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ดั๊บเบิ้ล เอ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน รวมทั้งดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร และการสร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชนสู่อนาคต
ที่ดี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ

กิจกรรม
เพ่ือประโยชน์
ต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ด้านสังคมและชุมชน

กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร โดยดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภเูบศร และส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปราจนีบรุี 
จัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรค รวมทั้ง
บริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่ดี

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ
ศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการ
แพทย์ส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสทีท่รงครองสริริาชสมบตัสิบืราชสนัตตวิงศ์เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่10 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากมูลนิธิฯ และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน เปิดคลีนิก 21 สาขา ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง 
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 
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สนับสนุนกิจกรรม “3 - 10 - 28 เดิน ว่ิง ปั่น เทิดพระเกียรติ 
65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อน�ารายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้
มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอศรีมหาโพธิ โดยมีส่วนราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ และพนักงานในกลุ่ม
บริษัทฯ ร่วมท�ากิจกรรม

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดับ 1 แก่ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดตั้ง “Double A Logistics 
Academy” ศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติการจริงด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนแบบบูรณาการทั้งระบบ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
และการค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนแห่งอาเซียน (Hub of CLMV)

มอบรายได้จากการขายไม้ต้นกระดาษให้กับหมู่บ้านเมืองแฝก 
อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ ซึ่ง
หมู่บ้านเมืองแฝก ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2557 ท�าการปลูกต้น
กระดาษในพืน้ทีว่่างเปล่ากว่า 200,000 ต้น มรีายได้เข้าสูเ่กษตรกร
และกองทุนหมู่บ้านรวมกว่า 700,000 บาท และรายได้ส่วนหนึ่ง
จะน�าไปพัฒนาสร้างป้อมยามหมู่บ้านดูแลความสงบสุขและความ
ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป นับเป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนบัสนนุส�านกัช่างสบิหมู ่เชดิชศูลิปะและการช่างไทย โดยเยีย่มชม
การท�างานของส�านักช่างสิบหมู่ เพื่อตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะ
และการช่างไทย พร้อมมอบสมุดและเครื่องเขียนสนับสนุนการ
ร่างแบบงานศลิปะ โดยมคีณุสมควร อุน่ตระกลู ผูอ้�านวยการส�านกั
ช่างสิบหมู่ และคณะร่วมต้อนรับ ณ ส�านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด “ โดยมีพี่พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา 
ร่วมท�าบุญในเดือนเกิดของตน ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ
น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
เพื่อส่งเสริมโภชนาการท่ีดี พร้อมท้ังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพี่กับน้องได้ฝึกการใช้ทักษะการวางแผน สร้างความ
สามัคคี รวมไปถึงการกล้าแสดงออก สร้างความประทับใจและ
ความสุข นับเป็นโครงการท่ีดั๊บเบ้ิล เอ ได้ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นความส�าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็น
อนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

สนับสนุนการแข่งขันสะพานกระดาษที่สามารถรับน�้าหนักได้จริง 
ในงาน “Paper Bridge Competition ลองของ ครั้งที่ 8” จัด
โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื วทิยาเขต
ปราจีนบุรี เพื่อฝ ึกฝนให้นักศึกษาเกิดทักษะความรู ้  ความ
คิดสร้างสรรค์ และรู ้จักท�างานเป็นทีม มีนักศึกษาจากหลาย
สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 39 ทีม ทีมชนะเลิศ คือ 
เฟอร์เฟ็คพอตัว 10 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื วทิยาเขตปราจนีบรีุ โดยสะพานกระดาษรับน�า้หนกั
ได้ถึง 170 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมสะพาน 

กิจกรรมพี่สอนน้อง ตอน วิทยาศาสตร์แสนสนุก เป็นกิจกรรมที่จัด
ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ผ่านการทดลอง
ท่ีสนุกเพลิดเพลิน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย อาทิ การแข่งขันพับจรวด
กระดาษ ที่ต้องตั้งสมมุติฐานว่าพับอย่างไรที่สามารถไปได้ไกลกว่า 
หรือการเป่าลูกโป่งด้วยน�้าส้มสายชูและผงฟู เป็นต้น ซึ่งมีพี่ ๆ 
ดั๊บเบิ้ล เอ มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่5 - 6 จ�านวนกว่า 200 คน รวม 6 โรงเรยีนในอ�าเภอศรมีหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี

“กระดาษสร้างจินตนาการ” เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องใน
โรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพี่ ๆ ดั๊บเบิ้ล เอ เล่า
นิทานเสริมสร้างคุณธรรม โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาจัดท�าเป็น
ฉาก ตัวแสดงในนิทานให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งได้ร่วมท�าการ์ดแสดง
ความรกัมอบให้กบัคณุพ่อคณุแม่ เป็นการส่งเสริมจนิตนาการ สร้าง
ความรกัความผกูพนัในครอบครวั และรูจ้กัการใช้ทรพัยากรให้เกดิ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ด้านสังคมและชุมชนด้านสังคมและชุมชน
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ดั๊บเบิ้ล เอ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “UAV STARTUP 2017” ซึ่งจัด
โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อเปิดโอกาสใน
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV 
มุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน โดย ดั๊บเบิ้ล เอ ได้น�าโดรน
ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่มาจัดแสดง ซ่ึงโดรนดังกล่าวสามารถนับ
จ�านวนต้นกระดาษและความสูงของต้นกระดาษในแปลงปลูกได้ 
ถือเป็นนวัตกรรม UAV ใหม่ที่น�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2560 ระดับประเทศ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (ระดับเพชร) จากส�านักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

“ท�าบญุหนงัสอื อิม่บญุ อิม่ใจ” ธรรมทานส่งเสรมิการอ่าน เนือ่งใน 
วันมาฆบูชา 2560 ซึ่งจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยมีพนักงาน
ดับ๊เบิล้ เอ ร่วมท�าบญุหนงัสอื ถวายแด่วดัเขาดนิ จ.ฉะเชงิเทรา เพือ่
ส่งต่อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลที่ได้รับ

มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทีจ่�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ “อบรมนักสู้ภัย Fire Fighting” ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
ด้านอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์
เฝ้าระวงัความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีฝ่่ายส่ิงแวดล้อม บรษิทั 304 
อนิดสัเตรยีล ปาร์ค จ�ากดั เป็นวทิยากรให้ความรู ้เพือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน ให้กับ
น้อง ๆ ในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เป็นเอกชนไทยรายแรกที่ได้รับการ
รับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนานาชาติของ Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) หรอืองค์กรรบัรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนระดับโลก โดย Mr. Ben Gunneberg 
CEO of PEFC International ร่วมแสดงความยินดีและกล่าว
ชื่นชมดั๊บเบิ้ล เอ ในฐานะผู้ริเริ่มการปลูกไม้นอกพื้นที่ป่า (Trees 
outside forest :ToF) หรอื วนเกษตรรายย่อยบนพืน้ทีว่่างบนคนันา
เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศของตนเองเป็นรายแรก
ของโลก และยงัเป็นองค์กรทีม่บีทบาทส�าคญัในความร่วมมอืผลกัดนั
ให้เกดิมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมไม้เศรษฐกจิของประเทศไทย 
และมาตรฐานใหม่ส�าหรบัการปลกูไม้นอกพืน้ท่ีป่า ภายใต้การพฒันา
อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ประกาศความมุ ่งมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
: SDGs) ร่วมกับองค์กรชั้นน�าต่าง ๆ  ใน
งานสัมมนาประจ�าปีขององค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

กิจกรรม “Earth Hour 2017 รวมพลังปิดไฟ ลดโลกร้อน” ดั๊บเบิ้ล เอ 
เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟลดโลกร้อนในวันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก 
รวมทั้งส�านักงานและเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ และชุมชนโดยรอบก็จะร่วม
ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ม่จ�าเป็น เพือ่ประหยดัพลงังานและลดโลกร้อน

ด้านสังคมและชุมชน
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“ดั๊บเบิ้ล เอ อาสา ปลูกป่าชายเลน เพิ่มออกซิเจนให้โลก” 
พาพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกต้นโกงกาง จ�านวน 100 ต้น 
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับธรรมชาติ ช่วยรักษาหน้าดินและความ
สมดุลของระบบนิเวศ ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรม “3 ขวดเปล่า แลก 
1 ต้น” ชวนพนักงานน�าขวดเปล่าท่ีไม่ใช้แล้วน�ามาแลกต้นไม้ 
ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะขวดพลาสติกและขวดแก้วได้กว่า 
800 ขวด และจะน�าไปรีไซเคิลเป็นถุงขยะต่อไป

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ 
65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับอ�าเภอศรีมหาโพธิ
และ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านทาม อ�าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ 
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว และพันธุ์
กุ้ง 200,000 ตัว ณ ท่าน�้าวัดอรัญไพรศรี จังหวัด
ปราจนีบรีุ เพือ่เป็นการอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้ลงสูแ่ม่น�า้
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักในการด�ารงชีวิต 
และเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ต่อไป

รับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support 
Scheme : LESS โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ
ลดโลกร้อน” ในฐานะที่ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผู้ประกอบการ
ตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมประหยัด
พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเปลี่ยน
หลอดไฟแบบ Flood light เป็นหลอด LED ทั้งองค์กร

Double A Better Tomorrow A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เพ่ือส่งเสริมให้
ลูกหลานชาวนาหรือเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี สร้างสังคมการเรียนรู้ เกิด
แรงบนัดาลใจ อนัเป็นจดุเริม่ตน้กา้วสูอ่นาคตทีด่ ีโดยเชญิพ่ี ๆ  ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในอาชีพ
ต่าง ๆ เปรียบเสมือนพ่ี A มาร่วมกันเป็นครูชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทยหรือน้อง a 
ได้รู้จักในอาชีพที่หลากหลาย ท�าให้ค้นพบความฝันและเติมเต็มฝันของตน ได้แก่

กิจกรรม A to a ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ ตอน “พาน้อง
เล่นให้เป็นกีฬา” น�านักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 
อาทิ คุณปลื้มจิตร์ ถินขาว คุณพรพรรณ เกิดปราชญ์ 
และคุณกฤษฎา สมคะเน มาเป็นพี่ A สร้างแรงบันดาลใจ 
แบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์และสอนทักษะเทคนิคการ
เป็นนักกีฬาจนก้าวสู่ทีมชาติไทยแก่น้อง a นักเรียนจาก
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีและโรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง 
จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ดับ๊เบิล้ เอ ร่วมมอบอปุกรณ์กฬีาและอปุกรณ์
การเรียน พร้อมด้วย คุณสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัด
ปราจนีบรุ ีให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธ ีณ โรงเรียนปราจนี
กัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
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Double A
New Look

(รีมใหม่)

กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ “Double A 
Dream Chaser” ให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และรักการอ่าน ในรูปแบบกิจกรรมที่สนุก
เพลิดเพลิน ได้แก่ การเล่านิทานหุ่นมือสอดแทรก
คุณธรรม วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
รวมทั้งเลือกหาหนังสือความรู้และนิทานที่น้อง ๆ 
ชื่นชอบ นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
ก้าวสู่อนาคตที่ดี 

กิจกรรม A to a พาน้องเปิดโลกอาชีพมาแรงแห่งยุคดิจิตอล 
“ช่างภาพออนไลน์” โดยมีคุณวิทูร บุญชู และคุณนภสินธุ์ 
ฉันทวงศ์วิริยะ ช่างภาพอิสระและแอดมินของ Shutterstock 
Thailand Contributors มาเป็นพี่ A (ใหญ่) แนะน�าอาชีพ
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ a (เล็ก) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดใหม่กรงทองและโรงเรียน
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รวม 60 คนที่สนใจการถ่ายภาพ 
ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้กล้อง จัดองค์ประกอบของ
ภาพและเวิร์คช็อปการถ่ายภาพด้วยแสงไฟต่าง ๆ รวมทั้งรู้จัก
ต่อยอดสร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์ เป็นอาชพีทีน่่าสนใจใน
ยุคดิจิตอลนี้ ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี 

Double A ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ภายใต้แนวคิด Fly to the Future 
เพื่อสะท้อนจุดยืนของกระดาษถ่ายเอกสาร
คุณภาพท่ียังคงช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพ
การท�างานในยุคดิจิตอลให ้จับต ้องได ้ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงการขยายสู ่สินค้า

เครื่องใช ้ส�านักงานคุณภาพเพื่อ
ให้ชีวิตและการท�างานของ
ลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ กิจกรรมการตลาด
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ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวธุรกิจการพรินต์รูปแบบใหม่ Double A 
Fastprint งานดี พรินต์ไว สั่งเองได้ทุกเวลา ตอบโจทย์ชีวิตการท�างาน
ยุคใหม่โดยเฉพาะฟรีแลนซ์ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และทุกคนที่ต้อง
พรินต์งานนอกบ้าน ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ลูกค้าส่ังพิมพ์ได้จากแอพลิชัน 
Double A Fastprint บนสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยราคา
เบา ๆ พรินต์สี หน้าละ 5 บาท พรินต์ขาวด�าหน้าละ 1 บาทซึ่งปัจจุบัน
มกีว่า 280 สาขาและตัง้เป้าขยายจดุตดิตัง้อย่างต่อเนือ่งทัว่ประเทศไทย

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดเเคมเปญ Double A QR Lucky! เพื่อ
ขอบคุณลูกค้าที่ใช้สินค้าเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ลูกค้าสแกน
รหัส QR ข้างกล่องดั๊บเบิ้ล เอ ผ่านแอพลิเคชัน Double A 
QR Lucky เพื่อร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อย่างทริปฮ่องกง iPhone 
7 และทองค�า รวมทั้งหมด 20 รางวัล 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลย่อยแจกทุกสัปดาห์ผ่านเเฟนเพจ
เฟสบุ๊ก Double A Club อีกกว่า 100 รางวัล มูลค่ารวม
มากกว่า 6 แสนบาท

ดั๊บเบิ้ล เอ สร้างปรากฏการณ์สุดเจ๋งใน 
MV วง OK GO ตอกย�้ากระดาษคุณภาพที่
ผู้ใช้ทั่วโลกไว้วางใจ

ดั๊บเบิ้ล เอ เห็นถึงความเป็นสากลของดนตรีและ
ความคิดสร้างสรรค์ของวง OK GO ที่เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายรุ่นใหม่ ๆ สื่อสารภาพลักษณ์ ที่เฟรชขึ้น 
สนุกขึ้น แต่ยังคงหนักแน่นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่
ทุกคนไว้วางใจ

Double A x OKGO
มิวสิควิดีโอเพลง Obsession ด้วยเทคนิค Paper 

Mapping ครั้งแรกของโลก โชว์ความเรียบลื่นและคุณสมบัติ
เด่นของกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่พรินต์ออกมาโดยไร้อุปสรรค
ใด ๆ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินน�ามาสร้างสรรค์ฉาก
ที่น่าตื่นตาตื่นใจในมิวสิควิดีโอชุดนี้ โดยวง OK GO และ
ทีมงานได้ใช้เวลาหลายปีในการคิดค้น ทดลองและพัฒนา
เทคนิคการท�า Paper Mapping ด้วยเอกลักษณ์และวิธี
การใหม่ ๆ ในทุกวิธีท่ีจะเป็นไปได้ จนมาลงตัวที่การพัฒนา
โปรแกรมในการสั่งพิมพ์กระดาษผ่านพรินเตอร์พร้อม ๆ กัน
จ�านวนมาก และทัง้หมดนีจ้ะต้องถกูถ่ายท�าออกมาในลกัษณะ
การถ่ายรวดเดียว (One-Time Shoot) โดยองค์ประกอบ
ทุกอย่างท้ังจังหวะดนตรี การไหลลื่นของกระดาษ ต�าแหน่ง
และการเคลื่อนไหวของศิลปินจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบ 
ถูกต้องแม่นย�าชนิดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากต�าแหน่ง
กล้องไม่ได้เลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียว นับเป็นความท้าทาย
ของทีมงานท่ีจะต้องสามารถสั่งพิมพ์กระดาษออกมาได้อย่าง
รวดเร็ว ลื่นไหลต่อเนื่องพร้อมกันทุกเคร่ืองโดยไม่สะดุด
แม้แต่จุดเดียวตลอดการถ่ายท�า 5 วันต่อเนื่อง ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ 
ก็ได้พิสูจน์คุณภาพความ “เรียบลื่น ไม่ติดเคร่ือง” ท่ีเหนือ
กว่าให้เห็นได้อย่างชัดเจน เป็นแรงผลักดันร่วมกันที่สร้าง
ปรากฏการณ์ “ความลื่นไหลระดับโลก” ให้ทุกคนได้ชมกัน

