              -                              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (909,669,474)         572,190,079           (425,034,003)         482,205,937           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 25,564,309            (21,353,575)           -                              -                              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 79,536,797            (273,972,833)         52,288,835             (215,344,336)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 269,340,324          543,313,157           175,282,088           390,626,424           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 348,877,121          269,340,324           227,570,923           175,282,088           

-                              -                              -                              -                              
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ขายและเช่ากลบัคืนยานพาหนะ 251,059,200          182,787,664           251,059,200           182,787,664
   ซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 5,148,000               16,526,972             5,148,000               16,526,972             
   ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                              2,100,000,000        -                              2,100,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)



บริษทั ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกินทนุจาก ผลต่างจาก ผลต่างจาก รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุ้น การแปลงค่า การตีราคาท่ีดิน การตีราคาท่ีดิน การตีราคาท่ีดิน รวม การจดัโครงสร้าง ผลต่างจาก การรวมธุรกิจภายใต้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกจ าหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า งบการเงินท่ีเป็น อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ ก าไรขาดทนุ การด าเนินธุรกิจ การซ้ือเงินลงทนุ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของบริษทัร่วม เบด็เสร็จอ่ืน ของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 4,053,695,590         2,144,528,919   767,560,135              6,886,562,001   72,906,156               2,810,651,968         2,056,053,088          268,356,207            5,207,967,419   (908,228,199)        (1,315,328,086)   (118,449,201)            2,865,961,933     16,718,308,578   365,287,273     17,083,595,851   

ขาดทนุส าหรับปี -                              -                       -                                (440,214,708)     -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         -                               -                          (440,214,708)      (116,881,253)    (557,095,961)      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                       -                                -                        (24,837,999)              -                              (310,708,390)           -                              (335,546,389)    -                           -                         -                               (335,546,389)       (335,546,389)      -                       (335,546,389)      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                       -                                (440,214,708)     (24,837,999)              -                              (310,708,390)           -                              (335,546,389)    -                           -                         -                               (335,546,389)       (775,761,097)      (116,881,253)    (892,642,350)      

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์

   ในจ านวนท่ีเทา่กบัค่าเส่ือมราคาของจ านวนท่ีตีราคาเพ่ิม

   เขา้ก าไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                              -                       -                                437,904,045      -                               (289,978,418)           (121,851,517)           (26,074,110)             (437,904,045)    -                           -                         -                               (437,904,045)       -                          -                       -                          

กลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม

   เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุของบริษทัร่วม 12 -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           665,576,404       -                               665,576,404        665,576,404        -                       665,576,404        

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

   ของบริษทัร่วม -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         5,111,403                 5,111,403            5,111,403            -                       5,111,403            

กลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม

   เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           191,887,175       -                               191,887,175        191,887,175        -                       191,887,175        

กลบัรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

   ของบริษทัร่วมเน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                     33,472,475               33,472,475          33,472,475          -                       33,472,475          

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัร่วม 

   เขา้ก าไรสะสมเน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                              -                       -                                72,021,606        -                               -                              -                              (72,021,606)             (72,021,606)      -                           -                         -                               (72,021,606)         -                          -                       -                          

เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         -                               -                          -                          (3,292,788)        (3,292,788)          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 4,053,695,590         2,144,528,919   767,560,135              6,956,272,944   48,068,157               2,520,673,550         1,623,493,181          170,260,491            4,362,495,379   (908,228,199)        (457,864,507)      (79,865,323)              2,916,537,350     16,838,594,938   245,113,232     17,083,708,170   

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ -

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม



บริษทั ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกินทนุจาก ผลต่างจาก ผลต่างจาก รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุ้น การแปลงค่า การตีราคาท่ีดิน การตีราคาท่ีดิน การตีราคาท่ีดิน รวม การจดัโครงสร้าง ผลต่างจาก การรวมธุรกิจภายใต้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกจ าหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า งบการเงินท่ีเป็น อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ ก าไรขาดทนุ การด าเนินธุรกิจ การซ้ือเงินลงทนุ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของบริษทัร่วม เบด็เสร็จอ่ืน ของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 4,053,695,590         2,144,528,919   767,560,135              6,956,272,944   48,068,157               2,520,673,550         1,623,493,181          170,260,491            4,362,495,379   (908,228,199)        (457,864,507)      (79,865,323)              2,916,537,350     16,838,594,938   245,113,232     17,083,708,170   

ขาดทนุส าหรับปี -                              -                       -                                (941,492,442)     -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         -                               -                          (941,492,442)      (28,821,278)      (970,313,720)      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                       -                                11,570,941        21,495,441               -                              21,495,441       -                           -                         -                               21,495,441          33,066,382          1,560,279         34,626,661          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                       -                                (929,921,501)     21,495,441               -                              -                              -                              21,495,441       -                           -                         -                               21,495,441          (908,426,060)      (27,260,999)      (935,687,059)      

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์

   ในจ านวนท่ีเทา่กบัค่าเส่ือมราคาของจ านวนท่ีตีราคาเพ่ิม

   เขา้ก าไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                              -                       -                                420,533,413      -                               (291,352,647)           (110,338,959)           (18,841,807)             (420,533,413)    -                           -                         -                               (420,533,413)       -                          -                       -                          

โอนก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                              -                       43,311,318                (43,311,318)       -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         -                               -                          -                          -                       -                          

กลบัรายการก าไรสะสมและผลต่างจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

   จากการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              -                       -                                (6,014,231)         5,312,440                 -                              -                              -                              5,312,440         -                           -                         -                               5,312,440            (701,791)             -                       (701,791)             

เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย -                              -                       -                                -                        -                               -                              -                              -                              -                       -                           -                         -                               -                          -                          (5,289,585)        (5,289,585)          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 4,053,695,590         2,144,528,919   810,871,453              6,397,559,307   74,876,038               2,229,320,903         1,513,154,222          151,418,684            3,968,769,847   (908,228,199)        (457,864,507)      (79,865,323)              2,522,811,818     15,929,467,087   212,562,648     16,142,029,735   

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ -

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)  

ก าไรขาดทุน ผลต่างจาก
เบด็เสร็จอ่ืน การโอนส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก จากการตีราคาท่ีดิน รวม
ทุนเรือนหุ้น การตีราคาท่ีดิน การจดัโครงสร้าง ผลต่างจาก อาคารและอุปกรณ์ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกจ าหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - อาคารและอุปกรณ์ การด าเนินธุรกิจ การซ้ือเงินลงทุน เน่ืองจากโอนสินทรัพย์ ของส่วนของ ส่วนของ
หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม ถาวรของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 4,053,695,590      2,144,528,919  502,986,451          7,189,432,385   2,966,124,940    (968,570,794)      (965,484,479)    (160,000,201)             872,069,466      14,762,712,811   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                             (603,203,675)     -                          -                           -                         -                                  -                         (603,203,675)       
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
   ในจ านวนท่ีเท่ากบัค่าเส่ือมราคาของจ านวนท่ีตีราคาเพ่ิม
   เขา้ก าไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                            -                         -                             306,002,160      (306,002,160)      -                           -                         -                                  (306,002,160)    -                            
กลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษทัร่วม 12 -                            -                         -                             -                         -                          -                           665,576,404      -                                  665,576,404      665,576,404        
กลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 -                            -                         -                             -                         -                          -                           88,572,971        -                                  88,572,971        88,572,971          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 4,053,695,590      2,144,528,919  502,986,451          6,892,230,870   2,660,122,780    (968,570,794)      (211,335,104)    (160,000,201)             1,320,216,681  14,913,658,511   
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม



บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)  

ก าไรขาดทุน ผลต่างจาก
เบด็เสร็จอ่ืน การโอนส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก จากการตีราคาท่ีดิน รวม
ทุนเรือนหุ้น การตีราคาท่ีดิน การจดัโครงสร้าง ผลต่างจาก อาคารและอุปกรณ์ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกจ าหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - อาคารและอุปกรณ์ การด าเนินธุรกิจ การซ้ือเงินลงทุน เน่ืองจากโอนสินทรัพย์ ของส่วนของ ส่วนของ
หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของกลุ่มบริษทั ในบริษทัร่วม ถาวรของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 4,053,695,590      2,144,528,919  502,986,451          6,892,230,870   2,660,122,780    (968,570,794)      (211,335,104)    (160,000,201)             1,320,216,681  14,913,658,511   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                             (817,635,677)     -                          -                           -                         -                                  -                         (817,635,677)       
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
   ในจ านวนท่ีเท่ากบัค่าเส่ือมราคาของจ านวนท่ีตีราคาเพ่ิม
   เขา้ก าไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                            -                         -                             304,480,798      (304,480,798)      -                           -                         -                                  (304,480,798)    -                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 4,053,695,590      2,144,528,919  502,986,451          6,379,075,991   2,355,641,982    (968,570,794)      (211,335,104)    (160,000,201)             1,015,735,883  14,096,022,834   
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม
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บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยมี Double A Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ี Cayman Islands เป็น
บริษทัใหญ่ และมี Always Rich Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ี Samoa Islands เป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือ การผลิตและจาํหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษ    
พิมพเ์ขียน ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 1 หมู่ 2 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงว ันท่ี                            
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
อตัราร้อยละ                      

ของการถือหุน้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง     
บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั การลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอด๊วานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระดาษ ไทย 71.43 71.43 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี ไทย 62.11 62.11 
บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี  ไทย 5.77 5.77 
บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี  ไทย 51.00 51.00 
บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระดาษ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ นํ้ าใส จาํกดั                       ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเพื่อ

อุตสาหกรรม 
ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ดี.เอ. ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี ไทย 99.99 99.99 
Advance Agro Paper B.V. จาํหน่ายเยือ่กระดาษ            

และกระดาษ 
เนเธอร์แลนด ์ - 99.99 

   
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั   
บริษทั แอด๊วานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระดาษ ไทย 28.56 28.56 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี ไทย 37.88 37.88 
บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายสารเคมี  ไทย 94.22 94.22 
บริษทั คนันา จาํกดั  ส่งเสริมการปลูก          

ตน้กลา้แก่เกษตรกร 
ไทย 48.99 48.99 

บริษทั ทอฟเต ้วนั จาํกดั 
 

ขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศทางเรือเดินทะเล 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอด๊วานซ์ พลัพ ์มิลล ์3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย                    
เยือ่กระดาษ 

ไทย 99.99 99.99 

Quality Paper Mill Limited ผลิตและจาํหน่ายกระดาษ บงักลาเทศ 99.99 99.99 
Quality Power Plant Limited (จดทะเบียนเลิกบริษทั

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 และชาํระบญัชีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้)  

ผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

บงักลาเทศ 99.99 99.99 

Metro Profit International Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00 
Eastsun International Trading Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00 
DA International Capital Holding (Singapore)                