Double A
QR Lucky

Double A
Fastprint

กิจกรรมการตลาดกิจกรรมการตลาด
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4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ

6) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการ

7) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ

8) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ

9) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ

10) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่านดังนี้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมกระดาษท้ังในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
พิมพ์เขียน โดยบริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่ครบวงจร ช่วยเพิ่มความได้เปรียบ
ในด้านต้นทุนให้แก่บริษัท อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ” ให้แสดงถึงกระดาษที่มีคุณภาพสูง
และครองใจผู้บริโภคมาตลอด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับ
ประเทศ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560 และเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ได้รับการ
รับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนานาชาติของ Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) พร้อมได้รับความชื่นชมใน
ฐานะเป็นผู้ริเริ่มวนเกษตรรายย่อยบนพื้นที่ว่างบนคันนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศของตนเองเป็นรายแรกของโลก

ส�าหรับแนวทางในการด�าเนินงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไปยังประเทศที่ได้เปรียบในการแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษีน�าเข้า หรือความแข็งแกร่งของแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นไปถึงการเพิ่มจ�านวนสมาชิกในช่องทางการจัด
จ�าหน่ายที่เป็นช่องทางกลยุทธ์ เพื่อให้สมาชิกในช่องทางนั้น ๆ สามารถน�าสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ และเครื่องใช้ส�านักงาน) ให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้เริ่มแผนการขยายแบรนด์ Double A ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ในส�านักงานที่มีคุณภาพดี 
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในระดับบน ผ่านช่องทางการขายสินค้าปัจจุบันของบริษัท

ด้านการประชาสมัพนัธ์ตราสนิค้าและจดัแผนการส่งเสริมการขาย บรษิทัฯยงัคงเน้นไปในเรือ่งการสร้างความจงรกัภักดใีนตราสินค้า เพือ่
กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้า และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 

ทางด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าพลังงาน และโสหุ้ยการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งบริหารการ
จดัส่งเพ่ือลดต้นทนุการจดัเกบ็และโยกย้ายสนิค้าทีไ่ม่จ�าเป็นลง นอกจากนีย้งัได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาปรบัใช้ในการควบคมุงบประมาณ
และค่าใช้จ่าย ลดความซ�า้ซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา ลูกค้าที่สนับสนุนสินค้า บริษัทคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดี ธนาคารและสถาบันการ
เงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สมาชิกในสังคมและชุมชนที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สรุปข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

38,000

22,500

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2560
ปี

ปี

ปี

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560

2560

39,000

23,000

-1,000.00

1,000.00

-1,500.00

1,500.00

-2,000.00

2,000.00

-2,500.00

2,500.00

40,000

23,500

-500.00

500.00

41,000

24,000

0.00

42,000

24,500

43,000

25,000

25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

44,000

หนี้สินรวม

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

2558 2559 2560
งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 23,370 25,846 24,870

รายได้รวม 24,979 26,335 25,750

ก�าไรขั้นต้น 3,431 4,994 4,642

EBITDA 2,496 1,333 2,574

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ -970 -2,090 -880

งบดุล

สินทรัพย์รวม 43,109 42,692 39,743

หนี้สินรวม 26,967 25,340 24,198

ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,142 17,352 15,545

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) -3.88% -7.94% -3.42%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) -2.20% -4.87% -2.14%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -5.84% -12.48% -5.35%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.67 1.46 1.56

อัตราความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 0.82 3.68 2.49

-970

-2,090

-880

43,109
42,692

39,743

26,967

25,340

24,198
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1. นโยบำยกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย
กระดำษและเยือ่กระดำษ ต่อมำได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดั เมือ่วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2537 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้มกีำรเพิม่ทนุ
อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจ และเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ 
มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,029.86 ล้ำนบำท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,053.69 ลำ้นบำท

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จ�ำนวน 507,700 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน 
529,638 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 545,767 ตันต่อปี และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 5 โรงงำน ซึ่งมีผลผลิตรวมในปี 2558 
จ�ำนวน 765,445 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 828,347 ตันต่อปี

ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ได้ขยำยกำรลงทนุทำงธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งไม่ว่ำจะเป็นภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ในส่วนของ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจหลัก 
เช่น ธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยหินปูนสังเครำะห์ ธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยปูนขำว และธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยสำรเคมีคลอรีนไดออกไซด์ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัได้เข้ำไปลงทนุในธรุกจิพลงังำนเพิม่เตมิ เพือ่เป็นกำรเพิม่ช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้และกระแสเงนิสดให้แก่กลุม่บรษิทัฯ 
รวมทั้งช่วยเสริมสรำ้งเสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกำรเปล่ียนแปลงของอุตสำหกรรมกระดำษทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศอยู่ตลอดเวลำ โดยมีแผนท่ีจะขยำยขนำดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำดและส่งผลให้ต้นทุนใน
กำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและตำ่งประเทศตระหนัก
ถึงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรำยอื่นมำกยิ่งขึ้น โดยกำรสร้ำงตรำสัญลักษณ์ “กระดำษดั๊บเบิ้ล เอ” 
ให้แสดงถงึกระดำษทีม่คีณุภำพสงู รวมถึง พยำยำมสร้ำงภำพลกัษณ์ของกำรเป็นสนิค้ำในตลำดระดบับน (Hi-End Segment) นอกจำกนี ้กลุม่
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรบรหิำรและควบคมุต้นทนุกำรผลติให้เหนอืกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอืน่ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยก�ำหนดแนวทำงให้
ภำยในกลุม่บรษิทัฯ มกีำรด�ำเนนิธรุกจิแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นน�ำ้จนถงึปลำยน�ำ้ เพือ่ให้สำมำรถใช้ทรพัยำกรต่ำง ๆ  ร่วมกนัให้เกดิประสิทธภิำพ
สงูสดุ โดยได้ขยำยกำรลงทนุในโครงกำรต่ำง ๆ  ทีม่คีวำมเกีย่วข้องและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิหลักเป็นส�ำคัญ เช่น ธรุกจิผลิตหินปนู
สงัเครำะห์ ธรุกจิกำรส่งเสรมิกำรปลกูต้นกระดำษ เป็นต้น รวมทัง้กลุม่บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรควบคมุดแูลผลกระทบจำกกำรประกอบ
ธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ต่อสภำพแวดล้อมและคณุภำพชวีติของชมุชนโดยรอบ ซึง่จะช่วยให้กลุม่บรษิทัฯ สำมำรถเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืต่อไปได้ใน
อนำคต และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท 
พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจในกำรควบคุม และลักษณะกำรประกอบธุรกิจในระยะเวลำ 3 ปี

ที่ผ่ำนมำ มีดังต่อไปนี้

มีนำคม ปี 2557

AAH ได้ลงทุนใน DA International Capital Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”) ซึ่งจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 200,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ และ DASG ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำถือหุ้น 99.99% ใน Advance Thabaung Mill Company Limited ซึ่ง
จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ ณ ประเทศเมยีนมำร์ เมือ่วนัที ่2 พฤษภำคม 2557 โดยจดัให้มทีนุจดทะเบยีนในเบือ้งต้น 
150,000 ดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำรผลิตและจ�ำหน่ำยเย่ือกระดำษและกระดำษและจดัหำ
วัตถุดิบส�ำหรับโรงไฟฟ้ำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

กันยำยน ปี 2557

AAH ได้ลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 
100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือ
เดินทะเล ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5.75 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และ A-Maritime ได้เข้ำถือ
หุน้ร้อยละ 100 ใน Alizay 1 Shipping Company Limited ด้วยทนุจดทะเบยีน 5,000 ดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ 
และ NPS Mosa Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และ 
Tofte 1 Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ธันวำคม ปี 2557

บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำกับ Matrix International Capital Holdings Limited เพ่ือขำยหุ้นสำมัญของ 
บริษัท เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจ�ำนวน 100 ลำ้นหุ้น 
ถือเป็นสัดส่วน 10.69% (เดิมถือทั้งหมด 338,403,920 หุ้น สัดส่วน 36.2%) ในรำคำ 21 บำทต่อหุ้น 
กำรเข้ำท�ำรำยกำรเป็นไปตำมมตอินมุตัขิองท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิำยน 2556 
และได้รบักำรอนมุตัจิำกทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่24 ธนัวำคม 2556 อนึง่ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ
มีควำมเห็นว่ำรำคำเสนอซื้อที่ 21 บำทต่อหุ้น เป็นรำคำและเงื่อนไขที่มีควำมสมเหตุสมผลตำมข้อมูลและ
สถำนกำรณ์ ณ ขณะนั้น โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นรำยได้ในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 695 ลำ้นบำท มีกำรกลับรำยกำรผลต่ำงจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 
192 ล้ำนบำทและกลบัรำยกำรผลต่ำงจำกกำรรวมธรุกจิภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนัของบริษทัร่วมจ�ำนวน 33 
ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้รับเงินคำ่หุ้นจ�ำนวน 2,100 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2558

กันยำยน ปี 2558
Eastsun ได้เข้ำลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 
100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดำษ ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนด์อียิปต์

พฤษภำคม ปี 2559

ผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ จ�ำนวน 2 รำย ได้แก่ Income Growth Securities Limited ถอืหุน้จ�ำนวน 23,633,000 
หุ้น และ Asian Tech L.L.C. ถือหุ้นจ�ำนวน 23,400,000หุ้น ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่รวมเป็นจ�ำนวน 
47,033,000 หุ้น ให้แก่ Always Rich Holdings Limited (“ARH”) จำกนั้น ARH ได้โอนหุ้นจ�ำนวน 
47,033,000 หุ้นดังกลำ่วให้แก่ Double A Holdings Limited (“DAH”) ส่งผลให้ DAH ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมเป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 349,147,804 หุน้ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีออกและช�ำระแล้วท้ังหมด 
เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวนที่เคยถืออยู่เดิม คือ 302,114,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมด

พฤษภำคม ปี 2559

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559 
มมีตพิเิศษอนมุตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทย่อยจำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 1 ล้ำนบำท เป็น 104 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน 10.3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นรำยเดิม ทั้งนี้ 
บริษัทย่อยดังกลำ่วได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559 
และได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว

ธันวำคม ปี 2559

DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ด�ำเนินกำรลดทุนของตนทั้งหมดที่ถือโดย Metro Profit International 
Limited จ�ำนวน 35 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำประมำณ 1,472 ล้ำนบำท) เพื่อลดขำดทุนสะสม และบริษัทฯ ได้มี
กำรแปลงลกูหนีก้ำรค้ำเป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ Alizay จ�ำนวน 76 ล้ำนยโูร (เทยีบเท่ำประมำณ 2,793 
ล้ำนบำท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay โดยตรงโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 

ธันวำคม ปี 2559

DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ท�ำสัญญำซื้อหุ้น Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่งเคยชนะกำร
ประมูลสัญญำขำยไฟฟ้ำจำกรัฐบำลฝรั่งเศส จำกผู้ถือหุ้นเดิมด้วยมูลค่ำจ่ำยซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้ำนยูโร 
(เทียบเท่ำประมำณ 38 ล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็นจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำ
ประมำณ 27 ลำ้นบำท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ลำ้นยูโร (เทียบเทำ่ประมำณ 11 ลำ้นบำท) 
Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมีสัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 100 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1) นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ ประกอบกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษถ่ำยเอกสำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษครบวงจร โดยเริ่มด�ำเนินธุรกิจมำ

ตัง้แต่ปี 2539 ท�ำให้บรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์อนัยำวนำนในอตุสำหกรรมดงักล่ำว และได้รบัควำมไว้วำงใจและกำรยอมรบัจำกลกูค้ำในวงกว้ำง 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีรำยได้หลักจำกกำรขำยกระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“Double A” โดยบริษัทฯ กระจำยสินค้ำส่วนใหญ่ผ่ำนทำงผู้จัดจ�ำหน่ำยเป็นหลัก ซึ่งมีกำรเข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัทจำกภำยนอกที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรกระจำยสินค้ำในแต่ละภำคพื้นทวีปให้เข้ำมำเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่ำง ๆ นอกจำกน้ี 
ยังมีกำรกระจำยสินค้ำบำงส่วนผ่ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ภำยในประเทศที่มีเครือข่ำยสำขำครอบคลุมในหลำยพื้นที่ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ำยเอกสำร Double A 
Copy Center และรำ้นขำยกระดำษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำธุรกิจของบริษัทฯ ได้
เตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง และบรษิทัฯ ได้เข้ำลงทนุในธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้องและขยำยโครงกำรใหม่เพิม่เตมิ เพือ่รองรบัสภำวะกำรแข่งขนัทีร่นุแรง
ขึ้นและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รักษำระดับควำมสำมำรถในกำรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 24 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท โดยแบ่งกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยกระดำษ กลุ่มเยื่อกระดำษและสำรเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่อง

การด�าเนินงานของบริษัทย่อย
แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ

1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด (“APM3”)

APM3 เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดัเมือ่วนัที ่11 ตลุำคม 2549 เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยกระดำษ
พิมพ์เขียนคุณภำพ Double A โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,500 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 
3,500 ลำ้นบำท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.42 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ APM3 เป็นกิจกำรที่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จำก BOI และได้รับรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั้งได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง
และได้ยื่นขออนุญำตกำรประกอบกิจกำรเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนสิงหำคม 2556 

APM3 ประกอบด้วยโครงกำรตัดกระดำษม้วนใหญ่ให้เป็นกระดำษรีมเล็ก และโครงกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน ขนำดก�ำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 220,000 ตันต่อปี เป็นโรงงำนกระดำษแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีควำมทันสมัย สำมำรถผลิตกระดำษพิมพ์เขียนได้
โดยใช้สำรเคมีทดแทนเยื่อใยสั้นได้ทั้งหมด ไม่กระทบต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์กระดำษของกลุ่มบริษัทฯ อยำ่งมีนัยส�ำคัญ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนลดลงและท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”) 

QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศบังคลำเทศ เม่ือวันที่ 6 มกรำคม 2554 เพื่อด�ำเนินกำร
ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,750 ลำ้นตำกำ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว
ทั้งสิ้น 157.90 ลำ้นตำกำ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ปัจจุบัน QPM ได้รับ
ควำมเหน็จำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ให้มมีตปิรบัเปล่ียนขนำดกำรลงทนุโดยปรบัเปลีย่นจำกกำรผลติกระดำษมำเป็นกำร
ตดักระดำษ โดยรบัจ้ำงและ/หรอื น�ำเข้ำม้วนกระดำษมำตดัเป็นกระดำษตำมขนำดต่ำง ๆ  เพือ่ขำย โดยปรบัลดขนำดกำรลงทนุจำกงบประมำณ 
47 ล้ำนเหรยีญสหรฐั มำเป็นงบประมำณกำรลงทนุประมำณ 1.55 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และ QPM ได้เริม่ด�ำเนนิงำนแล้วในช่วงพฤษภำคม 2556

3) DA Alizay SAS (“Alizay”) 

Alizay เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษและ
กระดำษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 75,737,012 ยูโร ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 75,737,012 
ยูโร โดยมีบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด(มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกรำคม 2556 Alizay ได้ซื้อกิจกำรโรงกระดำษขนำด 300,000 ตันต่อปี ในเขตเมืองอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส จำกรัฐบำล
ฝรั่งเศส หลังจำกโรงงำนแห่งนี้ปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2555 จำกวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เพื่อใช้เป็นฐำนกำรผลิตแห่งใหม่ รองรับกำรจ�ำหน่ำย
กระดำษในกลุ่มยุโรป รวมถึงประเทศในกลุ่มอัฟริกำ ตะวันออกกลำง และสหรัฐอเมริกำ ตำมแผนกำรขยำยตลำดของบริษัทฯ ให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภำคทั่วโลก โดย Alizay ใช้เวลำเพียง 4 เดือน หลังซื้อกิจกำร (พฤษภำคม 2556) ในกำรผลิตกระดำษได้ส�ำเร็จ ท�ำให้ในปัจจุบันกลุ่ม
บรษัิทฯ มกี�ำลงักำรผลติกระดำษรวมถงึ 1.04 ล้ำนตนัต่อปี และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ท้ังด้ำนเวลำและต้นทนุ ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญั
ที่สนับสนุนให้ตรำสินค้ำแข็งแกร่งขึ้นในตลำดโลก 

ต่อมำในเดือนมีนำคม 2558 Alizay ได้เขำ้ซื้อโรงผลิตเยื่อกระดำษและโรงไฟฟ้ำชีวมวลจำกรัฐบำลฝรั่งเศสเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดกำรผลิต
แบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลแห่งนี้จะใช้วัสดุจำกไม้สับมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ
ฝรั่งเศส ท�ำให้มีข้อได้เปรียบจำกต้นทุนค่ำพลังงำนที่ลดลงกวำ่ 20% เมื่อเทียบต้นทุนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นควำมส�ำเร็จก้ำวส�ำคัญในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกระดำษ และขยำยตลำดในภูมิภำคนี้ 

4) APC Middle East FZE (“APC ME”) 

APC ME เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจตัดแปรรูปกระดำษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 1 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์ โดยมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจำกกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรโรงกระดำษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศส จึงได้มีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงควำมเป็นไปได้ในกำร
จัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดำษ ณ สถำนที่ต่ำง ๆ  ทั่วโลกพบว่ำกำรลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดำษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐ
อำหรบัเอมเิรตส์มคีวำมเหมำะสมทัง้ในด้ำนต�ำแหน่งทีต่ัง้ทีใ่ช้เป็นแหล่งกระจำยสนิค้ำไปยงัคเูวต กำตำร์ โอมำน บำห์เรนและผลประโยชน์ทำง
ภำษีที่ได้รับ บริษัทฯ ได้พิจำรณำกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดำษ โดยให้ AAH เข้ำซื้อหุ้น Eastsun จำกบริษัทเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง 
Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ME ที่ตั้งอยู่ในเขต Free zone และได้รับยกเว้นภำษีในกำรน�ำเข้ำและส่งออก โดยหลังจำก AAH เข้ำ
ซื้อหุ้น Eastsun แล้ว จะมีกำรทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun เพื่อน�ำไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็นจ�ำนวน 176 ล้ำนบำทเพื่อด�ำเนินกำรตำม
แผนงำนโครงกำรต่อไป โดย APC ME สำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรได้เดือนพฤษภำคม ปี 2557

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

APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงำนตัด เตรียม และบรรจุกระดำษ เป็นศูนย์กลำงกระจำยสินค้ำให้กับประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกำเหนือ ซึ่งรับม้วนกระดำษมำจำก
โรงผลิตกระดำษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีก�ำลังกำรผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2560 APC EG มี
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ทำง APC EG ได้ท�ำกำรซื้อคลังสินค้ำส�ำหรับติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 4,150 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ที่เมือง 
Alexandria ซึ่งเป็นเมืองท่ำที่ส�ำคัญของประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จจะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินค้ำใน
ประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกำเหนือ ให้กับลูกคำ้ได้อยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น



24   รำยงำนประจ�ำปี 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)   25

กลุ่มธุรกิจเยื่อและสำรเคมี

1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด (“HTSM”) 

HTSM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2537 เพื่อด�ำเนินกำรวิจัย พัฒนำ ผลิต และ
จ�ำหน่ำยสำรเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่ำ “หินปูนสังเครำะห์” ส�ำหรับใช้ในกำรกระบวนกำรผลิตเยื่อ
กระดำษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 HTSM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 40 ลำ้นบำท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

HTSM เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมสัญญำร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“SMT”) 
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51.00 และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.00 ปัจจุบัน HTSM มี
โรงงำนผลติ PCC จ�ำนวน 1 โรง และได้มกีำรขยำยโรงงำนผลติ เมือ่เดอืนสงิหำคม 2554 เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติ ท�ำให้ขนำดก�ำลงักำรผลติเพิม่
จำกเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็น 71,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน โดย PCC ที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตของ HTSM จะถูกน�ำไปใช้ทดแทนเยื่อใยสั้น
และเยือ่ใยยำวในกระบวนกำรผลติกระดำษพมิพ์เขียนของกลุม่บรษิทัฯ และจะช่วยลดปรมิำณกำรน�ำเข้ำเยือ่ใยยำวจำกต่ำงประเทศ และกลุม่
บรษิทัฯ จะเผชญิควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำเยือ่ใยยำว และอตัรำแลกเปลีย่นในระดบัทีต่�ำ่ลง รวมทัง้สำมำรถช่วยลดต้นทนุต่อหน่วย
ในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ากัด (“LQP2”) 

LQP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2553 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ปูนขำวและน�้ำยำขำว โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 LQP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 322 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 322 
ล้ำนบำท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 62.11 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.89 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ปัจจุบัน LQP2 อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตปูนขำว ขนำดก�ำลังกำรผลิต 160.00 ตันต่อวัน โดยคิดเป็นมูลค่ำเงิน
ลงทนุประมำณ 482.00 ล้ำนบำท ซึง่ปนูขำวทีผ่ลติได้จำกโรงงำนดงักล่ำวจะถกูน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลติกระดำษของกลุม่บรษิทัฯ ทัง้หมด 
และจะช่วยให้บรษิทัฯ สำมำรถลดปรมิำณกำรสัง่ซือ้ปนูขำวจำกผู้ผลิต และ/หรอืผู้จดัจ�ำหน่ำยจำกภำยนอก ซึง่จะสำมำรถควบคุมระดบัต้นทนุ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ส�ำหรับควำมคืบหน้ำของโครงกำรนั้น LQP2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จำก BOI และได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงและได้
ยื่นขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน LQP2 สำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี 2558

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

CLO2 เป็นบรษัิทย่อยของบรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิำยน 2553 เพือ่ด�ำเนนิกำรในกำรผลติและจ�ำหน่ำย
คลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสำรเคมีที่ใช้ในกำรฟอกเยื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 CLO2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 104 ลำ้นบำท ซึ่ง
เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 104 ล้ำนบำท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.23 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ปัจจุบัน CLO2 อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ขนำดก�ำลังกำรผลิต 30.00 ตันต่อวัน ซึ่งคิดเป็น
มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 256.00 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำรพึ่งพิงผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ�ำหนำ่ยสำรเคมีดังกลำ่วจำกภำยนอก
เช่นเดียวกับกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตปูนขำวของ LQP2 

ส่วนควำมคืบหน้ำของโครงกำรนั้น CLO2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จำก BOI และได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงและได้ยื่น
ขออนุญำตกำรประกอบกิจกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้เมื่อเดือนกันยำยน ปี 2557

4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ากัด (“APulpM3”) 

APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตเยื่อกระดำษ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 APulpM3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,132,500,000 บำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 841,055,000 
บำท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

เนื่องจำกโครงกำรโรงกระดำษ 3 หรือ APM3 ได้เริ่มเดินเครื่องที่ก�ำลังกำรผลิต 220,000 ตัน และกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อ
โรงกระดำษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่มีก�ำลังกำรผลิต 300,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้ปริมำณเยื่อมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและต้องยกเลิกกำร
ขำยเยื่อแห้งให้แก่ลูกคำ้ภำยนอก รวมถึงยังต้องน�ำเขำ้เยื่อจำกต่ำงประเทศเพื่อมำผลิตเป็นกระดำษ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงกำรโรงเยื่อ 3 เพื่อ
เพิ่มก�ำลังกำรผลิตเยื่อกระดำษ ที่ก�ำลังกำรผลิต 472,500 ตันต่อปี (หรือ 1,500 ตันต่อวัน) โดยมีงบประมำณลงทุนทั้งสิ้น 6,263 ล้ำนบำท 
โดยควำมคืบหนำ้ของโครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในส่วนกำรพัฒนำโครงกำรอยู่ที่ร้อยละ 90

5) บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ�ากัด (“DAO2”) 

DAO2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2557 เพื่อกำรผลิตกำ๊ชออกซิเจนส่งให้กับ
โรงเยื่อที่ 1 และโรงเยื่อที่ 2 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 DAO2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 47.2 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 
47.2 ล้ำนบำท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงให้โรงเยื่อกระดำษสำมำรถผลิตเยื่อกระดำษได้มำกขึ้น ก�ำลังกำรผลิตก๊ำซออกซิเจนจึงไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้อง
สั่งซื้อจำกผู้ผลิตภำยนอก ที่มีรำคำสูงกว่ำที่ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงผลิตก๊ำซออกซิเจน และเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยมีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด 24,800 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 1,100 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 8.9 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี เพื่อทดแทนกำรซื้อจำกภำยนอก

ส�ำหรับควำมคืบหน้ำของโครงกำรนั้น ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จำก BOI และได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสรำ้งและได้ยื่นขอ
อนุญำตกำรประกอบกิจกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้เมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2559

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวข้อง

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้าใส จ�ากัด (“DA NS”) 

DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2538 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตน�้ำอุตสำหกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยโรงผลิตน�้ำอุตสำหกรรมก�ำลังกำรผลิต 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 ลูกบำศก์เมตรต่อปี และ
อำ่งเก็บน�้ำขนำด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 DA NS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 501,616,060 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว
ทั้งสิ้น 501,616,060 ล้ำนบำท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

DA NS มคีวำมสำมำรถบรกิำรจดัหำน�ำ้ดบิได้มำกกว่ำ 36 ล้ำนลกูบำศก์เมตรต่อปี โดยมลีกูค้ำหลกั คอื กลุม่บรษิทัฯ และลกูค้ำอตุสำหกรรม
อื่นในเขตอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเข้ำถือหุ้นของบริษัทฯ ท�ำให้ DA NS มีฐำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำวท�ำให้
ไม่สำมำรถถือครองที่ดินเกินกวำ่ 10 ไร่ ได้ จึงต้องได้รับกำรส่งเสริมจำก BOI เพื่อขออนุญำตถือครองที่ดินจำก BOI ซึ่งปัจจุบัน DA NS ได้รับ
อนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556

2) บริษัท คันนา จ�ากัด (“KN”) 

KN เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2551 เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยกำรเช่ำคันนำจำก
เกษตรกร เพือ่ด�ำเนนิกำรปลกูต้นกระดำษ เมือ่ครบอำย ุ3 ปี ต้นกระดำษจะเตบิโตเตม็ทีแ่ละพร้อมส�ำหรบักำรตดัฟัน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 KN มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 530 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 530 ลำ้นบำท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกต้นกระดำษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่วนปลำยไม้หรือไม้ท่ีไม่ได้ขนำด โดยจะจ�ำหน่ำยส่วน
โคนไม้ให้แก่บรษิทัฯ เพือ่น�ำไปใช้เป็นวตัถดุบิส�ำหรบักำรผลติกระดำษ และจะจ�ำหน่ำยส่วนปลำยไม้หรอืไม้ทีไ่ม่ได้ขนำดให้แก่กลุม่ธรุกจิพลงังำน
ของบรษิทัฯ เพือ่น�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิชวีมวลอืน่ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ ทัง้นี ้กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรปลกูต้นกระดำษดงักล่ำว นอกจำก
จะเป็นกำรช่วยเพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษัิทฯ แล้ว ยงัเป็นกำรช่วยส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
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3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด (“AAH”) 

AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2538 เพื่อเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 AAH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,600 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 2,600 ลำ้นบำท 
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

ปัจจบุนั AAH ถอืหุน้ทำงตรงอยูใ่นบรษิทัอืน่เป็นจ�ำนวนรวมทัง้สิน้ 11 บรษิทั ซึง่บรษิทัเหล่ำนีม้ลีกัษณะกำรประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ สำมำรถช่วยสนับสนุนกำรจัดหำวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี

ปัจจบุนั AAH อยูร่ะหว่ำงกำรปรบัโครงสร้ำงกำรลงทนุภำยในกลุม่บรษิทัเพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรหำจดัหำแหล่งเงนิทนุจำกภำยนอก 
และยงัคงมองหำโอกำสทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในโครงกำรหรอืบรษิทัอืน่ทีส่ำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่กลุม่บรษิทัฯ อกีในอนำคต เพือ่เพิม่มลูค่ำ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และสร้ำงควำมมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว

4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) 

Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2546 เพื่อเขำ้ถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 67.15 ลำ้นเหรียญฮ่องกง ซึ่ง
เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 67.15 ลำ้นเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

จำกควำมต้องกำรทีจ่ะจดัตัง้โรงตดัแปรรปูกระดำษในเขต Free zone ของประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ เพือ่กระจำยสนิค้ำไปยงับรเิวณ
ใกล้เคียงและผลประโยชน์ทำงภำษี บริษัทฯ จึงได้พิจำรณำกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดำษหรือ APC ME โดยผำ่น Eastsun โดย
ให้ AAH เข้ำซื้อหุ้น Eastsun จำกบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งบริษัทในกำรลงทุน และให้ Eastsun เป็น 
Holding Company ของบริษัทในตำ่งประเทศที่ท�ำธุรกิจแปรรูปกระดำษ เพื่อประโยชน์ทำงภำษีและกำรลงทุนต่อไปในอนำคต

5) Metro Profit International Limited (“Metro”) 

Metro เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2555 เพื่อเข้ำถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Metro มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด 

เดิม Metro เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Alizay ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ในเดือนธันวำคม ปี 2559 
Alizay ได้ด�ำเนินกำรลดทุนทั้งหมดที่ถือโดย Metro เพื่อลดขำดทุนสะสม Metro จึงไม่มีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay อีกต่อไป 

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

DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2557 เพื่อลงทุนในบริษัท
ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมำร์ส�ำหรับเข้ำด�ำเนินกำรร่วมประมูลและเจรจำรำยละเอียดสัญญำเช่ำโรงเยื่อและกระดำษกับกระทรวง
อุตสำหกรรมของประเทศเมียนมำร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 DASG มีทุนจดทะเบียน 1 ดอลลำร์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 
1 ดอลลำร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด และ DASG เป็นผู้ถือหุ้นทำง
ทะเบียนใน PTCB จ�ำนวนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

7) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) 

A-Maritime เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 และมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นบรษิทัผูล้งทนุในกลุม่ธรุกจิกำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรอืเดนิทะเล โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 A-Maritime 
มีทุนจดทะเบียน 32.15 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 32.15 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุทีอ่อกและช�ำระแล้วทัง้หมด กำรจดทะเบยีนบรษิทัเรอืทีป่ระเทศฮ่องกงเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบั และได้ค่ำเช่ำ
สูงกว่ำบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