Pte. Ltd. 
การลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 

A-Maritime Holding Company Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
อตัราร้อยละ                      

ของการถือหุน้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Metro Profit International Limited    
DA Alizay SAS ผลิตและจาํหน่ายกระดาษ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
     
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited   
APC Middle East FZE รับจา้งตดักระดาษ สหรัฐอาหรับ  

เอมิเรตส์ 
100.00 100.00 

Alizay Paper Converting Egypt LLC. รับจา้งตดักระดาษ อียปิต ์ 100.00 - 
     
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited   
Alizay 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศทางเรือเดินทะเล 
ฮ่องกง 100.00 100.00 

Tofte 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศทางเรือเดินทะเล 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

NPS Mosa Shipping Company Limited ขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศทางเรือเดินทะเล 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

 
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited 

   

Alizay 1 Shipping S.A. ขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศทางเรือเดินทะเล 

สาธารณรัฐ
ปานามา 

100.00 - 

     
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited    
Tofte1 Shipping S.A. ขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศทางเรือเดินทะเล 
สาธารณรัฐ

ปานามา 
100.00 - 

     
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited 
NPS Mosa Shipping S.A. ขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศทางเรือเดินทะเล 
สาธารณรัฐ

ปานามา 
100.00 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   
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ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯและทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ   
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม           
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในกาํไรขาดทุนก็ได ้  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงการรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม                
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน
นั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค้่าบริการ 

  รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก 

 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออกท่ีไดรั้บจากกระทรวงการคลงัในรูปบตัรภาษีจะถือเป็นรายไดเ้ม่ือมี   
การส่งออก 

4.6 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
โดยบริษทัฯจะพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนหากมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า  

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า
ตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ัง
คราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์” ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะ
ถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวทุก ๆ 3 ปีถึง 5 ปี  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

อาคารสาํนกังาน - 20 ปี 
อาคารโรงงาน - 10 ปี 15 ปี และ 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร - 5 ปี ถึง 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 10 ปี ถึง 25 ปี 
เคร่ืองมือ - 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์จะ
ทยอยตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้นและบนัทึกโอนไปยงั
กาํไรสะสมโดยตรง  

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใช้หรือขายได้ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพ
พร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุน    
การกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย - ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดว้ยราคาทุนและภายหลงัการรับรู้
รายการคร้ังแรกซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 10 ปี และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.10 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นตน้กระดาษซ่ึงจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัประมาณ
การค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว มูลค่ายุติธรรมของตน้กระดาษคาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 ในกรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีท่ีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนั้นสามารถวดั
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 

 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูไ้ด้บนัทึกเป็นตน้ทุนรอตดับญัชีซ่ึงแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงินและทยอยตดัจาํหน่ายเป็นดอกเบ้ียจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองหุ้นกู ้

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ     
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้น       
ส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี              
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก              
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบั
รายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี       
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี          
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง      
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน      
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน บริษทัฯบนัทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไร
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาดงักล่าวจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ         
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอน การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั คนันา จาํกดั ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ี
สําคญัของบริษทัดงักล่าวได้ อีกทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดงันั้น บริษทั คนันา 
จาํกดัจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ
มีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลอื 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมสภาพโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต 
(ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยราคาตีใหม่ ซ่ึงราคาตีใหม่น้ีไดป้ระเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและใชเ้กณฑ์ราคา
เปล่ียนแทนหักค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยั       
ขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพตน้กระดาษดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ
ค่าใชจ่้าย ณ จุดเก็บเก่ียว ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีไดค้าํนวณโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมิน
มูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาตน้กระดาษ ณ จุดเก็บ
เก่ียว นํ้าหนกัของตน้กระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว อตัราการรอดตายและอตัราคิดลด เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไร        
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช ้  
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินค้า      
ขายกระดาษ - - 241 119 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายเยือ่กระดาษ - - 6,090 4,487 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายนํ้ า - - 1 14 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสารเคมี - - 582 1 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ขายวสัดุหีบห่อ - - 15 68 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ขายนํ้ ามนัเตาและนํ้ ามนัใชแ้ลว้ - - - 7 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ขายอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง - - 4 1 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ขายสินทรัพย์      
ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 12 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและตน้ทุนบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 
รายได้อืน่      
เงินปันผลรับ - - 363 3 อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 145 123 อตัราร้อยละ 3.18 ถึง 5.76 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 8 13 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและตน้ทุนบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ซ้ือสินค้า      
ซ้ือกระดาษ - - 10,405 10,187 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและตน้ทุนบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ซ้ือนํ้ า - - 329 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสารเคมี - - 1,505 218 ราคาตามสญัญา 
ค่าซ้ือตน้กระดาษ - - 592 6 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - 258 105 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน่      
ค่าขนส่ง - - 287 90 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยือ่กระดาษ - - 346 235 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าจา้งบริหารจดัการไม ้ - - 15 156 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและตน้ทุนบวก

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 3 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจา้งตดักระดาษ - - 129 57 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ซ้ือสินทรัพย์      
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 5 8 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินค้า      
ขายนํ้ า 6 113 7 113 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายนํ้ ามนัยางดาํ  312 330 312 330 ราคาตามสญัญา 
ขายเปลือกไม ้ช้ินไมส้บัและฝุ่ น 108 120 108 120 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 65 55 65 55 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ขายสินทรัพย์      
ขายสินทรัพยถ์าวร - 203 - 202 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายยางรถบรรทุก 28 2 28 2 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
รายได้อืน่      
ค่าส่วนลดรับจากการจ่ายเงินล่วงหนา้

ค่าสินคา้ 
- 31 - 17 อตัรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี 

เงินปันผลรับ 353 389 353 389 อตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 23 53 23 50 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินค้า      
ซ้ือไฟฟ้า ไอนํ้ าและนํ้ า 2,443 2,848 1,774 2,074 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสารเคมี 484 425 370 306 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือไมท่้อนและช้ินไมส้บั - 1 - 1 ราคาตามสญัญา 
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - 308 - 308 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน่      
ค่าขนส่ง 15 48 15 48 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ 25 8 24 8 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการวจิยัและพฒันา 103 251 103 251 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายอ่ืน 45 39 42 38 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพย์      
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 14 - 14 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินค้า      
ขายกระดาษ 997 1,128 997 1,128 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาดและราคาท่ี                

ตกลงร่วมกนั 
ขายนํ้ า 45 46 39 46 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายเปลือกไม ้ช้ินไมส้บัและฝุ่ น 298 14 298 14 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 41 38 41 38 ตน้ทุนบวกส่วนต่างท่ีกาํหนด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินทรัพย์      
ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 2,100 - 2,100 ราคาตามสญัญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 2 - - ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายยางรถบรรทุก 11 16 11 16 ตน้ทุนบวกส่วนต่างกาํหนด 
รายได้อืน่      
รายไดค้่าขนส่ง 33 42 33 42 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าเช่า 14 27 14 13 ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 44 53 44 43 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินค้า      
ซ้ือไฟฟ้า ไอนํ้ าและนํ้ า 5 12 2 12 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือนํ้ ามนัเตาและแกลบ 9 34 - 34 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัและตน้ทุนบวก          

ส่วนต่างท่ีกาํหนด 
ซ้ือสารเคมี 326 376 317 375 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือไมท่้อนและช้ินไมส้บั 855 859 855 859 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือไมแ้ปรรูป 290 189 175 114 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุหีบห่อ 584 722 339 409 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือตน้กระดาษ - 68 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน่      
ค่าขนส่ง 337 224 328 221 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ 76 45 75 31 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการดา้นการขายและการตลาด 647 646 647 646 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบาํบดันํ้ าเสีย 11 40 - 25 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายอ่ืน 963 999 914 941 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพย์      
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 58 113 - 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรายการธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
โดยสัญญาท่ีสาํคญัมีเง่ือนไขสรุปไดด้งัน้ี 

 (ก) สัญญาระหวา่งบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั ไชโย เอเอ จาํกดั และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 

ซ้ือไมท่้อนยูคาลิปตสัและช้ินไมส้ับ โดยผูข้ายตอ้งส่งมอบไม้
ท่อนและช้ินไมส้ับใหบ้ริษทัฯในปริมาณรวมกนัไม่ตํ่ากว่าปีละ 
1,200,000 ตนัแห้ง โดยมีการกาํหนดราคาซ้ือขายสูงสุดอา้งอิง
จากราคาไมส้ับท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ้ือจากตลาดโลก แปลงค่าดว้ย
อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักดว้ยค่าขนส่งซ่ึง
กาํหนดเป็นอตัราคงท่ีหรือตามสูตรการคาํนวณท่ีกาํหนด และ
ปรับดว้ยอตัราส่วนการแปรรูปและค่าใชจ่้ายในการแปรรูปไม้
ท่อนเป็นไมส้ับซ่ึงกาํหนดเป็นอตัราคงท่ี นอกจากน้ี หากไม้
ท่อนท่ีส่งมอบมีค่าความช้ืนตํ่ากว่าร้อยละ 49 บริษทัฯจะชดเชย
ค่าความช้ืนให้ในอัตรา 30 บาทต่อตันต่อความช้ืนท่ีลดลง     
ร้อยละ 1 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งน้ี ผูข้ายใหสิ้ทธิบริษทัฯ
ในการเจรจากบัผูข้ายเพ่ือปรับลดราคาลงไดต้ามภาวะตลาด  

หากผูข้ายประสงค์จะรับชําระเงินค่าไม้ท่อนหรือช้ินไมส้ับ
ล่วงหน้า ผูข้ายจะให้ส่วนลดแก่บริษทัฯสําหรับค่าสินคา้จาก
การรับเงินล่วงหนา้ในอตัรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี 

สัญญาน้ีส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2555 และต่ออายุอตัโนมติั
ช่วงละ 1 ปี 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 
(มหาชน)  

ซ้ือไอนํ้าขั้นตํ่า 553,632 ตนัต่อปีของแรงดนัไอนํ้าตํ่า (แอลพี) 
และ 35,040 ตันต่อปีของแรงดันไอนํ้ าปานกลาง (เอ็มพี) ซ่ึง
ราคามูลฐานของค่าพลังงานไอนํ้ าจะปรับเพ่ิมข้ึนตามราคา    
ถ่านหิน อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯและดัชนี                
ค่าระวางเรือ ส่วนราคามูลฐานของค่าพลงัไอนํ้าจะปรับเพ่ิมข้ึน
ตามดัชนีราคาผูบ้ริโภค นอกจากน้ี หากบริษทัฯซ้ือไอนํ้ าใน
ปริมาณมากกวา่ปริมาณขั้นตํ่าท่ีสญัญากาํหนด บริษทัฯจะไดรั้บ
ส่วนลดในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซ้ือข้ึนอยู่กบั
ปริมาณท่ีซ้ือ สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2566 
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คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 
(มหาชน)  