8) NPS Mosa Shipping Company Limited 

NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อ
วันที่ 3 ตุลำคม 2557 และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPS Mosa 
Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลำร์
สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

9) Alizay 1 Shipping Company Limited 

Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 
3 ตุลำคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 
5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด 

10) Tofte 1 Shipping Company Limited 

Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 
3 ตุลำคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

11) NPS Mosa Shipping S.A 

NPS Mosa Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสำธำรณรัฐปำนำมำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558 ประเภท
ธุรกิจ Bulk Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPS Mosa 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

12) Alizay 1 Shipping S.A 

Alizay 1 Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสำธำรณรัฐปำนำมำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558 ประเภทธุรกิจ 
Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 Alizay 1 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

13) Tofte 1 Shipping S.A 

Tofte 1 Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสำธำรณรัฐปำนำมำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558 ประเภทธุรกิจ 
Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Tofte 1 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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14) Biomasse Energie d’ Alizay (BEA)

เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 DA Alizay SAS ได้ท�ำสัญญำซื้อหุ้น Biomasse Energie d’ Alizay ซึ่งเคยชนะกำรประมูลสัญญำขำยไฟฟ้ำ
จำกรัฐบำลฝรั่งเศส จำกผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่ำจ่ำยซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำประมำณ 38 ล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็นจ่ำยให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ลำ้นยูโร (เทียบเทำ่ประมำณ 27 ลำ้นบำท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ลำ้นยูโร (เทียบเทำ่ประมำณ 
11 ลำ้นบำท) ส่งผลให้ DA Alizay SAS เป็นผู้ถือหุ้น BEA ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100

BEA เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ�ำหนำ่ยให้กับกำรไฟฟ้ำฝรั่งเศส 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 BEA มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 200,000 ยูโร โดยมี DA Alizay SAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจบริษัทร่วม 

1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) (“NPS”)

NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2538 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ด้วยโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหัน
ไอน�้ำ และจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2560 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท โดยเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
รวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้ำนบำท ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของNPS มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้ำ 8 (“PP8”) ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์ 
คิดเป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟำ้ก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดย
โรงไฟฟ้ำดังกล่ำว ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งใช้ถ่ำนหินและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิต ส�ำหรับลูกค้ำหลักของ NPS คือ กฟผ. บริษัทฯ และลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ตั้ง
อยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี โดย NPS ได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำ้กับ กฟผ. จ�ำนวน 
2 ฉบับ โดยมีก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อำยุสัญญำ 25 ปี และจะสิ้นสุดอำยุ
สัญญำในปี 2567 ส�ำหรับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับบริษัทฯ นั้น มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีอำยุสัญญำ 5 
ปีนับจำกวันที่ได้รับใบอนุญำตจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำ โดยสัญญำจะมีผลบังคับต่อไปอีกครำวละ 5 ปี หำกคู่สัญญำ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำ ไม่ประสงค์จะต่อสญัญำเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
30 วัน ในส่วนของลูกคำ้อุตสำหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำน ประเภท
กจิกำรใบอนญุำตจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและกจิกำรระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในสวนอตุสำหกรรม 304 จงัหวดัปรำจนีบรุี 
จำก BECO ท�ำให้ NPS สำมำรถเข้ำท�ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูค้ำอุตสำหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นเขตอตุสำหกรรม
ดังกล่ำวได้โดยตรง ส�ำหรับไอน�้ำที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ภำยในกิจกำร และส่วนที่เหลือทำง 
NPS ได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ และลูกคำ้อุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัด
ปรำจีนบุรี โดยสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ มีอำยุสัญญำ 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญำเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2540 และจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 

ส�ำหรับถ่ำนหินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในกำรผลิตไฟฟ้ำ ปัจจุบัน กลุ่ม NPS ได้จัดหำถ่ำนหินจำก
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยในประเทศเป็นหลกั โดยสำมำรถเลอืกซือ้ถ่ำนหนิได้ตำมปรมิำณทีต้่องกำรเป็นครำว ๆ  ไป ตำม
รำคำตลำด ซึง่จะซือ้ในปรมิำณครำวละ 20,000 - 40,000 ตนั โดยใช้รถบรรทกุของ NPS และคูค้่ำในกำรขน
ถ่ำนหิน อย่ำงไรกต็ำม กลุม่ NPS อำจพจิำรณำเข้ำท�ำสญัญำจดัซือ้ถ่ำนหินระยะยำวกบัผูจ้ดัจ�ำหน่ำยถ่ำนหนิ
ได้หำกมรีำคำทีเ่หมำะสม ในส่วนของเชือ้เพลงิชวีมวลนัน้ กลุม่ NPS ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิกำรปลกูต้นพลงังำน 
และจดัหำเชือ้เพลงิชวีมวลจำกกลุม่เกษตรกรหรอืผูผ้ลติเชือ้เพลงิชวีมวลในประเทศโดย ซึง่บรหิำรจดักำรโดย
ฝ่ำยจัดซื้อชีวมวลกลำง (Biomass Fuel Sourcing)
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2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด (“NPP2”)

NPP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำ โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 NPP2 มทีนุจดทะเบยีนรวมทัง้สิน้ 370.00 ล้ำนบำท เป็นทนุทีช่�ำระแล้วเตม็ทัง้จ�ำนวน ซึง่ NPS เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟำ้ที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP2 มีจ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟำ้ 2 
(“PP2”) มีที่ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีขนำดก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น 
ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ำยให้กับ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำระยะยำวมอีำยสุญัญำ 21 ปี และสญัญำจะสิน้สดุในปี 2563 ซึง่พลงังำนไฟฟ้ำตำมสญัญำดงักล่ำวอยูท่ี ่8 เมกะวตัต์ ส�ำหรบักระแสไฟฟ้ำ
ส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ำยให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด (“NPP3”)

NPP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยกระแส
ไฟฟ้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,640.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP3 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 
โรง ได้แก่ โรงไฟฟำ้ 3 (“PP3”) และโรงไฟฟำ้ 4 (“PP4”) โดยโรงไฟฟำ้ดังกลำ่วตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ในส่วนของ PP3 มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ PP4 มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ ทั้ง PP3 และ 
PP4 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่ง
ดังกล่ำวจะถูกจ�ำหน่ำยให้กับ กฟผ. เป็นหลักภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว มีอำยุสัญญำ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในปี 2567 โดย
มีพลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำอยู่ที่ 41.00 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้ำส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหนำ่ยให้กับบริษัทฯ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ มีอำยุ
สัญญำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2554 โดยสัญญำจะมีผลบังคับต่อไปอีกครำวละ 1 ปี หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่แสดงเจตนำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรวำ่ ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

นอกจำกนี้ NPP3 ยังมีโรงกรองน�้ำส�ำหรับผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 25,200 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน ทั้งนี้ NPP3 ได้ปรับปรุงระบบกรองน�้ำ ท�ำให้ก�ำลังกำรผลิตติดตั้งลดลงเป็น 24,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน แต่สำมำรถลดต้นทุนได้
มำกขึ้น ทั้งนี้ น�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมที่ผลิตได้จะถูกน�ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ำย
ให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในสวนอุตสำหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรำ

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด (“NPP5”)

NPP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2551 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,520.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟำ้ที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP5 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 5 (“PP5”) และโรงไฟฟ้ำ 6 (“PP6”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมำจำกบริษัทฯ ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยกิจกำรโรงไฟฟ้ำลงวันที่ 
26 มิถุนำยน 2552 โดยโรงไฟฟำ้ดังกล่ำวตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นั้น มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 
37.15 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนำดก�ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ซึ่งกระแสไฟฟำ้ที่ผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่ำว 
จะถูกจ�ำหน่ำยไปให้กับ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวมีอำยุสัญญำ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในปี 2571 โดยมีพลังงำนไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวมอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้ำส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ำยให้แก่บริษัทฯ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่มีอำยุสัญญำ 19 
ปี นับจำกวันที่ 1 ธันวำคม 2552 โดยสัญญำจะสิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2571 นอกจำกนี้ NPP5 ได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อ
จ�ำหน่ำยไอน�้ำที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำดังกล่ำว

5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด (“NPP5A”)

NPP5A เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
และไอน�้ำโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,778.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP5A มี
จ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 5A (“PP5A”) โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นั้น 
มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับและเปลือกไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต

NPP5A ได้วำงแผนกำรด�ำเนินโครงกำรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงกำรในช่วงที่ 1 เป็นหน่วยกำรผลิตไอน�้ำ คือในส่วนของ
หม้อไอน�ำ้ ซึง่มกี�ำลงักำรผลติตดิตัง้ 300 ตนัต่อชัว่โมง โดยได้เริม่ด�ำเนนิกำรผลติตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม ปี 2555 และได้จ�ำหน่ำยไอน�ำ้แรงดนัสงู
ให้แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไอน�้ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ NPS และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง
ดังกล่ำวสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง นอกจำกนี้ NPP5A ยังขำยไอน�้ำแรงดันปำนกลำงและแรงดันต�่ำให้กับบริษัทฯ และ
ลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี อีกด้วย ส่วนโครงกำรในช่วงที่ 2 เป็นหน่วยกำรผลิตไฟฟำ้ ขนำด 98 
เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟำ้ดังกล่ำวได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 โดยกระแสไฟฟำ้ที่
ผลิตได้ถูกจ�ำหน่ำยไปให้กับบริษัทฯ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวมีอำยุสัญญำ 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในปี 2566 โดยมีพลังงำน
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์

6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด (“FG”)

FG เดิมชื่อบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด (“NPS PP9”) เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 
2555 เพื่อรับโอนโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ จำก BECO ตำมแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม NPS 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,427.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 2,303.50 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน FG ได้รับโอนโครงกำรโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวจำก BECO เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี ใช้พื้นที่ในกำรก่อสรำ้งโครงกำร
ทั้งสิ้น 55 ไร่ และจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในกำรผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟำ้เป็นแบบกังหันไอน�้ำ 
ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ โดยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ได้แก่ ลูกคำ้ใน
สวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงกำรได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้วตั้งแต่เดือน
มีนำคม 2560

7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด (“NPP11”)

NPP11 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟำ้
และไอน�้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 950.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS 
เป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ในสดัส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด ปัจจบุนัโรงไฟฟ้ำทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรบรหิำรจดักำรของ NPP11 คอื 
โรงไฟฟ้ำ 11 (“PP11”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมำจำกบริษัทฯ ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยกิจกำรโรงไฟฟ้ำลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2552 โดยมีที่ตั้งของ
โรงไฟฟ้ำอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ขนำดก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็นเชื้อเพลิง
หลักในกำรผลิต ซึ่งกระแสไฟฟำ้ที่ผลิตได้ถูกจ�ำหนำ่ยให้กับ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีอำยุสัญญำ 25 ปี และสัญญำ
จะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำดังกล่ำวอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ นอกจำกนี้ NPP11 ได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อ
จ�ำหนำ่ยไอน�้ำที่ได้จำกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำดังกล่ำว

8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ากัด (“NPP12”)

NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟำ้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,515.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 378.75 ล้ำนบำท ซึ่ง 
NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีแผนที่จะด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟำ้ขนำดก�ำลังกำร
ผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวใช้เทคโนโลยีหม้อไอน�้ำชนิด
น�ำสำรเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) และใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ทั้งนี้ NPP12 ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2556 และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนรำยงำน EIA ที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ใบอนุญำตก่อสร้ำง อยู่ระหว่ำงรับโอนจำก DANS ซึ่งเดิม
คือ บริษัท ไทยเพำเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ แต่ต่อมำได้เปลี่ยนไปท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำเพื่อกำร
อตุสำหกรรมแทน ปัจจบุนั NPP12 อยูร่ะหว่ำงรอแผนกำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจนของโครงกำรโรงผลติเยือ่กระดำษท่ี 3 ของ ApulpM3 เนือ่งจำก
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ NPP12 เป็นน�้ำมันยำงด�ำ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษ
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9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ากัด (“IPP IP2)

IPP IP2 เป็นบรษิทัย่อยของ NPS ทีไ่ด้จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม 2555 เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำย
กระแสไฟฟำ้เพื่อกำรอุตสำหกรรม และรองรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ที่รับโอนมำ
จำก NPS IPP ตำมแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,380.00 ลำ้น
บำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,310.44 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โครงกำร
โรงไฟฟ้ำดงักล่ำวใช้เทคโนโลยไีอน�ำ้แบบ CFB และมชีดุผลติกระแสไฟฟ้ำเป็นแบบกงัหนัไอน�ำ้ โดยใช้ถ่ำนหนิเป็นเชือ้เพลงิหลกั และคำดว่ำจะ
ใช้เงินลงทุนส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งนี้ ประมำณ 25,000.00 ลำ้นบำท ซึ่งจะจัดหำจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แหล่งเงินทุนภำยใน
กลุ่ม NPS และนักลงทุนใหม่จำกภำยนอก

ทำง IPP IP2 ได้จัดด�ำเนินกำรแก้ไขรำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ (Environmental Health Impact 
Assessment: EHIA) ตำม คชก. ก�ำหนด และได้ยื่นรำยงำน EHIA ฉบับแก้ไขต่อ สผ. แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ต่อมำที่ประชุม 
คชก. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2560 มีมติไม่ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำน EHIA ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ IPP IP2 ฉบับวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ 2560 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตำมแนวทำงและรำยละเอียดที่ คชก. ก�ำหนด โดยไม่ตัดสิทธิกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเสนอรำยงำน 
EHIA ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ คชก. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหวำ่งแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนฉบับดังกล่ำว โดย
กำรแก้ไขรำยงำน EHIA ทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2561 และคำดว่ำจะได้รับควำมเห็นชอบต่อรำยงำนภำยในไตรมำส 2 
ของปี 2562 นอกจำกนี้ IPP IP2 ยังอยู่ระหวำ่งกำรเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว (PPA) กับ กฟผ. เพื่อก�ำหนดวันเริ่มต้นจำ่ย
ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) โดย IPP IP2 มีแผนงำนเบื้องต้นส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ IPP 
IP2 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ส�ำหรับหน่วยผลิตไฟฟำ้ หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ซึ่งตำมแผนงำนปัจจุบันคำดว่ำจะสำมำรถ SCOD ได้ในปลำยปี 
2567 และปี 2568 ตำมล�ำดับ 

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ากัด (“IPP IP7”)

IPP IP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ส�ำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power 
Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 IPP IP7 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 660.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 596.74 
ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน IPP IP7 อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมจัดท�ำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดสรรที่ดิน โดยคำดว่ำจะลงพื้นที่เพื่อด�ำเนินกำรดังกล่ำวภำยหลังจำกที่ EHIA ของโครงกำร IPP 
IP2 ได้รับควำมเห็นชอบจำก คชก. เป็นที่เรียบร้อยก่อน ซึ่งคำดว่ำจะเป็นช่วงไตรมำส 1 ของปี 2562

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ากัด (“CHP1”)

CHP1 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2555 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟำ้พลังควำมร้อนร่วมโดยใช้กำ๊ซธรรมชำติ รวมถึงจ�ำหนำ่ยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 2,492.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 720.50 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ CHP1 ได้ยื่นรำยงำน EIA ฉบับแก้ไขส่งส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2560 และรำยงำน EIA ฉบับดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คชก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 
นอกจำกนี้ CHP1 ได้ส่งหนังสือแจ้งควำมสนใจใช้กำ๊ซธรรมชำติให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
รับหนังสือตอบกลับจำก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 เรื่อง หลักกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ พร้อมประมำณค่ำใช้จำ่ยในกำรก่อสร้ำง
ระบบท่อย่อยส่งก๊ำซฯ โดยทำง ปตท. ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจและออกแบบกำรขยำยโครงข่ำยท่อย่อยส่งก๊ำซส�ำหรับ โครงกำร CHP1 เพื่อให้
ทำง CHP1 พิจำรณำควำมคุ้มทุนในกำรด�ำเนินโครงกำร ปัจจุบัน CHP1 ยังอยู่ระหว่ำงรอประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 
แบบ SPP Gas จำกทำงคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (“กกพ.”)

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ากัด (“CHP3”)

CHP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติรวมถึงจ�ำหน่ำยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 250.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ 
CHP3 มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อศึกษำข้อมูลและจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบสถำนที่ตั้งของ
โครงกำรเพือ่จดัท�ำ EIA ในไตรมำสที ่3 ของปี 2562 ภำยหลงัจำกที ่EHIA ของ IPP IP2 ได้รบักำรอนมุตัเิสรจ็สิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ 
CHP3 ได้น�ำส่งหนงัสอืแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำตไิปยงั ปตท. แล้ว โดยในขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงกำรตรวจสอบข้อมลูของ ปตท. เพือ่พจิำรณำ
ควำมเป็นไปได้ในกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำตใิห้กบัโครงกำรดงักล่ำว รวมท้ังอยูร่ะหว่ำงเตรยีมกำรเกีย่วกบัมำตรฐำนต่ำง ๆ  เช่น มำตรฐำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรขอใบอนุญำตและด�ำเนินขั้นตอนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ากัด (“CHP5”)

CHP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติรวมถึงจ�ำหน่ำยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 CHP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 350.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 346.00 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
ทั้งนี้ CHP5 มีแผนที่จะจัดท�ำ EIA ต่อไปในอนำคต และได้น�ำส่งหนังสือแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับโครงกำรดังกลำ่ว รวมทั้งอยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรเกีย่วกับมำตรฐำนต่ำง ๆ  เช่น มำตรฐำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม กำรขอใบอนุญำตและด�ำเนินขั้นตอนตำ่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ากัด (“CHP7”)

CHP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำตริวมถงึจ�ำหน่ำยไอน�ำ้เพือ่กำรอตุสำหกรรม และเพือ่รองรบักำรขยำยธรุกจิทำงด้ำน
พลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 
1.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

 ทั้งนี้ CHP7 ได้น�ำส่งหนังสือแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. 
เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับโครงกำรดังกล่ำว รวมทั้งอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น 
มำตรฐำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรขอใบอนุญำตและด�ำเนินขั้นตอนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

15) บริษัท อี 85 จ�ากัด (“E85”)

E85 เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทำนอล จ�ำกัด (“AAE”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2550 เพือ่ผลติและจ�ำหน่ำยเชือ้เพลงิเอทำนอล โดย AAE ได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัเป็น E85 เมือ่วนัที ่28 มนีำคม 2556 โดย ณ วนั
ที่ 31 ธันวำคม 2560 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,853.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว E85 มีหน่วยกำรผลิต 2 หน่วย รวมเป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน สถำนที่ตั้ง
อยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยกำรผลิตเอทำนอลหน่วยที่ 1 ขนำด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้งหมำดจ�ำนวน 
4 โรง ที่รองรับหน่วยกำรผลิตหน่วยที่ 1 นั้น เริ่มด�ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนมกรำคมปี 2556 ส่วนหน่วยกำรผลิตหน่วยที่ 2 ขนำด 
250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนำคมปี 2559
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16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ากัด (“SNB”)

SNB เป็นบรษัิทย่อยของ NPS ทีไ่ด้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่18 มกรำคม 2531 เพือ่ผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัร�ำดบิและร�ำสกดั 
(กำกร�ำ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงำนของ SNB ตั้งอยู่ในต�ำบลบำงสมัคร อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชงิเทรำ ซึง่อยูใ่กล้กบัแหล่งปลกูข้ำวทีเ่ป็นวตัถุดบิทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติ โดยมกี�ำลงักำรผลติตดิตัง้ 200.00 ตนัร�ำดบิต่อวนั สำมำรถผลติ
น�้ำมันร�ำดิบได้ประมำณ 40.00 ตันต่อวัน และร�ำสกัดได้ประมำณ 160.00 ตันต่อวัน ส�ำหรับลูกคำ้หลักของ SNB คือ กลุ่มลูกคำ้ที่น�ำน�้ำมัน
ร�ำดิบไปผลิตเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสำหกรรมผลิตน�้ำมันร�ำข้ำวเพื่อกำรบริโภคและอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ และกลุ่มลูกค้ำที่น�ำร�ำสกัด 
(กำกร�ำ)ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ 

อย่ำงไรก็ดี SNB ได้หยุดกำรผลิตตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558 เพื่อลดผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกรำคำวตัถดุบิทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่ำงมำก และได้เริม่กลบัมำด�ำเนนิกำรผลติใหม่ตัง้แต่เดอืนธนัวำคม 2558 ซึง่เป็นฤดกูำลผลติข้ำวนำปีท�ำให้
มปีรมิำณร�ำข้ำวขำวเพิม่มำกขึน้ และรำคำร�ำข้ำวขำวและรำคำน�ำ้มนัร�ำดบิกลบัสูภ่ำวะปกต ิอย่ำงไรกต็ำม ในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2559 SNB 
ได้รับผลกระทบจำกภำวะภัยแล้งท�ำให้มีปริมำณร�ำข้ำวขำวน้อยกว่ำปกติ และรำคำร�ำข้ำวขำวปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมำณกำรสั่งสีข้ำว
ของผู้ส่งออกข้ำวสำรมีน้อย ท�ำให้รำคำร�ำข้ำวขำวสูงขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมำสที่ 3 ท�ำให้ไม่สำมำรถผลิตน�้ำมันร�ำดิบได้อยำ่งต่อเนื่อง ในส่วน
ของร�ำสกัดได้รับผลกระทบจำกผู้ผลิตอำหำรสัตว์น�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ เช่น ข้ำวสำลี และกำกถั่วเหลือง ซึ่งมีรำคำต�่ำกว่ำร�ำสกัด
เข้ำมำทดแทน ท�ำให้รำคำขำยร�ำสกัดถูกกดดันจนรำคำปรับลดต�่ำกว่ำปกติ ทั้งน้ี SNB ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตน�้ำมันปำล์มจำก
กำกปำล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มโรงไฟฟำ้ชีวมวล โดย SNB ได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิตน�้ำมัน
ปำล์มแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2559

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำร NPS ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ SNB ให้แก่ 
I-TOWN ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมเง่ือนไข ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติในสัญญำสินเช่ือ 
ข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือสัญญำทำงกำรเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร

17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด (“AL”)

AL เป็นบรษิทัย่อยของ NPS ทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่6 กรกฎำคม 2555 เพือ่ประกอบธรุกจิแยกคลอไรด์และโพแทสเซยีม
และสำรเคมีที่จ�ำเป็นในกำรผลิตเยื่อออกจำกขี้เถำ้ขำว โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 155.00 ล้ำนบำท เป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ากัด (“NPS Solar Rooftop”)

NPS Solar Rooftop เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรลงทุนท�ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ต่อมำ NPS Solar Rooftop ได้เปลี่ยนมำด�ำเนินกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำรลงทุนท�ำโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150.00 
ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 37.50 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จ�ากัด (“NPS OS”)

NPS OS เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2552 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทำงทะเล 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 310.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OS เป็นเจ้ำของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนำด 53,075 
เมตตริกตัน (Supramax Size) โดยเรือล�ำนี้มีก�ำลังขนส่งถำ่นหินได้ประมำณครั้งละ 52,000 ตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถำ่นหินจำก
ต่ำงประเทศมำยังท่ำเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำต่อไป ปัจจุบัน 
NPS เข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำง NPS OS ขนส่งถ่ำนหินเป็นรำยครั้ง

20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ากัด (“NPS OR”)

NPS OR เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย พีพี 10 จ�ำกัด (“NPS PP10”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2551 เพื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำภำยใต้โครงกำรประมูลกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
เอกชนรำยเล็ก โดย NPS PP10 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ เพื่อรองรับกำรขนส่งเชื้อเพลิงให้กับกิจกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 101.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OR เป็นเจำ้ของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนำด 44,849.00 เมตริกตัน 
(Supermax Size) โดยเรือล�ำนี้ถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถำ่นหินและไม้สับ ซึ่งมีก�ำลังขนส่งถำ่นหินได้ประมำณครั้งละ 40,000 ตันต่อเที่ยว และ
มีก�ำลังสำมำรถขนไม้สับได้ประมำณครั้งละ 20,000 ตันแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว 

อย่ำงไรกด็ ีทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำรของ NPSครัง้ที ่7/2559 เมือ่วนัที ่21 กนัยำยน 2559 ได้มมีตอินมุตัขิำยเรอื M.V. NPS ORANA 
ซึง่เป็นแบบขำยซำก ในรำคำไม่ต�ำ่กว่ำ 280 เหรยีญสหรฐัต่อเมตรกิตนั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ�ำนวน 2.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 89.12 
ล้ำนบำท ซึ่งกำรขำยในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อกำรขนส่งถ่ำนหินของ NPS ต่อมำเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 NPS OR ได้ท�ำกำรส่งมอบเรือ 
M.V. NPS ORANA ให้แก่ Taurus Maritime Ltd. (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยแห่งหมู่เกำะมำแชล) ซึ่งเป็นผู้ซื้อตำมสัญญำซื้อขำยเรือ
ฉบับลงวันที่ 7 ตุลำคม 2559 ประกอบกับบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญำฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม 2559 และรับช�ำระรำคำค่ำเรือครบถ้วนแล้ว
ในวันดังกล่ำว ปัจจุบัน NPS OR ไม่ได้ประกอบกิจกำรใดและอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรช�ำระบัญชี

21) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ�ากัด (“NPS CAPE”)

NPS CAPE เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภำคม 2556 ต่อมำเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2556 ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 NPS CAPE มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 4.90 ล้ำนบำท เป็นทุน
จดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด NPS CAPE เป็นเจ้ำของ
เรือ 1 ล�ำ ชื่อ MV. NPS CENTURY มีขนำด 172,036 เมตริกตัน (Cape Size) จัดหำมำในรำคำ 18.50 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยอำศัย
แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืม NPS 

อยำ่งไรก็ดี ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร NPS ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงเรือ
ขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศ โดยให้ NSP Cape ขำยเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กับ OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งภำยในกลุ่ม โดย
ได้ด�ำเนินกำรขำยเรือ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2557 ในรำคำ 572.91 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน ปัจจุบัน NPS CAPE ไม่ได้
ประกอบกิจกำรใดและอยู่ระหวำ่งเตรียมกำรช�ำระบัญชี

22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (“OSH”)

OSH เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชน
จีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยในตำ่งประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคำ้ทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 32.50 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของ OSH เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงเรือขนส่งสินค้ำระหวำ่ง
ประเทศ โดย OSH ได้ด�ำเนินกำรขำยเรือ M.V. NPS CENTURY ไปให้กับบริษัทย่อยของ OSH ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของ
สำธำรณรัฐปำนำมำ ชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ในรำคำ 17.80 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ากัด (“OC”)

OC เป็นบรษิทัย่อยของ OSH ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดัภำยใต้กฎหมำยของเขตบรหิำรพเิศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจนี เมือ่
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 OC มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน OC เป็นผู้รับบริหำรจัดกำรเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนให้แก่ Alizay 2 และ Cape Shipping
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24) บริษัท อลิเซ่ ทู ชิปปิ้ง จ�ากัด (“Alizay 2”)

Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของเขตสำธำรณรัฐปำนำมำเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคำ้ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกแล้วและช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2558 Alizay 2 ได้ท�ำกำรซื้อเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY ในรำคำ 9.20 ลำ้น
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยอำศัยแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืม OSH เรือล�ำดังกล่ำวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับอำยุประมำณ 12 ปี ขนำดเรือ 
49,917 เมตริกตัน ควำมสำมำรถในกำรขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ยว ภำยหลังจำกที่ Alizay 2 ซื้อเรือเขำ้มำได้เปลี่ยนชื่อ
เรือล�ำดังกล่ำวเป็น M.V. ALIZAY 2 และถูกน�ำมำใช้รับกำรว่ำจ้ำงขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศกับบุคคลภำยนอกเป็นรำยเที่ยว

25) บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ากัด (“Cape Shipping”)

Cape Shipping เป็นบริษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐปำนำมำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคำ้ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 Cape Shipping มีทุน
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมด Cape Shipping ได้ซื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จำก OSH ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงเรือ
ขนส่งระหว่ำงประเทศ ในรำคำ 17.80 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ช�ำระค่ำเรือล�ำดังกล่ำวโดยอำศัยแหล่งเงินทุน
จำกกำรกู้ยืม OSH โดยเรือล�ำน้ีมีก�ำลังขนส่งถ่ำนหินได้ประมำณครั้งละ 172,036 เมตริกตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถ่ำนหินจำก
ต่ำงประเทศมำยังท่ำเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำต่อไป ปัจจุบัน
บริษัทฯ เข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำง Cape Shipping ขนส่งถำ่นหินเป็นรำยครั้ง เช่นเดียวกับ NPS OS

26) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ากัด (“ITS5”) 

ITS5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2544 เพื่อประกอบกิจกำรทุ่นขนถ่ำยสินค้ำกลำง
ทะเล (Floating Crane) โดย NPS ได้เขำ้ซื้อหุ้นของ ITS5 จำกผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกำรขนถ่ำยสินคำ้ทำงทะเลของกลุ่ม 
NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68.00 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน ITS5 มีทุ่นขนถำ่ยสินคำ้อยู่บริเวณกลำงทะเลบริเวณ อ�ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรีจ�ำนวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเครื่องหนีบยกของ (Grab) จ�ำนวน 2 ตัว โดยสำมำรถขนถ่ำยสินคำ้ได้ประมำณ 2.00 ล้ำนตันต่อปี ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้ำที่ด�ำเนินกำรขนถ่ำย

อย่ำงไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมกำร NPS ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ ITS5 ให้แก่ 
บริษัท เอ็มไอบี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติ
ในสัญญำสินเชื่อ ข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือสัญญำทำงกำรเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร

27) บริษัท น�า้ใส 304 จ�ากัด (“NS304”) 

NS304 เป็นบรษัิทย่อยของ NPS ทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่28 มกรำคม 2548 เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้เพือ่
กำรอตุสำหกรรมให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในสวนอตุสำหกรรม 304 จงัหวดัปรำจนีบรุ ีและจดัหำน�ำ้ดบิให้แก่ NPP3 ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 462.00 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 462.00 ลำ้นบำท โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NS304 มีโรงกรองน�้ำจ�ำนวน 2 โรง ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี มี
ก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 160,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงกรองน�้ำใหม่นี้ใช้ระบบผลิตน�้ำที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่จำกประเทศเกำหลีใต้ 
(Pore Controllable Fiber) เป็นเทคโนโลยีกำรกรองน�้ำด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภำพสูง ที่ไม่ใช้ถังตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม 
ลดกำรใช้สำรเคมี และใช้พื้นที่เพียง 1 ใน 2 ของระบบผลิตน�้ำแบบเดิม นอกจำกนี้ NS304 มุ่งมั่นจะเป็นผู้จัดหำน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมที่มี
ประสิทธิภำพจ�ำหน่ำยให้กับกลุ่ม NPS และลูกคำ้ให้เพียงพอและสำมำรถรองรับกำรเติบโตในอนำคต

28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“DARC”)