 

ซ้ือกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอา้งอิงจากตาราง
อตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมีผล
บงัคับใช้ในขณะทาํสัญญาฉบบัน้ี และหากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าไฟฟ้า ผูข้ายจะ
ปรับเปล่ียนอตัราค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บในเดือนถดัไป สัญญาน้ี
ส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 และต่ออายุอตัโนมติัช่วงละ      
5 ปี 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ขายนํ้ามนัยางดาํ โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงซ้ือขายนํ้ามนัยางดาํ
ในปริมาณประมาณการ 530,000 ตนัต่อปี โดยมีปริมาณขั้นตํ่า 
500,000 ตนัต่อปี โดยมีการกาํหนดราคาซ้ือขายอา้งอิงจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อนระหว่าง
นํ้ ามนัยางดาํเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และนาํมาหักลบกบั
ค่าใชจ่้ายในการระเหยนํ้าออกจากนํ้ามนัยางดาํเจือจาง สัญญา
น้ีจะส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ขายเปลือกไม ้โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงซ้ือขายเปลือกไมใ้น
ปริมาณขั้นตํ่า 165,000 ตนัต่อปี โดยราคาซ้ือขายเปลือกไมจ้ะ
อา้งอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อน
ระหวา่งเช้ือเพลิงเปลือกไมแ้ละถ่านหิน และนาํมาปรับลดกบั
ความด้อยค่าของเปลือกไม้ สัญญาน้ีจะส้ินสุดในเดือน
พฤศจิกายน 2571  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ขายนํ้ าประปา โดยผู ้ซ้ือตกลงซ้ือนํ้ าประปาในปริมาณ
ประมาณการ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในราคาลูกบาศก์
เมตรละ 23.50 บาท โดยอา้งอิงจากตารางอตัราค่านํ้ าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมีผลบังคับใช้
ในขณะทาํสัญญาฉบบัน้ี และหากการประปาส่วนภูมิภาคมี
การประกาศเปล่ียนแปลงอัตราค่านํ้ าประปา ผู ้ขายจะ
ปรับเปล่ียนอตัราค่านํ้าประปาท่ีเรียกเก็บในเดือนถดัไป หรือ
เ ม่ือผู ้ขายได้แจ้งให้ผู ้ซ้ือได้รับทราบถึงการปรับราคา
นํ้ าประปาดังกล่าว สัญญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 
2571 
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คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ซ้ือไอนํ้ าแรงดนัปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือไอนํ้ า
แรงดนัปานกลางสําหรับโรงเยื่อ 1 ในปริมาณขั้นตํ่า 200,000 
ตันต่อปี โดยมีการกําหนดราคามูลฐานซ่ึงจะปรับตาม        
การเพ่ิมข้ึนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 511 
บาทต่อตนั และปรับเพ่ิมข้ึนตามดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงราคา
มลูฐานอยูท่ี่ 70,924 บาทต่อตนัต่อชัว่โมงต่อเดือน นอกจากน้ี 
หากบริษัทฯซ้ือไอนํ้ าในปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นตํ่ า ท่ี
สัญญากาํหนด บริษทัฯจะไดรั้บส่วนลดในอตัราร้อยละ 2 ถึง
ร้อยละ 6 ของราคาซ้ือข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีซ้ือ สัญญาน้ีจะ
ส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ซ้ือกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอา้งอิงจากตาราง
อตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมี     
ผลบงัคบัใชใ้นขณะทาํสัญญาฉบบัน้ี และหากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าไฟฟ้า ผูข้ายจะ
ปรับเปล่ียนอตัราค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บในเดือนถดัไป หรือเม่ือ
ผูข้ายได้แจ้งให้ผูซ้ื้อได้รับทราบถึงการปรับราคาค่าไฟฟ้า
ดงักล่าว สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั ขายนํ้ามนัยางดาํ โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงซ้ือขายนํ้ามนัยางดาํ
ในปริมาณขั้นตํ่า 540,000 ตนัต่อปี โดยมีการกาํหนดราคาซ้ือ
ขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วน         
ค่าความร้อนระหว่างนํ้ ามนัยางดาํเจือจางและก๊าซธรรมชาติ 
และนํามาหักลบกับค่าใช้จ่ายในการระเหยนํ้ าออกจาก
นํ้ามนัยางดาํเจือจาง สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2571  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั ขายนํ้ าประปา โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือนํ้ าประปาในปริมาณขั้นตํ่า 
1,000,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อปี ในราคาลูกบาศกเ์มตรละ 23.50 
บาท โดยอา้งอิงจากตารางอตัราค่านํ้าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมีผลบงัคับใช้ในขณะทาํสัญญา
ฉบับน้ี และหากการประปาส่วนภู มิภาคมีการประกาศ
เปล่ียนแปลงอตัราค่านํ้ าประปา ผูข้ายจะปรับเปล่ียนอตัรา      
ค่านํ้ าประปาท่ีเรียกเก็บในเดือนถดัไป หรือเม่ือผูข้ายไดแ้จง้
ใหผู้ซ้ื้อไดรั้บทราบถึงการปรับราคานํ้าประปาดงักล่าว สัญญา
น้ีจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2571 
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คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์11 จาํกดั ซ้ือไอนํ้าแรงดนัตํ่า (แอลพี) และไอนํ้าแรงดนัปานกลาง (เอม็พี) 
โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือไอนํ้าแรงดนัตํ่าและไอนํ้าแรงดนัปานกลาง
สาํหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นตํ่ารวม 507,500 ตนัต่อปี โดย
มีการกาํหนดราคามลูฐานซ่ึงจะปรับตามการเพ่ิมข้ึนของราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 496 บาทต่อตนัสําหรับ
แอลพี และ 511 บาทต่อตนัสาํหรับเอม็พี และปรับเพ่ิมข้ึนตาม
ดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงราคามลูฐานอยูท่ี่ 70,924 บาทต่อตนัต่อ
ชัว่โมงต่อเดือน นอกจากน้ี หากบริษทัฯซ้ือไอนํ้ าในปริมาณ
มากกว่าปริมาณขั้นตํ่ า ท่ีสัญญากําหนด บริษัทฯจะได้รับ
ส่วนลดในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซ้ือข้ึนอยู่กบั
ปริมาณท่ีซ้ือ สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2571  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั ขายเปลือกไม้ โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงซ้ือขายเปลือกไม้ใน
ปริมาณขั้นตํ่า 350,000 ตนัต่อปี โดยราคาซ้ือขายเปลือกไมจ้ะ
อ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อน
ระหว่างเช้ือเพลิงเปลือกไมแ้ละถ่านหิน และนาํมาปรับลดกับ
ความดอ้ยค่าของเปลือกไม ้สัญญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 
2566  

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั ซ้ือไอนํ้ าแรงดนัตํ่า (แอลพี) และไอนํ้ าแรงดนัปานกลาง (เอม็พี) 
โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือไอนํ้ าแรงดนัตํ่าและไอนํ้ าแรงดนัปานกลาง
สาํหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นตํ่ารวม 610,000 ตนัต่อปี โดยมี
การกาํหนดราคามูลฐานซ่ึงจะปรับตามการเพ่ิมข้ึนของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 496 บาทต่อตันสําหรับแอลพี 
และ 511 บาทต่อตันสําหรับเอ็มพี และปรับเพ่ิมข้ึนตามดัชนี
ราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 70,924 บาทต่อตนัต่อชัว่โมง
ต่อเดือน นอกจากน้ี หากบริษทัฯซ้ือไอนํ้ าในปริมาณมากกว่า
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีสัญญากาํหนด บริษทัฯจะไดรั้บส่วนลดในอตัรา
ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซ้ือข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีซ้ือ สัญญา
น้ีจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2565 
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บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์3 จาํกดั ซ้ือกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอา้งอิงจากอตัราค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมีผลบงัคบัใช้
ในขณะทาํสญัญาฉบบัน้ี และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการ
ประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าไฟฟ้า ผูข้ายจะปรับเปล่ียนอตัรา
ค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญาน้ีส้ินสุดในเดือน
กรกฎาคม 2555 และต่ออายอุตัโนมติัช่วงละ 1 ปี 

Double A International Network Company 
Limited 

Double A Pulp & Paper Company Limited 

 

ค่ า บ ริกา ร เ ก่ี ยวกับกา รตล า ดและส่ง เส ริมกา รขา ยใ น
ต่างประเทศสาํหรับผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยจะต้องจ่ายค่านายหน้าในอตัรา
ร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 4.3 จากยอดขายโดยข้ึนอยู่กบัประเภท
สินคา้ท่ีจาํหน่าย สัญญาน้ีส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2557 และ
ต่ออายอุตัโนมติั 

บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี  
จาํกดั 

ค่าบริการเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายกระดาษของบริษทัฯ โดย
บริษัทฯจะต้องจ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 0.75 และ     
ร้อยละ 3.0 ของยอดขายท่ีบริษัทฯได้รับจากลูกค้าท่ี ซ้ือ
กระดาษท่ีผลิตโดยบริษทัฯจากการจัดจาํหน่ายของบริษัท
ดังกล่าวโดยข้ึนอยู่กับประเภทสินค้าท่ีจําหน่าย สัญญาน้ี
ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2560 และต่ออายอุตัโนมติัช่วงละ 3 ปี 

บริษทั ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จาํกดั ค่าบริการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา สัญญาเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี                
1 มกราคม 2556 โดยระยะเวลาการทํางานและการส่งมอบ
รายงานผลการวิจยัในแต่ละโครงการจะเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าว
โดยทัว่ไปจะกาํหนดไวไ้ม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 (ข) สัญญาระหวา่งบริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั สเปเชียลต้ี มิเนอรัล (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ค่าบริการจัดการโรงงานโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ี       
ระบุไว้ในสัญญา สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันท่ี
สายการผลิตใหม่เร่ิมดาํเนินการและต่ออายอุตัโนมติัช่วงละ 1 ปี 

 (ค) สัญญาระหวา่งบริษทั คนันา จาํกดั กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั อี 85 จาํกดั 
 

ค่าบริหารโครงการส่งเสริมปลกูมนัสาํปะหลงั โดยคิดค่าบริการ
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาลงวนัท่ี 1 เมษายน 2555 และจะ   
ส้ินผลบังคับใช้ภายใน 30 วนั หลงัจากได้รับการร้องขอจาก
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 (ง) สัญญาระหวา่งบริษทั แอด๊วานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คู่สัญญา เงือ่นไขที่ส าคัญของสัญญา 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 
(มหาชน)  

 

ซ้ือกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอา้งอิงจากตาราง
อตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประกาศและมี     
ผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการ
ประกาศเปล่ียนแปลงอตัราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขายกนัจะ
เปล่ียนไปคิดตามอัตราใหม่ ตั้ งแต่เดือนท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคไดอ้อกประกาศเป็นตน้ไป สัญญาน้ีจะส้ินสุดในเดือน
กรกฎาคม 2565 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั ซ้ือไอนํ้ าแรงดนัไอนํ้ าปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือ     
ไอนํ้าแรงดนัปานกลางในปริมาณขั้นตํ่า 40,000 ตนัต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 80,000 ตนัต่อปี โดยมีการกาํหนดราคามูลฐาน
ซ่ึงจะปรับตามการเพ่ิมข้ึนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงราคา          
มูลฐานอยู่ท่ี 511 บาทต่อตนั และปรับเพ่ิมข้ึนตามดชันีราคา
ผูบ้ริโภค ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 70,924 บาทต่อตนัต่อชั่วโมง
ต่อเดือน สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2565  

ซ้ือไอนํ้ าแรงดนัตํ่า (แอลพี) โดยผูซ้ื้อตกลงซ้ือไอนํ้ าแรงดนั 
ตํ่ าในปริมาณขั้ นตํ่ า  374,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 
400,000 ตันต่อปี โดยมีการกาํหนดราคามูลฐานซ่ึงจะปรับ
ตามการเพ่ิมข้ึนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงราคามูลฐานอยู่ท่ี 
496 บาทต่อตนั และปรับเพ่ิมข้ึนตามดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึง
ราคามูลฐานอยู่ ท่ี  70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน 
สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2565  

บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคารโรงงานในอตัราค่าเช่า 443,240 บาทต่อเดือน 
สญัญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2558 

สัญญาในส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อยทั้งหมดขา้งตน้ท่ีมีการต่ออายุอตัโนมติัจะมีการระบุเง่ือนไขไวว้่า 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่แสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่ประสงคจ์ะต่อสัญญาล่วงหนา้ สัญญา
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีก ทั้งน้ี ณ วนัส้ินสุดสัญญาแต่ละฉบบั คู่สัญญาทุกบริษทัไม่มีหนงัสือแสดง
เจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่ประสงคจ์ะต่อสัญญา ส่งผลให้สัญญาในส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปัจจุบนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั      
ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย      
DA Alizay SAS - - 3,058 1,898 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั - - 90 - 
Quality Paper Mill Limited - - 51 24 
บริษทัยอ่ยอ่ืน - - - 2 

 - - 3,199 1,924 

บริษัทร่วม     
บริษทัร่วมอ่ืน 36 31 36 31 

 36 31 36 31 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด ์สเตชัน่เนอร่ี จาํกดั 211 65 211 65 
บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 79 - 79 - 
บริษทั 99 กรุ๊ป เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั - 141 - 141 
Double A Corporate Pty. Ltd. - 38 - 38 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 21 8 21 8 

รวม 311 252 311 252 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1) (1) (1) (1) 

 310 251 310 251 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 346 282 3,545 2,206 

ลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย     
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั - - 52 126 
บริษทัยอ่ยอ่ืน - - 14 21 

 - - 66 147 

บริษัทร่วม     
บริษทัร่วมอ่ืน 8 19 8 17 
 8 19 8 17 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
Double A International Network Company Limited 93 66 93 66 
บริษทั เลิศนภา บริการ จาํกดั 82 59 81 59 
บริษทั 304 อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั 72 48 72 48 
บริษทั ดาวบูรพาเซอร์วสิ จาํกดั 30 - 30 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 93 74 91 73 
รวม 370 247 367 246 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6) (6) (6) (6) 

 364 241 361 240 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 372 260 435 404 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั, สุทธิ 718 542 3,980 2,610 

     
ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนัจากการจ าหน่ายเงินลงทุน                      
ในบริษัทร่วม  

    

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
Matrix International Capital Holdings Limited - 2,100 - 2,100 

     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
DA Alizay SAS(1) - - - 66 
บริษัทร่วม     
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)(2) - 187 - 131 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 187 - 197 

(1) ค่ากระดาษ 
(2) ค่าไฟฟ้าและค่าไอนํ้า 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั - - 2,240 2,042 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ นํ้ าใส จาํกดั - - 198 403 
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั - - 15 - 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัล ์2 จาํกดั - - - 151 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั - 3 - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3 2,453 2,596 

เงินให้กู้ยืมขา้งตน้มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.11 ถึง 5.76 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2557: ร้อยละ 3.18 ถึง 5.76 ต่อปี) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซื้อทีด่นิแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั 304 พลัพ ์จาํกดั 75 270 - - 
บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั 5 5 5 5 
รวมเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  80 275 5 5 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซ้ือสินทรัพย์ถาวรแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 97 131 - - 

     
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซ้ือต้นกระดาษแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
(หมายเหตุ 15) 

    

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 18 1 1 
หกั: ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ (1) (1) (1) (1) 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือตน้กระดาษ 
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 10 17 - - 

     
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 17)     
บริษัทย่อย     
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั - - 1,641 1,809 
DA Alizay SAS - - 487 177 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั - - 152 - 
บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จาํกดั - - 11 58 

บริษทัยอ่ยอ่ืน - - 70 15 

 - - 2,361 2,059 

บริษัทร่วม     
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 117 49 61 28 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 เอ จาํกดั 66 - 66 - 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท ์5 จาํกดั 25 50 18 33 

บริษทัร่วมอ่ืน 46 40 40 40 

 254 139 185 101 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ฟิวเจอร์ พอร์ท จาํกดั 39 - 39 - 
บริษทั ดี.เอ. แพค็เกจจ้ิง จาํกดั 22 138 9 64 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30 39 18 28 

 91 177 66 92 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 316 2,612 2,252 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจ้าหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ยอ่ืน - - 24 17 

 - - 24 17 

บริษัทร่วม     

บริษทัร่วมอ่ืน 14 19 7 15 

 14 19 7 15 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
Double A International Network Company Limited - 67 - 55 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 56 32 51 26 

 56 99 51 81 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70 118 82 113 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 415 434 2,694 2,365 
     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไฮเทค เปเปอร์ จาํกดั - - 7 8 

รวมเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7 8 

 เงินกูย้มืขา้งตน้มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ถึง 1.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: 
ร้อยละ 1.50 ถึง 1.51 ต่อปี) 
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 ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ             
ณ วนัท่ี                   

1 มกราคม 2558 

เพ่ิมข้ึน                    
ในระหวา่งปี

ปัจจุบนั 

ลดลง                      
ในระหวา่งปี

ปัจจุบนั 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 3 - (3) - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ             
ณ วนัท่ี                   

1 มกราคม 2558 

เพ่ิมข้ึน                    
ในระหวา่งปี

ปัจจุบนั 

ลดลง                      
ในระหวา่งปี

ปัจจุบนั 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั 2,042 1,628 (1,430) 2,240 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ นํ้าใส จาํกดั 403 37 (242) 198 
บริษทั ดี.เอ. ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั - 15 - 15 
บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัล ์2 จาํกดั 151 3 (154) - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,596 1,683 (1,826) 2,453 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไฮเทค เปเปอร์ จาํกดั 8 - (1) 7 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 97 100 70 78 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 5 5 4 

รวม 102 105 75 82 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 1 2 - 2 
เงินฝากธนาคาร 348 267 228 173 
รวม 349 269 228 175 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 1.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 273 233 1,156 1,168 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  14 11 1,208 389 
 3 - 6 เดือน - 2 709 531 
 6 - 12 เดือน 59 4 472 86 
 มากกวา่ 12 เดือน 1 33 1 33 
รวม 347 283 3,546 2,207 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1) (1) (1) (1) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 346 282 3,545 2,206 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,643 1,387 1,623 1,387 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  685 600 638 594 
 3 - 6 เดือน 19 15 18 14 
 6 - 12 เดือน 17 14 17 14 
 มากกวา่ 12 เดือน 3 25 3 25 
รวม 2,367 2,041 2,299 2,034 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9) (2) (9) (2) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,358 2,039 2,290 2,032 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,704 2,321 5,835 4,238 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 372 260 435 404 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 81 126 22 49 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 453 386 457 453 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,157 2,707 6,292 4,691 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯได้ตัดจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและกลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ            
ท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 237 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) 
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9. สินค้าคงเหลอื 

ยอดคงเหลือของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน                      

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,760 2,136 (28) (76) 2,732 2,060 
งานระหวา่งทาํ 880 1,020 - - 880 1,020 
วตัถุดิบเยือ่กระดาษเพื่อผลิต 1,006 846 - - 1,006 846 
ไมท่้อนและช้ินไมส้บั 907 815 (14) (20) 893 795 
สารเคมี นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและอ่ืน ๆ 476 562 (21) (18) 455 544 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 669 647 (58) (60) 611 587 
สินคา้ระหวา่งทาง 129 255 - - 129 255 
รวม 6,827 6,281 (121) (174) 6,706 6,107 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน                          

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 2,789 2,245 (42) (106) 2,747 2,139 
งานระหวา่งทาํ 306 435 - - 306 435 
วตัถุดิบเยือ่กระดาษเพื่อผลิต 400 245 - - 400 245 
ไมท่้อนและช้ินไมส้บั 800 706 (14) (20) 786 686 
สารเคมี นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและอ่ืน ๆ 285 322 (21) (18) 264 304 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 425 444 (58) (60) 367 384 
สินคา้ระหวา่งทาง 262 414 - - 262 414 
รวม 5,267 4,811 (135) (204) 5,132 4,607 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะได้รับจาํนวน 51 ล้านบาท (2557: จาํนวน 84 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 36 ล้านบาท 
2557: จาํนวน 32 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือจาํนวน 104 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 110 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 105 ลา้นบาท 
2557: จาํนวน 49 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

บริษทัฯไดจ้าํนาํสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไม่นอ้ยกว่า
จาํนวน 1,500 ลา้นบาท และมีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับสินคา้คงเหลือให้แก่
ธนาคาร เพื่อเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 556 - 556 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 458 295 402 269 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 459 749 337 696 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 213 160 113 81 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 146 170 97 101 
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออกคา้งรับ 27 27 27 27 
อ่ืน ๆ 7 38 3 4 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,866 1,439 1,535 1,178 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                           

ของเงินลงทุน 
มลูค่าตามบญัชี                             

ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                       

รับระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ         

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลด้ิง จาํกดั 2,600              
ลา้นบาท 

2,600              
ลา้นบาท 

99.99 99.99 2,600 2,600 (11) (11) 2,589 2,589 - - 

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั 3,500                
ลา้นบาท 