DARC เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2550 เพื่อท�ำกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเกี่ยว
กับสำยพันธุ์ต้นพลังงำนและต้นกระดำษ เยื่อกระดำษ กระดำษผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตร สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้ำ พลังงำน และอื่น ๆ พร้อมทั้งมี
กำรให้บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ ซึ่งลูกคำ้ส่วนใหญ่ของ DARC เป็นบริษัทภำยในกลุ่ม NPS และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ลำ้นบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ส�ำหรับช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำทำง DARC ได้มีกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยนโยบำยที่มุ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัย
และพัฒนำแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต ไปจนถึงกำรขจัดของเสียที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร
ผลิต ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนของรัฐและสถำบันกำรศึกษำชั้นน�ำ ทั้งนี้ ผลงำนที่ผ่ำนมำของ DARC ประกอบไปด้วย 
กำรพัฒนำสำยพันธุ์ต้นพลังงำนให้มีค่ำควำมร้อนสูงเหมำะแก่กำรใช้เป็นเชื้อเพลิง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยแบบ
จ�ำลองทำงวิศวกรรม กำรพัฒนำระบบตรวสอบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องบินไร้คนขับโดยแสดงผลบนหน้ำจอมือถือ และกำรน�ำของเสียจำก
กระบวนกำรผลิตมำท�ำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มในรูปแบบต่ำง ๆ

29) PT.Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)

PT Utami เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 เพื่อประกอบ
กิจกำรเหมืองถ่ำนหินประเภทบิทูมินัสบนเกำะกำลิมันตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 PT Utami มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 34,000 
ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 33,700 ลำ้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) ซึ่ง NPS ได้ช�ำระคำ่
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PT Utami จำกเดิม 8,500 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย มำเป็น 33,700 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2560 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหวำ่งกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและช�ำระแล้วกับหน่วยงำนรำชกำร โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.00 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ NPS ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนำยน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน
บทินูสั โดยวตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในธรุกจิดงักล่ำวเป็นไปเพือ่จดัหำแหล่งถ่ำนหนิส�ำหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้ำภำยในกลุม่ NPS ซึง่
จะช่วยให้กำรด�ำเนนิงำนของโรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมจำกกำรส�ำรวจเบือ้งต้นได้มกีำรประเมนิ
ว่ำ เหมืองถ่ำนหินดังกลำ่วจะมีปริมำณถ่ำนหินส�ำรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 13.00 ล้ำนตัน ตำมอัตรำส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนควำมคืบหน้ำใน
กำรด�ำเนินงำนเหมืองถ่ำนหินนั้น ปัจจุบัน PT Utami ได้รับสัมปทำนกำรประกอบกิจกำรเหมืองถำ่นหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำรขอใบอนุญำตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรออกแบบและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรผลิตถ่ำนหินของโครงกำร

30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด (“SNST”)

SNST เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2538 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยแป้งมันส�ำปะหลัง 
แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร และกำ๊ซชีวภำพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 270.00 ล้ำนบำท เป็นทุน
ที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงำนของ SNST ตั้งอยู่ใน
อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยมีก�ำลังกำรผลิต
ติดตั้งแป้งมันส�ำปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวัน และกำ๊ซชีวภำพ 12,400 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ส�ำหรับ
ลกูค้ำหลกัของ SNST เป็นกลุม่ลกูค้ำท่ีน�ำแป้งมนัส�ำปะหลงัไปผลติเป็นวตัถดุบิในอุตสำหกรรมกระดำษและอำหำร และน�ำก๊ำซชวีภำพไปเป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้
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(2) โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มกีำรถือหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

Tofte 1 Shipping
Company Limited

Tofte 1 Shipping S.A.

Alizay 1 Shipping
Company Limited

NPP2

CHP5

CHP3

CHP1

IPP IP7

IPP IP2

FG

NPP3

NPP5

NPP5A

NPP11

NPP12

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) (“NPS”)

Alizay 1 Shipping
S.A.

NPS Mosa Shipping
S.A.

NPS Mosa Shipping
Company Limited

100% 100% 100%

100% 100% 100%

E85

NS304

ITS5

NPS OS

NPS OR

NPS CAPE

PT Utami

AL

DARC

SNB

NPS Solar Rooftop

SNST

CHP7

Cape Shipping Alizay 2 OC

APM3

CLO2

LQP2

QPM

BEA

HTSM

Alizay

DASG

A-Maritime Holding Company 
Limited (“A-Maritime”)

Metro

Eastsun

APulpM3

KN

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)

DAO2

DANS

AAH

APC ME

APC EG

OSH

51.00% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

50.00%

51.00%

99.99%

99.99%

25.51%

99.99%

37.89%

94.23%

28.57%

49.00% 48.00%

71.43%

5.77%

62.11%

99.99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

100%

100% 100% 100%

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holding Limited ซึ่งมีโครงสรำ้งธุรกิจ

ที่ส�ำคัญ ดังนี้

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจของ Double A Holding Limited

ระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ มีกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ Double A Holding Limited ดังนี้

1. บรษิทั ด.ีเอ. แพค็เกจจิง้ จ�ากดั เป็นผูจ้�ำหน่ำยกระดำษห่อและกล่องกระดำษ โดยมสีดัส่วนกำรขำยเกือบท้ังหมด
ร้อยละ 99 ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ DA Alizay SAS และ APC Middle East FZE เพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรขำดแคลนวัสดุหีบห่อที่ใช้ในกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ

2. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด เป็นผู้ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ไม้ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิต โดยมีรำยได้จำกบริษัทฯ ในสัดส่วนรำยได้ร้อยละ 8 ของรำยได้ทั้งหมด

3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด เป็นผู้จ�ำหน่ำยสำรเคมี Precipitated Calcium Carbonate 
(PCC) หรอืท่ีเรยีกว่ำ “หินปนูสงัเครำะห์” ส�ำหรบัใช้ในกำรกระบวนกำรผลติเยือ่กระดำษ ส่งขำยประมำณ 92% 
ให้กับบริษัทฯ และอีก 8% ของยอดขำยทั้งหมด ขำยให้กับบริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

4. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด เป็นผู้บริหำรกำรขำยและกำรตลำดกระดำษรีมใหญ่และกระดำษ
รีมเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงำนส�ำหรับภำยในประเทศ และเป็นตัวแทนผู้จ�ำหน่ำย
รำยหนึ่ง ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ เหมือนตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยอื่น ปัจจุบัน บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมำณกำรขำยกระดำษ
รีมใหญ่และกระดำษถ่ำยเอกสำรภำยในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเน้นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ใช้
ปลำยทำงเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคำ้ที่ตัวแทนผู้จ�ำหนำ่ยรำยอื่น ๆ ยังเข้ำไม่ถึง โดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ�ำกัด จะได้รับคำ่บริกำรทำงกำรขำยและกำรตลำดจำกบริษัทฯ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 10 ของรำยได้
ทั้งหมดของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

5. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยกระดำษทิชชู่ในประเทศจีน 
โดยมีสัดส่วนกำรขำย ในประเทศจีนร้อยละ 100 และ Double A (Jiangsu) Paper Company Limited ซื้อ
เยื่อใยยำวจำกประเทศแคนำดำและเยื่อใยสั้นจำกบริษัทฯ และบำงส่วนจำกผู้ผลิตในประเทศจีน เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตกระดำษทิชชู่

99.99%99.99%

98.87%

50.99%

99.19%

99.99%

49.00%

Double A Holding Limited

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 

Double A (Jiangsu) Paper Co., Ltd. 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
หน่วย : พันบาท

ด�าเนินการ
โดย

ผลิตภัณฑ์/ 
บริการ

การ
จ�าหน่าย 

ปี 2560 สัดส่วนการ
จ�าหน่าย 

ปี 2559 สัดส่วนการ
จ�าหน่าย 

ปี 2558 สัดส่วนการ
จ�าหน่าย รายได้ รายได้ รายได้

บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) 
จ�ากัด 

(มหาชน) 

กระดาษรีมเล็ก 
(Cut-Size 
Grades) 

ในประเทศ 3,836,176 18% 3,821,200 19% 3,623,295 19%

ต่างประเทศ 17,228,575 82% 16,718,850 81% 15,060,106 81%

กระดาษรีมใหญ่ 
(Folio Sheet 

& Reels) 

ในประเทศ 1,429,040 70% 1,525,603 70% 1,999,740 76%

ต่างประเทศ 611,611 30% 659,476 30% 622,288 24%

เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์
ส�านักงาน 

ในประเทศ 191,296 76% 161,450 69% 160,601 81%

ต่างประเทศ 61,899 24% 72,987 31% 38,711 19%

เยื่อกระดาษ
ในประเทศ 176,832 24% 286,707 45% 282,132 79%

ต่างประเทศ 552,013 76% 349,605 55% 74,211 21%

ไม้สับ
ในประเทศ 83 0% - - 265,884 26%

ต่างประเทศ 434,743 100% 1,952,803 100% 753,633 74%

(ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งก�าไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

(208,968) (185,011) 108,768

รวม 24,313,300 25,363,671 22,989,367

หมายเหตุ : ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยอดขายเกือบทั้งหมดของบริษัทย่อยเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อยที่มีมูลค่ารายได้จากการขายกระดาษให้ภายนอก
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited และ DA Alizay SAS 

2.2 ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จ�าหน่ายในรูปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็น

กระดาษชนดิไม่เคลอืบผวิ หรอืกระดาษปอนด์ใช้ส�าหรับงานพมิพ์ทัว่ไป (Uncoated paper) ใช้ส�าหรับงานพิมพ์เขยีนในอตุสาหกรรม
งานพิมพ์หนังสือ ต�ารา วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทั่วไป สมุด กระดาษต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ดังนี้

• กระดาษ aA-Print น�้าหนัก 60 - 120 แกรม / Smart Print น�้าหนัก 60 -100 แกรม เป็นกระดาษปอนด์ส�าหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน
กระบวนการพิมพ์ โดยมีคุณสมบัติด้านความเรียบอยู่ในระดับที่ท�าให้หมึกพิมพ์ค้างบนเนื้อกระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพ์มีความ
มันเงา และความทึบแสงสูงท�าให้ได้ภาพสีสันสดใสและไม่เกิดปัญหามองทะลุ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างของเยื่อที่มีความสม�่าเสมอ
และความแกร่งสูง ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระด�ากระด่าง สามารถวิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่อง

• กระดาษ Hi-WC น�้าหนัก 150 - 210 แกรม กระดาษการ์ดขาวเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เหมาะส�าหรับงานย้อมสี แผ่นพับ 
ใบรับประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม

ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product) ผลิตภัณฑ์หลักของ
กลุ่มบริษัทฯ คือ กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

2.1 ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้ในงาน
ถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ ซึ่งกระดาษรีมเล็กจะถูกตัดเป็นขนาดมาตรฐานต่าง ๆ  
หลายขนาด ได้แก่ A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้ตราสินค้าที่แยก
ตามคณุภาพของสนิค้าอนัประกอบไปด้วย “Double A” “Quality” “Smart 
copy” “Smartist” “Hi-Plus” “Shih-Tzu” “Speed” “Alpine” “Eagle” 
“Turbo” “Swan” “Winter” “So good” “Big paper” โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจะถูกก�าหนดราคาไว้หลายระดับตั้งแต่ราคาระดับสูงจนกระทั่งถึง
ราคาระดับประหยัดเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิวและน�าเข้า

กระดาษชนิดเคลือบผิว เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ (Pulp product) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ 
เยื่อกระดาษฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp: BEKP) 
เยื่อกระดาษที่ออกจากโรงผลิตเยื่อของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.1 เยื่อน�้า (Slurry Pulp) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเยื่อที่ผลิตได้ ซึ่ง
จะส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของบริษัท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
กระดาษต่อไป

1.2 เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 50 จะ
ผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมด จะจัดส่งให้
กับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ

1.3 เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษท่ีมีความช้ืนร้อยละ 10 จะผลิต
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของเยื่อกระดาษที่ผลิตทั้งหมด เพื่อจัดส่งให้กับ
บรษิทั DA Alizay SAS เพือ่ใช้ในการผลติกระดาษ และบางส่วนเพือ่การจ�าหน่าย
ทั้งภายในและเพื่อการส่งออก
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ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ

2.3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวน 9 บริษัท ได้แก่ APM3, CLO2, HTSM, LQP2, DA NS, KN, DAPK, DAO2 และ APulpMill3 ได้รับอนุมัติ
บัตรส่งเสริมจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่ยังมีผล
ใช้บังคับอยู่ มีดังนี้

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

บริษัทฯ 1164/2537 8 มีนำคม
2537

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รบัยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นในกำรผลติทีต้่องใช้ในกำรผลติ ผสม 
หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพำะเพื่อส่งออก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1187/อ/2549 24 กุมภำพันธ์ 
2549

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อกระดำษ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

• กระดำษ Jing Jai น�้ำหนัก 65 - 75 แกรม 
เป็นกระดำษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบ
มำเฉพำะเพื่องำนพิมพ์หนังสือ เน้นให้มี
คุณสมบัติต ้ำนทำนกำรซึมน�้ำสูง ท�ำให ้
หมึกไม่ซึมลงบนเนื้อกระดำษมำกเกินไป 
หมึกจึงไม่กระจำยตัว ตัวอักษรที่ได้มีควำม
คมชัด กระดำษมีควำมแข็งแกร่ง ไม่ฉีกขำด
ง่ำย สำมำรถเก็บรักษำได้นำน นอกจำกน้ี
กระดำษจริงใจยังผลิตจำกเยื่อที่ไม่ใส่สำร
ฟอกสี สีกระดำษจึงเป็นสีเหลืองนวลจำก
เยื่อธรรมชำติ

กระดาษชนดิเคลอืบผวิทัง้สองด้านหรอืกระดาษ
อาร์ต (Coated paper) เป็นกระดำษท่ีเคลือบด้วย
สำรสีขำวแบบสองหน้ำเพื่อให้กระดำษผิวมันเรียบ 
โดยสำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทกระดำษ I-Gloss หรือ
กระดำษอำร์ตมัน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 - 160 แกรม และ
กระดำษ I-Matt หรอื กระดำษอำร์ตด้ำน น�ำ้หนกัตัง้แต่ 
90 -160 แกรม

3) ผลติภณัฑเ์ครือ่งเขียน และอปุกรณส์�านกังาน (Stationery 
Product) สินค้ำเครื่องเขียน Double A Stationery Product ผลิตจำก
กระดำษคุณภำพดี เขียนล่ืนไม่สะดุด พร้อมด้วยกำรออกแบบที่สวยงำม
หลำกหลำย ตอบสนองกลุม่ผูใ้ช้ทกุวยั เช่น สมดุรำยงำน สมดุโน้ต กระดำษโน้ต
รูปร่ำงต่ำง ๆ กระดำษสี ฉลำกสติ๊กเกอร์และซองจดหมำย เป็นต้น

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

บริษัทฯ 1825(2)/2551 20 สิงหำคม 
2551

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแคลเซียมออกไซต์ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
ข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเทำ่นั้นได้รับ
อนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1094/อ./2553 29 มกรำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแกนกระดำษ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้



44   รำยงำนประจ�ำปี 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)   45

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

บริษัทฯ 1095/อ./2553 29 มกรำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว) 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหนำ่ยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 2165/อ./2553 28 ตุลำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับกำรลดหย่อนอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมัติ เว้นแต่รำยกำรเครื่องจักรที่มีอำกรขำเข้ำต�่ำกว่ำร้อยละ 10 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้ 

บริษัทฯ 1214/ออ./2554 15 กุมภำพันธ์ 
2554

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตน�้ำประปำและ/หรือน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