3,500                
ลา้นบาท 

71.43 71.43 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 357 - 

บริษทั ไลม ์ควอลิต้ี พลัพ ์2 จาํกดั 322 ลา้นบาท 322 ลา้นบาท 62.11 62.11 200 200 - - 200 200 - - 
บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จาํกดั 104 ลา้นบาท 104 ลา้นบาท 5.77 5.77 6 6 - - 6 6 - - 
บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 51.00 51.00 48 48 - - 48 48 6 3 
บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ นํ้าใส จาํกดั         502 ลา้นบาท 502 ลา้นบาท 99.99 99.99 300 300 - - 300 300 - - 
บริษทั ดี.เอ. ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั 48 ลา้นบาท 12 ลา้นบาท 99.99 99.99 48 12 - - 48 12 - - 
Advance Agro Paper B.V. - 20,000 ยโูร - 99.99 - 1 - - - 1 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     5,702 5,667 (11) (11) 5,691 5,656 363 3 

             
บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จาํกดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 99.99 99.99 200 200 (475) (475) (275) (275) - - 

รวมผลขาดทุนท่ีเกนิกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย     200 200 (475) (475) (275) (275) - - 
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11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยในระหว่างปี 
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหว่างปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ไฮ-เทค 
สเปเชียลต้ี               
มิเนอรัล จาํกดั 

49.00 49.00 40 44 3 2 5 3 

บริษทั คนันา จาํกดั 51.01 51.01 172 201 (32) (119) - - 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั บริษทั คนันา จาํกดั 

 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 37 33 34 130 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 70 83 2,000 2,057 
หน้ีสินหมุนเวยีน 22 28 1,617 1,687 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2 1 79 90 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั บริษทั คนันา จาํกดั 

 2558 2557 2558 2557 
รายได ้ 95 91 608 224 
กาํไร (ขาดทุน)  7 7 (76) (219) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 4 - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 7 7 (72) (219) 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี                           
มิเนอรัล จาํกดั บริษทั คนันา จาํกดั 

 2558 2557 2558 2557 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 16 27 (27) (124) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 3 (7) 76 (100) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (16) (10) (49) 225 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3 10 - 1 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    
บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 
5.0 1.25 

บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 

5.8 1.45 

บริษทั แอด๊วานซ์ เปเปอร์ มิลล ์3 จาํกดั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 

500.0 1.43 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557    
บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 
6.7 1.68 

รายการเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง 

 เงินลงทุนในบริษทั ดี.เอ. ออ็กซิเจน แพลนท ์จาํกดั 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงและไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จาํกดั ไดเ้รียก
ชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 57.7 และร้อยละ 17.3 ตามลาํดบั ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 4.7 ลา้นหุ้น                
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท ทั้งน้ีไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าวทั้งจาํนวน
แลว้ 
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บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จ ากดั 

 เงินลงทุนในบริษทั แอด๊วานซ์ พลัล ์มิลล ์3 จาํกดั 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษทั แอ๊ดวานซ์ พลัล์ มิลล์ 3 จาํกัดได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ของ         
หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 15 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 4 ลา้นบาท 

 เงินลงทุนใน Metro Profit International Limited 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน  Metro Profit International Limited ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 11 ของ         
หุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง ด้วยราคา 4.5 ล้านยูโร 
(เทียบเท่าประมาณ 169 ลา้นบาท) 

 เงินลงทุนใน Eastsun International Trading Limited 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั Eastsun International Trading Limited ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 7 ของ     
หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนเดิมจาํนวน 43.8 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง ดว้ยราคา 1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 33 ลา้นบาท) และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 จาํนวน 
20.9 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญฮ่องกง และได้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 40 ของหุ้น
สามญัท่ีจดทะเบียนเพิ่มดว้ยราคา 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 36 ลา้นบาท) 

เงินลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั A-Maritime Holding Company Limited ได้ทยอยเรียกชําระค่าหุ้นจนเต็มมูลค่าของ       
หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนเดิมจาํนวน 5.8 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ดว้ยราคา 5.6 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 202 ลา้นบาท) และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 
จาํนวน 26.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 
94 ของหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนเพิ่มดว้ยราคา 24.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 854 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited 

เงินลงทุนใน Alizay 1 Shipping Company Limited 

Alizay 1 Shipping Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฮ่องกงเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 โดยมี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 5 ,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจํานวน 5 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1                         
เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.2 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระค่าหุ้นทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 
2558  
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เงินลงทุนใน Tofte 1 Shipping Company Limited 

Tofte 1 Shipping Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฮ่องกงเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 โดยมี    
ทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจํานวน 5 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.2 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระค่าหุน้ทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558  

เงินลงทุนใน NPS Mosa Shipping Company Limited 

NPS Mosa Shipping Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศฮ่องกงเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 โดยมี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจํานวน 5 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.2 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระค่าหุน้ทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558   

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited 

เงินลงทุนใน Alizay 1 Shipping S.A. 

Alizay1 Shipping S.A. จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทในประเทศปานามาเม่ือว ันท่ี  14 สิงหาคม 2558 โดยมี                   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจาํนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.4 ลา้นบาท ในปัจจุบนั ยงัไม่ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้ 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited 

เงินลงทุนใน Tofte 1 Shipping S.A. 

Tofte 1 Shipping S.A. จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทในประเทศปานามาเม่ือว ันท่ี  14 สิงหาคม 2558 โดยมี                        
ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจาํนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.4 ลา้นบาท ในปัจจุบนั ยงัไม่ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้ 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited 

เงินลงทุนใน NPS Mosa Shipping S.A. 

NPS Mosa Shipping S.A. จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทในประเทศปานามาเม่ือว ันท่ี 14 สิงหาคม 2558 โดยมี                          
ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญจาํนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าประมาณ 0.4 ลา้นบาท ในปัจจุบนั ยงัไม่ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ผลต่างจาก          

การซ้ือเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 

ผลต่างจากการรวม
ธุรกิจภายใต ้                                     

การควบคุมเดียวกนั
ของบริษทัร่วม 

ส่วนเกินทุนจาก      
การตีราคาท่ีดิน                       

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทัร่วม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ             
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ 
ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ไอนํ้าและนํ้า 

ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (458) (458) 3,001 3,001 (80) (80) 151 170 2,612 2,833 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า    
ไอนํ้าและนํ้า 

ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (211) (211) 3,248 3,248 

 บริษทัฯได้สะทอ้นผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ผลต่างจากการซ้ือ        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม” เช่นเดียวกบังบการเงินรวมซ่ึงเป็นการปรับใช ้“แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” 
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 ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 บริษทัฯได้กลบัรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 
666 ล้านบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัย่อยสองแห่งและกลับ
รายการผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในงบการเงินของบริษทัร่วม 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัเพื่อจาํหน่ายหุ้นสามญัของ
บริษัทร่วมให้แก่ Matrix International Capital Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ในราคา
จาํนวน 2,100 ลา้นบาท โดยเป็นราคาท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งน้ีไดมี้การโอน
หุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2557 ดงันั้น บริษทัฯจึงรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว      
เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํนวน 695 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 650 ลา้นบาท) 
นอกจากน้ี บริษัทฯได้กลับรายการผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาํนวน 192 ล้านบาท     
(เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 89 ลา้นบาท) กลบัรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของ
บริษทัร่วมจาํนวน 33 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) และโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัร่วมเขา้กาํไรสะสมจาํนวน 72 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัดงักล่าว บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกยอดคา้งรับ
ดงักล่าวในบญัชีภายใตห้วัขอ้ “ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้คา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ในระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ 

ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
109 577 23 (3) 353 389 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวียน 4,242 4,278 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 30,452 28,988 
หน้ีสินหมุนเวียน 9,281 7,401 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,817 14,354 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
 2558 2557 
รายได ้ 12,807 15,482 
กาํไร   386 1,685 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 90 (3) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 476 1,682 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่:         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,328 6,828 39,500 418 511 2,525 1,095 52,205 
ซ้ือเพ่ิม - 21 130 43 36 518 762 1,510 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (27) (2) (25) (413) - (467) 
โอนเขา้ (ออก) - 191 265 60 1 26 (543) - 
ตีราคาสินทรัพยล์ดลง (3) (50) (115) - - - - (168) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 25 25 
จดัประเภทรายการใหม่ (21) 21 (366) - - - 366 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) (121) (295) - - (1) (12) (446) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,287 6,890 39,092 519 523 2,655 1,693 52,659 
ซ้ือเพ่ิม 259 36 202 6 53 232 726 1,514 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1) - (9) - (14) (43) (17) (84) 
โอนเขา้ (ออก) - 193 1,049 2 13 36 (1,293) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - 136 (141) 4 1 - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) (1) (23) - - 18 (2) (10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,543 7,254 40,170 531 576 2,898 1,107 54,079 



44 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 2,606 19,851 339 433 551 - 23,780 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 290 1,728 27 32 234 - 2,311 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (18) (1) (23) (110) - (152) 
ตีราคาสินทรัพยล์ดลง - (3) (8) - - - - (11) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (6) (13) - - - - (19) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2,887 21,540 365 442 675 - 25,909 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 291 1,800 35 43 283 - 2,452 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (2) - (13) (14) - (29) 
จดัประเภทรายการใหม่ - 15 (16) 1 - - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 5 12 - - 1 - 18 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 3,198 23,334 401 472 945 - 28,350 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 
ค่าเผือ่การด้อยค่า:         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 126 64 - - - 12 - 202 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 126 64 - - - 12 - 202 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน - - 4 - - - - 4 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 126 64 4 - - 12 - 206 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,161 3,939 17,552 154 81 1,968 1,693 26,548 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,417 3,992 16,832 130 104 1,941 1,107 25,523 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี:         
2557 (จาํนวน 1,879 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 2,311 

2558 (จาํนวน 2,243 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 2,452 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 784 4,726 31,077 377 462 1,776 639 39,841 
ซ้ือเพ่ิม - 6 95 27 19 93 339 579 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (27) (2) (21) (220) - (270) 
โอนเขา้ (ออก) - 6 99 - 1 27 (133) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 784 4,738 31,244 402 461 1,676 845 40,150 
ซ้ือเพ่ิม - 3 62 3 27 145 323 563 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9) - (13) (43) - (65) 
โอนเขา้ (ออก) - 11 314 3 - 36 (364) - 
จดัประเภทรายการใหม่ - 136 (141) 4 1 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 784 4,888 31,470 412 476 1,814 804 40,648 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 2,545 19,734 320 406 541 - 23,546 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 181 1,329 15 24 197 - 1,746 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (18) (1) (21) (109) - (149) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2,726 21,045 334 409 629 - 25,143 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 180 1,341 17 24 248 - 1,810 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1) - (13) (14) - (28) 
จดัประเภทรายการใหม่ - 15 (16) 1 - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2,921 22,369 352 420 863 - 26,925 

         
         
         
         
         
         



48 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาตใีหม่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน

และอาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัร

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3 - - - - 12 127 142 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3 - - - - 12 127 142 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน - - 4 - - - - 4 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3 - 4 - - 12 127 146 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 781 2,012 10,199 68 52 1,035 718 14,865 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 781 1,967 9,097 60 56 939 677 13,577 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี:         
2557 (จาํนวน 1,562 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 1,746 

2558 (จาํนวน 1,595 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 1,810 
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 หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ท่ีดิน 1,078 820 541 541 
อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 2,961 2,816 1,525 1,534 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,152 13,400 6,834 7,592 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 432 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 
886 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวน 2,091 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 1,897 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 1,910 ลา้นบาท 
2557: จาํนวน 1,676 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31   ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จํานวนหน่ึงท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น            
การชัว่คราว ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 671 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 766 ลา้นบาท) 

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 25 ลา้นบาท 
โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 3.35 (2558: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อย (บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จาํกดั) มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ี    
มีอยูห่รือท่ีจะก่อสร้างข้ึนในอนาคตและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 4,600 ลา้นบาท 
(2557: จาํนวน 4,600 ลา้นบาท) เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 20  

 บริษทัฯมีข้อจาํกัดเก่ียวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพนัแก่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อกาํหนดของสัญญาเงินกู้จากสถาบนัการเงินและสัญญาหุ้นกู้ระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16 และขอ้ 21 
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14. สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,310 2,169 301 300 
บวก: เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริม 26 126 - - 

ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ -    
ตน้กระดาษ 76 55 47 1 

หกั: ลดลงจากไมเ้กบ็กลบั (145) (2) (54) - 
 ตดัจาํหน่าย (7) (38) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,260 2,310 294 301 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซ้ือไม้ท่อนของต้นกระดาษท่ี              
หนา้โรงงานในอดีตของบริษทัฯหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนค่าขนส่งจากพื้นท่ีปลูกในแต่ละภาค 

นํ้าหนกัของตน้กระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากนํ้าหนกัเฉล่ียในการเก็บกลบัและขอ้มูล
การซ้ือไมท้่อนในอดีตของบริษทัฯ 

จาํนวนของตน้กระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว ประมาณการจากอตัราการรอดตายของตน้กระดาษซ่ึงฝ่ายบริหาร
จาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิด        
ความเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั 

อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงคาํนวณตามวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 

รายละเอียดของตน้กระดาษท่ีส่งเสริมและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 

ช่วงอายท่ีุส่งเสริม มูลค่ายติุธรรม จาํนวนตน้ท่ีส่งเสริม มูลค่ายติุธรรม จาํนวนตน้ท่ีส่งเสริม 
 (ลา้นบาท) (ลา้นตน้) (ลา้นบาท) (ลา้นตน้) 
1 - 6 เดือน - - 118 12 
7 - 12 เดือน 10 1 6 1 
13 - 24 เดือน 96 13 191 18 
25 - 35 เดือน 145 15 675 64 
ตั้งแต่ 36 เดือน 2,009 222 1,320 169 
รวม 2,260 251 2,310 264 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ช่วงอายท่ีุส่งเสริม มูลค่ายติุธรรม จาํนวนตน้ท่ีส่งเสริม มูลค่ายติุธรรม จาํนวนตน้ท่ีส่งเสริม 
 (ลา้นบาท) (ลา้นตน้) (ลา้นบาท) (ลา้นตน้) 
25 - 35 เดือน - - 64 5 
ตั้งแต่ 36 เดือน 294 43 237 42 
รวม 294 43 301 47 

สมมติฐานท่ีสําคญัขา้งตน้มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมโดยการเปล่ียนแปลงร้อยละ 5 ของสมมติฐานจะ
เกิดผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน (ลดลง) ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 
ราคาตน้กระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว 611 (611) 43 (43) 
นํ้าหนกัของตน้กระดาษ ณ จุดเก็บเก่ียว 292 (292) 27 (27) 
อตัราการรอดตาย 116 (116) 15 (15) 
อตัราคิดลด (6) 6 (1) 1 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือตน้กระดาษ                                  

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 10 17 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 27 22 12 6 

เงินมดัจาํ 60 57 33 32 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 97 96 45 38 
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16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
2558 

 
2557 

 
2558 

 
2557 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MMR, MLR-2, 2.65 795 1,197 390 781 
หน้ีสินจากการทาํ      

ทรัสตรี์ซีทส์ 
MMR, LIBOR ระยะเวลา 6 

เดือนบวกดว้ยไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 
3.5, 4 และอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน บวกดว้ย
ร้อยละ 3.25, 3.5 และ 15 

66 1,221 61 1,206 

สินเช่ือเพ่ือการส่งออก MMR 1,415 926 1,415 926 
ตัว๋สญัญาแลกเงิน 3.15 - 3.35 2,976 2,850 2,976 2,850 

รวม  5,252 6,194 4,842 5,763 

สัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินมีขอ้จาํกดับางประการเก่ียวกบัการรวม
กิจการ การจาํหน่ายทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นต้น วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินน้ีคํ้ าประกันโดย        
การจาํนาํสินคา้คงเหลือของบริษทัฯจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ลา้นบาท รวมทั้งมีการโอนผลประโยชน์ใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับสินคา้คงเหลือใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 

สําหรับยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใช้เงินนั้ นได้รวมตัว๋สัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย (บริษัท ไฮ-เทค        
สเปเชียลต้ี มิเนอรัล จาํกดั) ท่ีออกให้แก่สาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงนั้น วงเงิน
สินเช่ือของบริษัทย่อยท่ีได้รับจากสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศน้ีคํ้ าประกันโดยบริษัท        
สเปเชียลต้ี มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยนั้น 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 316 2,612 2,252 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 755 670 318 477 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70 118 82 113 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 537 789 328 276 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 82 76 81 75 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 947 799 886 753 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 20 28 1 3 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,756 2,796 4,308 3,949 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ - 88 - 88 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 113 208 113 195 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 30 20 19 19 
อ่ืน ๆ 98 89 27 6 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 241 405 159 308 

19. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 392 372 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (29) (23) 
รวม 363 349 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (163) (234) 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 200 115 
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เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ี
เป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่าเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ
สาํหรับใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเม่ือ
ครบกาํหนดสัญญา บริษทัฯสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะดงักล่าวไดใ้นราคาท่ี
กาํหนดในสัญญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 180 212 392 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (17) (12) (29) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 163 200 363 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 251 121 372 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (17) (6) (23) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 234 115 349 
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20. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

     งบการเงินรวม  

     2558 2557 

 

เงินกูย้มื 

 

 

วงเงิน 

 

 

วนัท่ีทาํสัญญา 

อตัราดอกเบ้ีย             

(ร้อยละต่อปี) 

 

กาํหนดชาํระ 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี รวม 

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ ากดั       

เงินกูย้มืจากธนาคาร 

   ในประเทศ 

 

3,200 ลา้นบาท* 12 มกราคม 2555 

 

อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน 

บวกดว้ยร้อยละ 3.5 

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและชาํระคืนเงินตน้ทุก     

ไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือน

ตุลาคม 2564 

458 2,281 2,739 458 2,739 3,197 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืเงินรอตดับญัชี (4) (9) (13) (5) (13) (18) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย - สุทธิ 454 2,272 2,726 453 2,726 3,179 

* วงเงินสินเช่ือจาํนวน 3,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงินสาํหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีทส์และเงินกูย้ืมระยะยาว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดมี้การเบิกใช้วงเงินสาํหรับทรัสตรี์ซีทส์จาํนวน 4 ลา้นบาท                      

(2557: 15 ลา้นบาท) ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น)  
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สัญญาเงินกู้ยืมของบริษทัย่อยน้ีมีขอ้จาํกัดหลายประการซ่ึงบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตาม ได้แก่ ข้อจาํกัด
เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การลดทุน การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัในเครือ เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม  3,179 2,746 
โอนจากเงินกูย้มืระยะสั้น - 428 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืเงินรอการตดับญัชี 5 5 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (458) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2,726 3,179 
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21. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 

 ยอดคงเหลือของหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

       งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       2558 2557 

หุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัท่ีครบกาํหนด    

ไถ่ถอน 
มูลค่าท่ีตราไว ้

ต่อหน่วย (บาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ

เกินหน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ

เกินหน่ึงปี รวม 

1/2555             
ชุดท่ี 1 3 ปี 17 ธนัวาคม 2555 17 ธนัวาคม 2558 1,000 5.5 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่

มีนาคม 2556 ถึงธนัวาคม 2558 
- - - 2,500 - 2,500 

ชุดท่ี 2 4 ปี 17 ธนัวาคม 2555 17 ธนัวาคม 2559 1,000 5.8 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
มีนาคม 2556 ถึงธนัวาคม 2559 

1,500 - 1,500 - 1,500 1,500 

ชุดท่ี 3 5 ปี 17 ธนัวาคม 2555 17 ธนัวาคม 2560 1,000 6.1 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
มีนาคม 2556 ถึงธนัวาคม 2560 

- 1,000 1,000 - 1,000 1,000 

1/2556             
ชุดท่ี 1 3 ปี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2559 1,000 5.5 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่

พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2559 
1,000 - 1,000 - 1,000 1,000 

ชุดท่ี 2 4 ปี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2560 1,000 5.8 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2560 

- 754 754 - 754 754 

ชุดท่ี 3 5 ปี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2561 1,000 6.0 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2561 

- 3,340 3,340 - 3,340 3,340 

ชุดท่ี 4 4 ปี 11 มีนาคม 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2560 1,000 5.8 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
มิถุนายน 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2560 

- 2,246 2,246 - 2,246 2,246 

ชุดท่ี 5 5 ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2561 1,000 6.0 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2561 

- 1,160 1,160 - 1,160 1,160 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 

       งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       2558 2557 

หุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัท่ีครบกาํหนด    

ไถ่ถอน 
มูลค่าท่ีตราไว ้

ต่อหน่วย (บาท) 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ

เกินหน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระ

เกินหน่ึงปี รวม 

1/2558             
ชุดท่ี 1 3 ปี 19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพนัธ์ 2562 2,350 4.9 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่

กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงกุมภาพนัธ์ 2562 
- 2,350 2,350 - - - 

ชุดท่ี 2 4 ปี 19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพนัธ์ 2563 650 5.05 ชาํระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมาสเร่ิมตั้งแต่
กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงกุมภาพนัธ์ 2563 

- 650 650 - - - 

มูลค่าตามหนา้ตราสาร    2,500 11,500 14,000 2,500 11,000 13,500 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้    (2) (30) (32) (5) (33) (38) 

ยอดสุทธิ    2,498 11,470 13,968 2,495 10,967 13,462 
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 หุ้นกู้น้ีเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ทั้ งน้ี               
บริษทัฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนดโดยการไถ่ถอนสามารถเร่ิมในวนัครบรอบปีท่ี 2 ของวนัท่ีออก   
หุน้กู ้ในการไถ่ถอนนั้นบริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.5 ของจาํนวนเงินตน้ของหุ้นกู้
ท่ีมีการไถ่ถอนแก่ผูถื้อหุน้กู ้

สัญญาหุ้นกู้น้ีมีข้อจาํกัดหลายประการซ่ึงบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจํากัดเก่ียวกับการดํารง
อัตราส่วนทางการเงิน การจาํหน่ายทรัพย์สิน การก่อภาระผูกพนัแก่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ            
การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 13,462 13,445 
บวก:  ออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 3,000 - 
 ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 18 17 
หกั: จ่ายชาํระคืนหุน้กูใ้นระหวา่งปี (2,500) - 
 ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (12) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  13,968 13,462 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 122 109 93 89 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13 14 7 7 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5 5 4 3 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  4 - 3 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (20) - (15) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (9) (6) (7) (6) 
รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย - - 7 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 115 122 92 93 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขาย 13 10 12 4 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 5 9 6 6 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 18 19 18 10 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 18 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 16 ล้านบาท) (2557: จาํนวน 9 ลา้นบาท                  
เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 7 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 15 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 15 ปี) (31 ธนัวาคม 2557: 17 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 
17 ปี) 



61 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

อตัราคิดลด 2.0 และ 2.9 1.5 และ 4.3 2.9 4.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.5, 3.0, 4.0 และ 8.0 1.5, 4.0, 5.0 และ 9.0 3.0, 4.0 และ 8.0 4.0, 5.0 และ 9.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 24.0 0 - 20.0 0 - 24.0 0 - 20.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10) 11 (8) 9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  11 (10) 9 8 
     

 เพ่ิมข้ึน 10% ลดลง 10% เพ่ิมข้ึน 10% ลดลง 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3) 4 (3) 3 

23. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านท่ีเหลืออยูข่อง
สินทรัพยน์ั้นและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ยอดคงเหลอืต้นปี 4,314 5,135 2,660 2,966 
ลดลงจากการตีราคาสินทรัพยร์ะหวา่งปี - (311) - - 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (420) (438) (304) (306) 
จาํหน่ายในระหวา่งปี - โอนไปยงักาํไรสะสม - (72) - - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 3,894 4,314 2,356 2,660 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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24. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                  
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทยตอ้ง
จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ี
จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท                  
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

25. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลต่างเน่ืองจากค่าเผือ่การลดมลูค่าของท่ีดินและ                        
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,049 1,049 1,049 1,049 

ผลต่างเน่ืองจากกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละธุรกิจ
โรงไฟฟ้าใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (141) (141) (113) (113) 

ผลต่างเน่ืองจากขาดทุนจากการโอนสินทรัพยจ์ากบริษทัยอ่ย - - 33 33 

สุทธิ 908 908 969 969 

ผลต่างเน่ืองจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของท่ีดินสาํหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บนํ้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที่เขา้ทาํรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ 
ผลต่างเน่ืองจากค่าเผือ่การลดมลูค่า 

ของท่ีดิน 

  ราคาจ่ายซ้ือ มลูค่ายติุธรรม 2558 2557 

โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บนํ้า มิถุนายน 2552 1,211 162 1,049 1,049 

รวม    1,049 1,049 
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 ในไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ นํ้ าใส จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา บริษทัฯจะซ้ือท่ีดินและชาํระค่าขุดบ่อเก็บนํ้ าสําหรับ
ท่ีดินท่ีไดมี้การขุดบ่อเก็บนํ้ าไปแล้วบางส่วนรวมทั้งส้ินจาํนวน 1,211 ลา้นบาทและจาํนวน 75 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยบริษทัฯไดจ้่ายชาํระเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าวและไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีภายใตห้วัขอ้ “เงินจ่าย
ล่วงหน้าเพื่อซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระซ่ึงประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวโดยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่ายุติธรรม
รวม 162 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากวา่มูลค่าซ้ือขายตามสัญญาเป็นจาํนวน 1,049 ลา้นบาท การซ้ือท่ีดินผืนน้ีมีมูลค่า
ซ้ือขายสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงตามหลกัเน้ือหาสําคญักวา่รูปแบบ จึงอาจถูกพิจารณาเสมือนวา่ส่วนเกินน้ี
เป็นการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯจึงไดส้ะทอ้นผลของรายการดงักล่าวในงบการเงินโดยบนัทึกผลต่าง
ระหว่างจาํนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซ่ึงไดจ่้ายชาํระไปแลว้และมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าวจาํนวน 1,049 
ลา้นบาท เป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้วัขอ้ “ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั” และบนัทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือท่ีดินในราคายติุธรรม 

 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ นํ้ าใส จาํกดั รวมทั้งไดย้กเลิก
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและรับเงินจ่ายล่วงหนา้คืนจาํนวน 237 ลา้นบาท (มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 
1,286 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจํานวน 1,049 ล้านบาท) จึงทําให ้                
ยอดผลต่างระหว่างจาํนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซ่ึงได้จ่ายชาํระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าว               
ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 1,049 ล้านบาท ยงัคงแสดงอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ผลต่างจากการจดั
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” 

ผลต่างเน่ืองจากกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละธุรกิจโรงไฟฟ้าใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

วนัท่ีเขา้ทาํ
รายการ ณ วนัท่ีขาย 

ผลต่างจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  

ราคาขาย
สินทรัพย ์

มูลค่าสุทธิ           
ตามบญัชีของ

สินทรัพย ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2558 2557 2558 2557 

การจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละธุรกิจโรงไฟฟ้า มิถุนายน 2552 3,800 3,731 97 97 69 69 

การจาํหน่ายท่ีดินส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงไฟฟ้า มกราคม 2553 84 40 44 44 44 44 

รวม    141 141 113 113 
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ผลต่างเน่ืองจากขาดทุนจากการรับโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจจากบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
วนัที่เขา้ทาํรายการ ณ วนัที่รับโอน 

ผลต่างเน่ืองจากขาดทุนจากการรับโอน
สินทรัพยแ์ละธุรกิจจากบริษทัยอ่ย 

  

ราคาจ่าย                     
ซ้ือสินทรัพย ์ 

มลูค่าสุทธิ           
ตามบญัชีของ

สินทรัพย ์  2558 2557 

การรับโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจ ตุลาคม 2553 236 203 33 33 

รวม    33 33 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 9,451 7,450 8,746 5,196 
ซ้ือสินคา้มาเพ่ือขาย 502 529 10,605 10,805 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (532) 401 (479) 33 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,456 2,314 1,812 1,749 
ค่าขนส่งและค่าระวาง 1,693 1,544 1,961 1,655 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 943 991 739 704 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 88 122 71 97 

27. ภาษีเงินได้ 

รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (1) (1) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 222 112 153 61 

รายได้ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 221 111 153 61 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                             

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (54) - - 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 3 - 2 - 

รวม 3 (54) 2 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,192) (668) (980) (664) 

     
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย

ร้อยละ 20 238 134 196 133 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี                              

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 77 67 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) 273 147 - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 51 126 51 109 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - 5 143 79 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22 115 - - 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ (616) (439) (456) (244) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีปัจจุบนั 
 

(11) 
 

(5) 
 

(4) 
 

(5) 
ขาดทุนทางภาษีของปีก่อนซ่ึงบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีปัจจุบนั 
 

215 
 

- 
 

226 
 

- 
อ่ืน ๆ (28) (39) (3) (11) 

รวม (94) (90) (43) (72) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 221 111 153 61 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าท่ีจะไดรั้บ 27 41 27 41 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 37 39 37 39 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 24 19 19 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 229 15 226 - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 18 - 18 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 34 6 - - 
อ่ืน ๆ 4 7 - 5 

รวม 353 150 309 122 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 85 84 7 5 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 1,351 1,495 589 665 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา                

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 111 - 111 - 
รวม 1,547 1,579 707 670 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน     
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 2,806 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 1,533 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 2,287 
ลา้นบาท 2557: 1,132 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
31 ธนัวาคม 2558 - 13 - - 
31 ธนัวาคม 2559 18 19 - - 
31 ธนัวาคม 2560 47 47 - - 
31 ธนัวาคม 2561 44 45 - - 
31 ธนัวาคม 2562 226 1,358 - 1,132 
31 ธนัวาคม 2563 2,455 - 2,287 - 
 2,790 1,482 2,287 1,132 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (DA Alizay SAS) มีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน 
40 ลา้นยโูร (2557: จาํนวน 30 ลา้นยโูร) ซ่ึงไม่มีวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์แต่มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 



67 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยส่ีแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ท่ีสาํคญับางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 การยกเวน้ภาษีเงินได ้ 
นิติบุคคลสาํหรับ     

กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 
นบัจากวนัท่ี 

การลดหยอ่น 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ

หา้สิบของอตัราปกติเป็น
เวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ี 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)   
  การผลิตแคลเซียมออกไซด ์ ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ ยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มลิล์ 3 จ ากดั   
  การผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน (ไม่เคลือบผิว)  19 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2563 
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ ากดั   
  การผลิตคลอรีนไดออกไซด ์ 1 กนัยายน 2557 1 กนัยายน 2565 
บริษัท ไลม์ ควอลติี ้พลัพ์ 2 จ ากดั   
  การผลิตแคลเซียมออกไซด ์ 1 กนัยายน 2557 1 กนัยายน 2565 
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี ้มเินอรัล จ ากดั   
  การผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก  17 สิงหาคม 2554 17 สิงหาคม 2562 

 ทั้ งน้ีจ ํานวนภาษีเงินได้ท่ีรับยกเวน้ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน 

 นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บอนุญาต
ใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนบัจากวนัท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 ในฐานะท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน             
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

29. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ขาดทุนสาํหรับปี (พนับาท) (941,492) (440,215) (827,538) (603,204) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

(พนัหุน้) 405,370 405,370 405,370 405,370 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (2.32) (1.09) (2.04) (1.49) 
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ินสามส่วนงาน ดงัน้ี  

(1)  ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระดาษ 

(2)  ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเยือ่กระดาษ 

(3) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายไมส้ับ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล            
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 6 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงาน ส่วนงาน   การตดัรายการบญัชี  
 กระดาษ เยือ่กระดาษ ส่วนงานไมส้บั รวม ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากภายนอก 21,733 22,232 343 460 1,019 542 23,095 23,234 - - 23,095 23,234 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 9,965 7,258 2,627 3,713 12,592 10,971 (12,592) (10,971) - - 
รวมรายได ้ 21,733 22,232 10,308 7,718 3,646 4,255 35,687 34,205 (12,592) (10,971) 23,095 23,234 

กาํไร (ขาดทนุ) ของส่วนงาน (1,194) (638) 27 92 (190) (131) (1,357) (678) (163) (16) (1,520) (693) 
ดอกเบ้ียรับ           3 4 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ 
        

  67 55 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - 695 
โอนกลบับญัชีค่าเผือ่การลดมูลคา่ของเงินจ่าย

ล่วงหนา้เพ่ือซ้ือท่ีดินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          

- 67 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน           1,382 (75) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           109 577 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (1,232) (1,298) 
ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้           (1,191) (668) 
รายไดภ้าษีเงินได ้           221 111 
ขาดทุนสาํหรับปี           (970) (557) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายกระดาษ เยือ่กระดาษและไมส้ับแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 
ส่วนงานในประเทศ 6,332 6,252 
ส่วนงานในต่างประเทศ 16,663 16,711 
รวม 22,995 22,963 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า       
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้าง
อาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
บาท 485 431 462 429 
เหรียญสหรัฐฯ 0.1 1 - 0.1 
หยวน - 0.2 - 0.2 
รวมเทียบเท่า (ลา้นบาท) 490 458 464 432 
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31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารสํานกังาน 
ยานพาหนะและโกดงัเก็บสินคา้คงเหลือ อายขุองสัญญามีระยะเวลาหน่ึงปีถึงสิบปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
จ่ายชาํระภายใน     

ภายใน 1 ปี 48 59 31 33 
1 ถึง 5 ปี 33 44 1 8 
มากกวา่ 5 ปี 11 15 - - 
รวม 92 118 32 41 

31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
จ่ายชาํระภายใน     

ภายใน 1 ปี 59 29 1 5 
1 ถึง 5 ปี 6 2 - 2 
รวม 65 31 1 7 
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31.4 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 101 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 98 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 99 ลา้นบาท 2557: จาํนวน 98 ลา้นบาท) 

31.5 คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2552 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จาํกัด) และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันสองแห่งได ้        
ถูกฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางในประเด็นพิพาทเก่ียวกบัการละเมิด
ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ของผูย้ืน่คาํฟ้อง โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ทั้งสองแห่งดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 158 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 ศาลไดพ้ิพากษา
ให้ยกฟ้องเน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่ไดก้ระทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ ซ่ึงโจทก์
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทัย่อยได้ยื่นคาํแก้อุทธรณ์ ปัจจุบัน              
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการรอคาํพิพากษาจากศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายจดัการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
คาดวา่จะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผลของคดีน้ีแต่อยา่งใด 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 556 - 556 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - - 25,523 25,523 
สินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ - - 2,260 2,260 
     
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,053 - 14,053 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 556 - 556 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - - 13,577 13,577 
สินทรัพยชี์วภาพ - ตน้กระดาษ - - 294 294 

 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,053 - 14,053 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กัน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุล               
เงินบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ืออนัเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดย               
การกาํหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาด
ว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวน
มากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้าแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี           
ครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 345 2 349 0.01 - 1.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 3,157 3,157 - 
 2 - 345 3,159 3,506  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,976 - 2,276 - 5,252 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 2,756 2,756 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 163 200 - - 363 4.02 - 8.57 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 2,725 - 2,725 หมายเหตุ 20 
หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 2,498 11,470 - - 13,968 หมายเหตุ 21 

 5,637 11,670 5,001 2,756 25,064  
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 267 2 269 0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 2,707 2,707 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่าย

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 2,100 2,100 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 187 - 187 MLR + 1 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 3 3.18 
 3 - 454 4,809 5,266  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,281 - 2,913 - 6,194 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 2,796 2,796 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 234 115 - - 349 4.02 - 9.46 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 3,179 - 3,179 หมายเหตุ 20 
หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 2,495 10,967 - - 13,462 หมายเหตุ 21 

 6,010 11,082 6,092 2,796 25,980  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 228 - 228 0.01 - 1.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 6,292 6,292 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,453 - -  2,453 5.11 - 5.76 
 2,453 - 228 6,292 8,973  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,976 - 1,866 - 4,842 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 4,308 4,308 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - - - 7 1.50 - 1.51 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 163 200 - - 363 4.02 - 8.57 
หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 2,498 11,470 - - 13,968 หมายเหตุ 21 

 5,644 11,670 1,866 4,308 23,488  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 173 2 175 0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 4,691 4,691 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่าย

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 2,100 2,100 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 197 - 197 MLR + 1 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,596 - - - 2,596 5.40 - 5.76 
 2,596 - 370 6,793 9,759  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,850 - 2,913 - 5,763 หมายเหตุ 16 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 3,949 3,949 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - - 8 1.50 - 1.51 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 234 115 - - 349 4.02 - 9.46 
หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาท 2,495 10,967 - - 13,462 หมายเหตุ 21 

 5,587 11,082 2,913 3,949 23,531  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้
และเคร่ืองจกัร รวมทั้งการลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม  
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 28 30 13 25 36.0886 32.9630 
เหรียญออสเตรเลีย 6 7 1 1 26.2836 26.8068 
ยโูร 13 24 3 7 39.4388 40.0530 
เหรียญฮ่องกง - 2 7 8 4.6579 4.2516 
วอน 1,738 736 3,338 2,630 0.0308 0.0300 
ริงกิต 8 5 3 3 8.4280 9.4251 
หยวน 22 21 10 13 5.5458 5.2998 
เหรียญไตห้วนั - - 38 46 1.0993 1.0380 
ดองเวยีดนาม - 27 14,026 24,795 0.0016 0.0016 
รูปีปากีสถาน - 1 19 92 0.3441 0.3300 
ดีแรห์ม 9 - 2 2 9.8267 8.9742 
ตากาบงักลาเทศ - - 16 17 0.4614 0.4230 
ปอนดส์เตอร์ลิง 3 2 - - 53.5035 51.1497 
เหรียญนิวซีแลนด ์ 1 1 - - 24.7437 25.6517 
เหรียญสิงคโปร์ 1 - - - 25.5195 24.8959 
ปอนดอี์ยปิต ์ 7 - 1 - 4.6090 4.6102 
       
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 29 30 12 23 36.0886 32.9630 
เหรียญออสเตรเลีย 6 7 1 1 26.2836 26.8068 
ยโูร 92 74 16 7 39.4388 40.0530 
เหรียญฮ่องกง - 2 7 8 4.6579 4.2516 
วอน 1,738 736 3,338 2,630 0.0308 0.0300 
ริงกิต 8 5 3 3 8.4280 9.4251 
หยวน 22 21 10 13 5.5458 5.2998 
เหรียญไตห้วนั - - 38 46 1.0993 1.0380 
ดองเวยีดนาม - 27 14,026 24,795 0.0016 0.0016 
รูปีปากีสถาน - 1 19 92 0.3441 0.3300 
ดีแรห์ม 9 - 2 2 9.8267 8.9742 
ตากาบงักลาเทศ - - 16 17 0.4614 0.4230 
ปอนดส์เตอร์ลิง 3 2 - - 53.5035 51.1497 
เหรียญนิวซีแลนด ์ 1 1 - - 24.7437 25.6517 
เหรียญสิงคโปร์ 1 - - - 25.5195 24.8959 
ปอนดอี์ยปิต ์ 7 - 1 - 4.6090 4.6102 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

  2558 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 484 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 34.0400 ถึง 36.6650 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

4 มกราคม 2559 ถึง              
23 กนัยายน 2559 

ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 29 ลา้นยโูร 1.0840 ถึง 1.1165 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อยโูร 

4 มกราคม 2559 ถึง                
12 พฤษภาคม 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน 53 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,127  ถึง 1,130 วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

20 มิถุนายน 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อริงกิต 44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 3.8780 ถึง 4.3640 ริงกิตต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

4 มกราคม 2559 ถึง                 
9 กนัยายน 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญสิงคโปร์ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.4295 เหรียญสิงคโปร์ต่อ
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

26 สิงหาคม 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญไตห้วนั 55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 31.0500 ถึง 34.1300 เหรียญไตห้วนัต่อ
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

21 มกราคม 2559 ถึง                   
26 กนัยายน 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหยวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 6.6700 ถึง 6.7120 หยวนต่อ                    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

19 สิงหาคม 2559 ถึง                    
26 สิงหาคม 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูเปีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 16,135 รูเปียต่อ                      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

26 สิงหาคม 2559  

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเปโซ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 48.6700 เปโซต่อ                    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

19 สิงหาคม 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูปี 
 
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูเบิล 
 

12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

72.0200 
 

64.5000 

รูปีต่อ                      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

รูเบิลต่อ                      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

29 สิงหาคม 2559 
 

11 มกราคม 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อดอง 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 24,200 ดองต่อ                      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

16 มีนาคม 2559 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 0.7271 ถึง 0.7537 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ต่อเหรียญออสเตรเลีย 

4 มกราคม 2559 ถึง               
25 มกราคม 2559 

เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 ลา้นเหรียญนิวซีแลนด ์ 0.6430 ถึง 0.6520 เหรียญสหรัฐอเมริกา    
ต่อเหรียญนิวซีแลนด์ 

29 มกราคม 2559 ถึง                    
29 กรกฎาคม 2559 

 
  2557 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 33.0153 ถึง 33.2900 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

26 พฤษภาคม 2558 ถึง    
26 มิถุนายน 2558 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 103 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 31.9930 ถึง 32.5600 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
14 มกราคม 2558 ถึง        

18 มีนาคม 2558 
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 ความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงทางการเงินจากการเปล่ียนแปลงของราคาไมท้่อนของตน้กระดาษ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่ราคาไมท้่อนจะไม่ลดลงอยา่งมีสาระสําคญัในอนาคตอนัใกล้
ดงันั้นจึงมิไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์หรือสัญญาอ่ืนใดเพื่อบริหารความเส่ียงจากราคาไมท้่อน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ได้สอบทานและติดตามราคาไม้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อพิจารณาความจาํเป็นของการใช้มาตรการบริหาร       
ความเส่ียงทางการเงินใหเ้หมาะสม 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสิน 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้ น
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ข) เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ค) หุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ง) ตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ียและเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้
โภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯได้ค ํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน                    
การประมาณมูลคุ่ติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัมีมูลค่าโดยประมาณ
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เวน้แต่หุ้นกูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 13,968 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 13,462 ลา้นบาท) โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวน 
14,053 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 13,599 ลา้นบาท) 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษทัยอ่ย คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน
ท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั   
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.69:1 (2557: 1.67:1) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.75:1 (2557: 1.67:1) 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 