บริษัทฯ 9030(2)/2555 30 พฤศจิกำยน 
2555

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) ซึ่งเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 8068/2536 ลง
วันที่ 14 ธันวำคม 2536
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่ำเงินลงทุนที่ใช้ในกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตมี
ก�ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

APM3 2240(2)/2550 13 ธันวำคม 
2550

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ชนิดไม่เคลือบผิว) 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้
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ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

APM3 2059(2)/2553 8 ตุลำคม
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหนำ่ยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเขำ้ครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสรมิน�ำเข้ำเพือ่ส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

HTSM 1578/2538 2 สิงหำคม
2538

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหนำ่ยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

LQP2 1520(2)/2554 6 พฤษภำคม 
2554

ส�ำหรบักำรลงทนุในกจิกำรผลติแคลเซยีมออกไซต์ และสำรเคมสี�ำหรับกำรผลติเยือ่กระดำษ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

CLO2 2004(2)/2554 17 สิงหำคม 
2554

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตคลอรีนไดออกไซด์ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติส�ำหรับ
เครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี 2544 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้



48   รำยงำนประจ�ำปี 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)   49

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

DA NS 1168(2)/2556 1 กุมภำพันธ์ 
2556

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

KN 2439(3)/2554 19 ธันวำคม 
2554

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำร ปลูกไม้ยูคำลิปตัส 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

KN 1050(3)/2557 8 มกรำคม
2557

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำร ปลูกไม้ยูคำลิปตัส 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

KN 1051(3)/2557 8 มกรำคม
2557

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำร ปลูกไม้ยูคำลิปตัส 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

DAPK 1844(2)/2551 27 สิงหำคม 
2551 

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตสิ่งพิมพ์ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รบัอนญุำตให้ถอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเขำ้มำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้ำ
ครั้งแรก แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในรำชอำณำจักร
ซึง่มคุีณภำพใกล้เคียงกนักบัชนดิท่ีจะน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัรและมปีรมิำณเพยีงพอทีจ่ะ
จดัหำมำใช้ได้ ทัง้นีต้ำมชนดิ ปรมิำณ ระยะเวลำ เงือ่นไข และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้
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ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

DAPK 1203(2)/2554 15 กุมภำพันธ์ 
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ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรกล่องกระดำษลูกฟูก 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รบัอนญุำตให้ถอืครองกรรมสิทธิใ์นทีด่นิตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเขำ้ครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสรมิน�ำเข้ำเพือ่ส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้
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ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกำ๊ซออกซิเจน 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นชำ่งฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำท่ีกำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รบัอนญุำตให้ถอืครองกรรมสิทธิใ์นทีด่นิตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร 
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ 
• ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

ผู้ได้
รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน
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6 สิงหำคม2560 ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อกระดำษ 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนตำ่งด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำให้
อยู่เทำ่ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รบัอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรท�ำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้
อยู่ในรำชอำณำจักร 
• ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธท่ีิได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รบัลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธทิีไ่ด้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้ำงต้น 
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�ำเป็นทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รบักำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก 
• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

2.4 การตลาดและการแข่งขัน

2.4.1 การท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

1. นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนทุกๆ ด้ำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเร็จ โดยนโยบำยกำรตลำดในปีที่ผ่ำนมำ 

ทำงบริษัทฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยกำรจับมือร้ำนค้ำพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งของตลำด มีกำร
แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีศักยภำพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละประเทศ นอกเหนือจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย (Distributor) 
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว โดยพันธมิตรเหล่ำนี้จะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำในกำรจัดส่งสินค้ำระดับย่อยท่ีมีปริมำณกำรสั่งซื้อต่อคร้ังไม่สูงมำก เพ่ือท�ำ
ให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ที่ผู้บริโภคต้องกำร และยังมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแยกรำยพ้ืนที่ในส�ำนักงำน 
ห้ำงร้ำน มหำวทิยำลยั ตำมเมอืงต่ำง ๆ  ซึง่เป็นกำรวำงแผนส่งเสรมิยอดขำยไปยงักลุม่เป้ำหมำยท่ีอยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กล้สำขำร้ำนค้ำ ตำมลกัษณะ
ของวสิยักำรจบัจ่ำยของลกูค้ำ เน้นเรือ่งกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละเหน็ได้บ่อยเพือ่สร้ำงให้เกดิกลุม่ลกูค้ำใหม่เข้ำมำทดลองซือ้ลองใช้ รวมถงึกำรน�ำ
โปรแกรมกำรสะสมแต้มจำกกำรซือ้สนิค้ำของทำงบรษิทัฯ มำใช้ส่งเสรมิกำรขำยสร้ำงแรงจงูใจให้เกดิควำมจงรกัภกัดใีนตวัแบรนด์สนิค้ำอกีด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์โดยออกแบรนด์สินค้ำใหม่ และกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำภำยใต้แบรนด์ที่ลูกค้ำก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลำดท่ีบรษัิทฯ ยงัไม่สำมำรถเข้ำไปถงึได้ รวมท้ังเพือ่เพิม่ทำงเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค ในกำรเลอืกซือ้กระดำษ แต่ทีส่�ำคญัคอืควำมต้องกำร
เป็นผูน้�ำในตลำดกระดำษพมิพ์เขยีน โดยเข้ำไปอยูใ่นทกุส่วนแบ่งตลำดของผูบ้รโิภค สนิค้ำทีเ่ป็นแบรนด์ใหม่และเข้ำสูต่ลำดในปีท่ีผ่ำนมำ ได้แก่ 
Double A 70 แกรม Quality Orange 70 แกรม Quality Purple 80 แกรม Turbo 70 แกรม และสนิค้ำ OEM อกีหลำกหลำยแบรนด์ เป็นต้น
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นอกจำกนี้ ทำงกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและลูกค้ำ ได้แก่ กิจกรรม “Double A Better 
Tomorrow ปลูกฝันปลูกปัญญำ” ให้ใจ ให้แรงบันดำลใจแก่ลูกหลำนชำวนำก้ำวสู่อนำคตที่ดี ซึ่งเป็นกำรมอบทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวม 10 
ล้ำนบำท จ�ำนวน 5,000 ทุน แก่ 684 โรงเรียนทั่วประเทศ กำรจัดท�ำเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกำรรับรู้และต่อต้ำนโรค
มะเร็งเต้ำนมที่เป็นหนึ่งในสำเหตุคร่ำชีวิตสตรีท่ัวโลกร่วมกับมูลนิธิมะเร็งเต้ำนมแห่งชำติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer 
Foundation) เป็นต้น รวมถึงกำรส่งเสริมให้โรงงำนผลิตกระดำษมีศักยภำพมุ่งสู่กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ได้แก่ กำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) กำรได้รับกำรรับรองขึ้นทะเบียนฉลำกคำร์บอน
ฟุตปริ้นท์องค์กำร โดยองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อยอดกำรจัดสรรพลังงำน
ตำมกฎหมำยประเทศไทยไปสู่ระบบกำรจัดกำรพลังงำนในระบบสำกล กำรขับเคล่ือน CSV (Creating Shared Value) น�ำไปสู่กำรสร้ำง
คุณค่ำร่วมระหวำ่งองค์กรธุรกิจและสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งทำงบริษัทฯได้น�ำรูปแบบธุรกิจกำรด�ำเนินงำนด้ำน CSV แลกเปลี่ยน
ควำมรู้แบ่งปันประสบกำรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจต่ำง ๆ ปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกลยุทธ์และก�ำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่
ควำมยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

2. การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
1) เยื่อกระดาษ 

บรษิทัฯ มุง่เน้นกำรขำยตรงให้กบัผูผ้ลติกระดำษโดยเฉพำะกลุม่ผูผ้ลติกระดำษคณุภำพสงูและเป็นลกูค้ำซือ้ขำย ต่อเนือ่งระยะยำว ท�ำให้
สำมำรถขำยได้ในรำคำค่อนข้ำงด ีและควำมผนัผวนน้อย ทัง้นีจ้ะเน้นขำยให้กบัลกูค้ำในประเทศ เป็นหลกั และส่วนทีเ่หลอืจะขำยให้กบัลกูค้ำ
ต่ำงประเทศตำมล�ำดับ ซึ่งจะจัดจ�ำหนำ่ยโดยฝ่ำยขำยในประเทศ และฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ รวมถึงฝำ่ยขำยที่อยู่ในประเทศสำขำในจีน และ
มำเลเซีย เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�านักงาน 

ลกูค้ำเป้ำหมำยของกลุม่บรษิทัฯ ครอบคลมุตัง้แต่ระดบัองค์กรขนำดใหญ่ทีม่ปีรมิำณกำรใช้ค่อนข้ำงมำก องค์กรขนำดกลำงและขนำดเลก็
ในหลำกหลำยธรุกจิทีเ่น้นคณุภำพของสนิค้ำ จนมำถงึผูบ้รโิภครำยย่อยในระดบัครวัเรอืน ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึได้พฒันำและขยำยช่องทำงกำร
จดัจ�ำหน่ำยให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุม่ได้อย่ำงทัว่ถงึ โดยกระจำยสนิค้ำทีผ่ลติได้ให้แก่ลกูค้ำเป้ำหมำยผ่ำนทำงผูจ้ดั
จ�ำหน่ำยและตัวแทนจ�ำหน่ำยเป็นหลัก ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ที่มีสำขำครอบคลุมในหลำยพื้นที่ รวมทั้งพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั้งนี้ ลักษณะกำรจัดจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

• ตัวแทนจ�าหน่าย (Distibutor / Exclusive agent) เป็นผู้จัดจ�ำหนำ่ยรำยใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยเหลำ่นี้มี
ระบบกำรขนส่งสินค้ำเป็นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกคำ้ในเมืองหลักของแต่ละประเทศ

• ผู้จัดจ�าหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) ประจ�ำอยู่ในเมืองย่อยทั่วทุกภูมิภำคของแต่ละประเทศ เพื่อคอยกระจำย
สินค้ำไปยังท้องถิ่นห่ำงไกลอย่ำงท่ัวถึง ท�ำให้สำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ำเป้ำหมำยได้รวดเร็วขึ้น และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที

• ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้ำงร้ำนทีม่สีำขำครอบคลมุในบรเิวณทีม่ปีระชำกรอำศยัอยูอ่ย่ำงหนำแน่น 
รวมไปถึงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์และช่องทำงแคตตำล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีวำงจ�ำหน่ำยใน
หลำกหลำยพื้นที่ และเขำ้ถึงลูกค้ำได้ในวงกวำ้ง ทั้งนี้ รำ้นคำ้ปลีกดังกลำ่ว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ออฟฟิศเมท เซนทรัล 
เดอะมอลล์ และเซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น

• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้ำนเครื่องเขียน ร้ำนถ่ำยเอกสำร ร้ำนจ�ำหนำ่ยวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงำน ร้ำนหนังสือ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
กำรพัฒนำสร้ำงพันธมิตร เป็นจุดจ�ำหนำ่ยสินค้ำคุณภำพดีของบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภครำยย่อยอย่ำงทั่วถึง รวมถึงกำรที่บริษัทฯ ได้
จบัมอืกบัพันธมติร สร้ำงแหล่งจ�ำหน่ำยสนิค้ำคณุภำพดขีองบรษิทัฯ ไปยงัรำยย่อยอย่ำงทัว่ถงึ ไม่ว่ำจะเป็นศนูย์ถ่ำยเอกสำรดับ๊เบิล้ เอ 
(Double A copy center : DACC) / รำ้นถ่ำยเอกสำรสมำชิกดั๊บเบิ้ล เอ (Double A copy member : DACM) ซึ่งใช้กระดำษ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนถ่ำยเอกสำร ศูนย์เครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ (Double A stationery shop: DASS) รำ้นเครื่องเขียน
สมำชิกดั๊บเบิ้ล เอ ( Double A stationery member : DASM) ซ่ึงเป็นผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำนหลำกหลำยรูปแบบให้แก่ผู้บริโภครำยย่อย ซ่ึงร้ำนค้ำเหล่ำน้ีจะได้รับสิทธิพิเศษช่วยเหลือจำกทำงบริษัทฯ ให้ร้ำนก้ำวสู่
ควำมส�ำเร็จร่วมกับบริษัทฯ อยำ่งมั่นคง

กำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัลกูค้ำในต่ำงประเทศนัน้ กลุม่บรษิทัฯ แต่งตัง้ตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำในท้องถิน่ของแต่ละประเทศ ซึง่มศีกัยภำพ
ในกำรขยำยตลำดในประเทศดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีควำมน่ำเชื่อถือ
และเป็นที่รู้จักอย่ำงกวำ้งขวำง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยต่ำง ๆ ไปสู่ลูกค้ำกว่ำ 145 ประเทศทั่วโลก 
ดังแผนภำพที่แสดงไว้ดำ้นล่ำง

2.4.2 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

1. ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 
ส�ำหรบัปี 2560 อตัรำส่วนอปุสงค์ต่ออปุทำน ได้ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 93 % ซึง่ถอืว่ำตลำดมคีวำมตงึตวัพอสมควร ตลำดทีแ่ขง็แกร่งในปี 2560 

เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรที่มำกขึ้นของจีน ซึ่งพิจำรณำได้จำกปริมำณ Shipment ที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 3 ล้ำนตันในช่วงเดือน ต.ค 59 - มี ค 
60 ในขณะทีป่รมิำณอปุทำนของเยือ่กระดำษลดลงจำกกำรหยดุเดนิเครือ่งของผูผ้ลติเยือ่ รวมถงึกำรขยำยเวลำหยดุซ่อมแซมเคร่ืองของผูผ้ลติ
เยื่อรำยใหญ่ ซึ่งท�ำให้สูญเสียก�ำลังกำรผลิตในช่วงปี 2560 ประมำณ 1.4 ล้ำนตัน

ด้วยเหตุนี้ ในช่วง 12 เดือนของปี 2560 รำคำทั้งเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยำวจึงได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก โดยเยื่อใยยำว (NBSK) ปรับเพิ่มขึ้น
ประมำณ 310 เหรียญต่อตัน และเยื่อใยสั้นยูคำลิปตัส (BEK) ปรับขึ้นประมำณ 250 เหรียญต่อตัน โดยเป็นกำรปรับรำคำอย่ำงรวดเร็วตั้งแต่
เดือนสิงหำคม ซึ่งแม้ว่ำรำคำเยื่อกระดำษจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว แต่ผู้ผลิตกระดำษในจีนยังคงสำมำรถรับรำคำที่ปรับขึ้นได้ เพรำะยังรับ
ก�ำไรดีจำกกำรผลิตกระดำษ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสรำ้งรำคำกระดำษในจีน

ด้านอุปสงค์ (Demand Side)

ในปี 2560 ปริมำณควำมต้องกำรเยื่อกระดำษ ได้เพิ่มขึ้นถึง 65.8 ล้ำนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมำณ 2.8% หรือคิดเป็น 1.8 ล้ำนตันเมื่อเทียบ
กับปี 2559 โดยควำมต้องกำรเยื่อใยสั้นได้เพิ่มขึ้นประมำณ 3.7% เยื่อใยยำวเพิ่มขึ้น 2.1% 

จำกภำพรวมของควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้น ภูมิภำคที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ จีน และญี่ปุ่น (5.6%) ในขณะที่ลำตินอเมริกำ
เป็นภูมิภำคเดียวท่ีมีควำมต้องกำรเยื่อกระดำษลดลง (-1.1%) ท้ังนี้ เป็นเพรำะรำคำของกระดำษพิมพ์เขียน และกระดำษแข็งที่มีกำรปรับ
โครงสร้ำงรำคำให้เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ผู้ผลิตกระดำษดังกลำ่ว หันมำเดินกระดำษมำกขึ้นช่วงครึ่งปีแรก แม้วำ่ช่วงปลำยปี ผู้ผลิตกระดำษในจีนจะ
ลดกำรซื้อเยื่อลงเพรำะสินค้ำที่ผลิตเริ่มเหลือจำกกำรขำย แต่ในช่วงดังกล่ำว ทำงรัฐบำลจีนได้ประกำศข้อจ�ำกัดในกำรน�ำเข้ำเยื่อรีไซเคิลและ
เศษกระดำษ ซึ่งส่งผลท�ำให้กำรน�ำเข้ำของเยื่อกระดำษในจีนมำกขึ้นเพื่อทดแทนกำรใช้เศษกระดำษดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ส�ำหรับตลำดยุโรป
และอเมรกิำเหนอืรำคำเยือ่ได้มกีำรปรบัตวัอย่ำงเชือ่งช้ำเมือ่เทียบตลำดจนี และจำกรำคำเยือ่ท่ีเพิม่ขึน้ท�ำให้ก�ำไรของผูผ้ลติกระดำษกรำฟฟิค 
และโรงทิชชูได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่ำนมำ

ส�ำหรับปี 2561 คำดกำรณ์ว่ำปริมำณ Shipment ของเยื่อกระดำษจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอีกประมำณ 1 ล้ำนตัน จำกกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมทิชชูที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก
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ด้านอุปทาน (Supply Side)

ในปี 2560 นี้ ปริมำณกำรผลิตเยื่อเคมีทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมำณ 2.3 ล้ำนตัน ซึ่งมำกกว่ำปี 2559 ที่มีกำรเพิ่มขึ้น 2 ล้ำนตัน โดยเยื่อใยยำว
เพิ่มขึ้น 1.1 ลำ้นตัน ซึ่งมำจำกกำรลงทุนของผู้ผลิตเยื่อในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ อเมริกำ และ บรำซิล ในขณะที่เยื่อใยสั้นมีก�ำลังกำรผลิต
เพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนตัน จำกเยื่อยูคำลิปตัสของผู้ผลิตอเมริกำใต้ จ�ำนวน 1 ล้ำนตัน เยื่ออะคำเชีย และยูคำลิปตัสในจีนและอินโดนีเซียรวม 3 แสน
ตัน 

อย่ำงไรก็ดี กำรเติบโตอุปทำนในตลำดของเยื่อใยสิ้นที่คำดกำรณ์ว่ำจะเพิ่มมำกขึ้นในปี 2560 เช่น โรงเยื่อ APP ก็มีปริมำณอุปทำน
น้อยกวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้ และอุปทำนบำงส่วนในจีนและอินโดนีเซียได้ถูกเปลี่ยนกำรผลิตเป็นเยื่อเซลลูโลส และเยื่อที่ใช้ภำยในโรงกระดำษเอง 
(Integration) รวมถึงยังมีผู้ผลิตเย่ือใยสั้นท่ีมีก�ำลังกำรผลิตมำกเช่น CMPC (ผู้ผลิตเยื่อบรำซิล) หยุดเดินเครื่องเป็นเวลำหลำยเดือนท�ำให้
สูญเสียก�ำลังกำรผลิตกว่ำ 7 แสนตัน

จำกแผนกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตปัจจุบัน คำดว่ำภำยในปี 2561 ก�ำลังกำรผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 2.9 ล้ำนตัน อย่ำงไรก็ดี ก�ำลังกำรผลิตที่แท้
จริงอำจจะน้อยกว่ำที่ประมำณกำรไว้ เพรำะเชื่อว่ำเมื่อปริมำณกำรผลิตมีมำกขึ้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำก็จะมำกขึ้นเช่นกัน และในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว อำจจะมโีรงเยือ่ทีม่ต้ีนทนุกำรผลติสงูอำจจะต้องปิด หรอืหยดุเดนิเครือ่งเนือ่งจำกไม่สำมำรถแข่งขนัในตลำดทีม่กีำรแข่งขนัด้ำนรำคำ
สูงได้

2. ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน 
สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดในประเทศ 

ส�ำหรับอุตสำหกรรมกระดำษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผ่ำนมำ ปริมำณควำมต้องกำรกระดำษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็นกระดำษ
รีมใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับงำนพิมพ์ งำนนิตยสำร สิ่งพิมพ์ทำงธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมกำรตลำด ที่ลดลงค่อนข้ำงมำก จำกกำรถูกทดแทนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในส่วนกระดำษรีมเล็กที่ส�ำหรับใช้ในส�ำนักงำน ยังคงเติบโตได้ตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยู่ในอัตรำใกล้เคียงกับ
อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดำษน�ำเข้ำ พบว่ำมีปริมำณน�ำเข้ำสะสมเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรที่ผู้ผลิตใน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจีนและอินโดนีเซีย มีกำรปรับรำคำต�่ำลง ท�ำให้ผู้น�ำเขำ้มีต้นทุนที่ถูกลง คำดกำรณ์ว่ำปริมำณควำมต้องกำรกระดำษ
พิมพ์เขียนตลำดในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจำกกระดำษรีมใหญ่อย่ำงต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดโลก

ประมำณกำรควำมต้องกำรกระดำษพมิพ์เขยีนทัว่โลกยงัคงเพิม่ขึน้ ในอตัรำชะลอตวั หรอืประมำณ 1.4% โดยจะเพิม่ขึน้ ในกลุม่ประเทศ
ตลำดเกิดใหม่หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนำที่ยังคงมีปริมำณกำรใช้กระดำษต่อประชำกรต�่ำ เช่น แอฟริกำ ละตินอเมริกำ ยุโรปตะวันออก 
ตะวันออกกลำง จีน อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้จำกจ�ำนวนประชำกรที่มีอยู่มำกและยังคงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีกำรพัฒนำเมือง คนช้ันกลำงเพิ่ม
มำกขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วที่มีปริมำณกำรใช้กระดำษต่อประชำกรสูง เช่น อเมริกำเหนือ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น ซึ่งหำก
แยกเป็นชนิดของกระดำษ ก็จะลดลงในกระดำษรีมใหญ่ จำกกำรถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขึ้นในกระดำษรีมเล็ก เช่นเดียว
กับตลำดในประเทศ

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

โรงงานที่ใช้ในการผลิต
กลุม่บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติเยือ่กระดำษและโรงงำนผลติกระดำษพมิพ์เขยีน รวมทัง้สิน้ 7 โรง อนัประกอบไปด้วย โรงงำนผลติเยือ่กระดำษ

จ�ำนวน 2 โรง และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียนจ�ำนวน 5 โรง โดยโรงงำนทั้งหมดอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งโรงงำนเยื่อ
กระดำษ 2 โรง และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่ำวเป็นพื้นที่ที่มี
กำรปลูกต้นกระดำษดั๊บเบิ้ล เอ ล้อมรอบ และมีอำ่งเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิต โรงงำนกระดำษที่ 4 เป็นโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์
เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยโรงงำนดังกล่ำวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ส่วนโรงงำนที่ 5 เป็นโรงงำน
กระดำษ Alizay ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ รำยละเอียดของโรงงำนผลิตเยื่อกระดำษและโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียนทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัทฯ มีดังนี้

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

โรงงำน ท�ำเลที่ตั้ง ปีที่เริ่มด�ำเนิน
กำรผลิต

ก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 
(ตันต่อปี)

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 1 (“Pulp 1”)
เขตอุตสำหกรรม 304 ต�ำบลท่ำตูม
อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2539 175,000

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 2 (“Pulp 2”)
เขตอุตสำหกรรม 304 ต�ำบลท่ำตูม
อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2540 252,000

รวม 427,000

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 
(รับโอนกรรมสิทธิ์จำก HTP)

ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

2536 45,000

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 1 
(“Paper Mill 1”)

เขตอุตสำหกรรม304 ต�ำบลท่ำตูม
อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2538 240,000

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 2 
(“Paper Mill 2”)

เขตอุตสำหกรรม304 ต�ำบลท่ำตูม
อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2539 240,000

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 3 
(“Paper Mill 3”)

เขตอุตสำหกรรม304 ต�ำบลท่ำตูม
อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2556 220,000

โรงผลิตกระดำษ Alizay
ZI du Clos Pré, BP 4 , ALIZAY,

FRANCE 27460
2556 300,000

รวม 1,045,000

ก�ำลงักำรผลติและปรมิำณกำรผลติรวมของโรงงำนผลติเยือ่กระดำษและโรงงำนผลติกระดำษพมิพ์เขยีนของกลุม่บรษิทัฯ ทีส่ำมำรถด�ำเนนิ
งำนได้จรงิแตกต่ำงจำกก�ำลงักำรผลติตดิตัง้อย่ำงมนียัส�ำคญั เนือ่งจำกฝ่ำยผลติของบรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนกำรผลติ (Debottlenecking) 
ให้สำมำรถด�ำเนนิกำรผลติได้ในปรมิำณทีเ่พิม่มำกขึน้ ทัง้นี ้ปรมิำณกำรผลติอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงอนัเป็นผลจำกสภำวะตลำด
ในช่วงเวลำดงักล่ำว ซึง่ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ ก�ำลงักำรผลติและปรมิำณกำรผลติเยือ่กระดำษและกระดำษพมิพ์เขยีนของกลุม่บรษิทัฯ เป็นไปดงันี้ 
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ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ พัฒนำและปรับปรุงวิธีกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และได้กำรรับรองตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO 9001 : 2008 และมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน
อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007 อีกทั้ง ยังได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ISO (International Standard Organization: ISO)

โรงงำนผลิตเยื่อและกระดำษของกลุ่มบริษัทฯ

ปริมำณกำรผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน)
ปริมำณกำรผลิตจริง (ต่อปี) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

เยื่อใยสั้น

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 1(“Pulp 1”) 252,205 246,072 236,550

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 2 (“Pulp 2”) 293,562 283,566 271,150

รวมผลผลิตเยื่อ 545,767 529,638 507,700

กระดำษพิมพ์เขียน

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 1 (“Paper Mill 1”) 200,182 183,274 145,684

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 2 (“Paper Mill 2”) 225,471 195,789 181,888

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 3 (“Paper Mill 3”) 210,819 199,453 174,222

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (รับโอนกรรมสิทธิ์จำก HTP) 41,819 33,883 29,092

โรงงำนผลิตกระดำษ Alizey 150,056 160,743 234,559

รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 828,347 773,142 765,445

กระดำษส�ำเร็จรูป

ผลผลิตกระดำษรีมเล็ก 683,113 625,278 600,875

ผลผลิตกระดำษรีมใหญ่ 51,658 46,019 63,464

ผลผลิตกระดำษม้วนส�ำเร็จรูป 22,424 37,737 28,695

รวมผลผลิตกระดาษส�าเร็จรูป 757,194 709,035 693,034
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาวัตถุดิบ

ไม้ยูคาลิปตัส 

แหล่งที่มำ : เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดำษที่มีคุณภำพสูง ซึ่งผ่ำนกำรค้นคว้ำวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยี
กำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื้อเยื่อจำกแม่พันธุ์ที่ดี ท�ำให้ได้ต้นกล้ำที่มีลักษณะเหมือนกันหมด และ
ได้เยือ่กระดำษทีไ่ด้มำตรฐำนเดยีวกนั โดยบรษิทัมโีครงกำรน�ำกล้ำไม้วจิยัดงักล่ำวไปด�ำเนนิโครงกำร
ส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษบนคันนำกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นกำรน�ำพ้ืนท่ีเหลือใช้มำก่อให้
เกิดรำยได้เพิ่มอีกทำงหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีกำรเปิดรับซื้อไม้โดยตรงจำกเกษตรกรท่ัวไป ลำนไม้ 
โรงผลิตชิ้นไม้สับทั่วไป และกำรจัดหำโดยบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

วัสดุทดแทน : วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนคุณภำพสูงคือ ไม้ยูคำลิปตัส ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อ
กระดำษทั่วโลกได้ยอมรับว่ำเยื่อกระดำษจำกไม้ยูคำลิปตัส จะให้เยื่อกระดำษคุณภำพดี เหมำะกับ
กำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนมำกท่ีสุด แต่ท้ังนี้ วัสดุท่ีอำจทดแทนในอุตสำหกรรมกำรผลิตเยื่อและ
กระดำษ ได้แก่ ชิ้นไม้จำกไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชำนอ้อย ฟำงข้ำว และเศษกระดำษที่ใช้แล้ว โดยบริษัท
ต้องท�ำกำรปรบัปรงุเครือ่งจกัรและเทคนคิกำรผลติให้สำมำรถรองรับวตัถดุบิประเภทดงักล่ำว ซึง่ใน
ปัจจุบันทำงบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำแหล่งวัตถุดิบ คือไม้ยูคำลิปตัสจะมีปริมำณเพียงพอต่อกำรผลิต

ควำมพร้อมทำงด้ำนวัตถุดิบ : จำกที่บริษัทมีโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษบนคันนำกับเกษตรกร โดยเริ่มด�ำเนินกำร
ส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมำ 

เยื่อใยยาวฟอกขาวส�าหรับการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

บริษัทฯ ซื้อเยื่อใยยำวจำกประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ เยื่อใยยำวถือเป็นสินค้ำ Commodity มีผู้ผลิตมำกรำย 
หำซื้อได้โดยง่ำย

สารเคมี 

สำรเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต เมทธำนอล และทัลคัม โดยบริษัทจะน�ำเข้ำเองโดยตรงหรือ
สั่งซื้อจำกตัวแทนจ�ำหนำ่ย และสำรเคมีที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดซัลฟูริก
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2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรและได้รับใบรับรองมำตรฐำน ระบบต่ำง ๆ ดังนี้

- มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2008 ระยะเวลำรับรอง 20 พฤศจิกำยน 
2558 ถึง 15 กันยำยน 2561 

- มำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (TIS18001&OHSAS 18001) ในปี 2553 
ปัจจุบัน เป็น TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ระยะเวลำรับรอง 4 กุมภำพันธ์ 2559 ถึง 4 กุมภำพันธ์ 2562 และ

- มำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม (ISO 14001) ตัง้แต่ ปี2540 ปัจจบุนัเป็น ISO14001:2004 ระยะเวลำรบัรอง 28 พฤษภำคม 
2558 ถึง 13 กุมภำพันธ์ 2561

• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรป่ำปลูก (Forest Stewardship Council : FSC) ในปี 2016 

• บริษัทฯ มีระบบกำรผลิตเยื่อกระดำษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดยกระบวนกำรผลิตจะใช้
คลอรีนไดออกไซต์แทนกำรใช้ก๊ำซคลอรีนในกำรฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้เกิดสำรไดออกซิน

• บรษัิทฯ มกีำรวำงแผนเกีย่วกบักำรบ�ำบดัน�ำ้ทิง้อย่ำงมรีะบบ โดยได้ลงทนุก่อสร้ำงระบบบ�ำบดัน�ำ้ และตดิตัง้อปุกรณ์รวมถงึเครือ่งมอืท่ี
เกี่ยวข้องในกำรป้องกันมลภำวะ

• ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งของโครงกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซ่ึงมีช่ือเสียงทำงด้ำนกำร
ออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งจำกโรงงำน ท�ำให้น�้ำที่จะระบำยออกนอกโรงงำน มีคุณสมบัติดีกว่ำมำตรฐำนที่กระทรวงอุตสำหกรรม
ก�ำหนด ซึ่งนอกจำกจะไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังน�ำมำใช้ในกำรเกษตรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

• เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงซึ่งจะใช้น�้ำในกระบวนกำรผลิตน้อยส่งผลให้ต้นทุนลดลง และลดปริมำณน�้ำที่
ต้องบ�ำบัดลง

• ใช้น�ำ้จำกอ่ำงเกบ็น�ำ้ทีข่ดุขึน้เองไม่รบกวนแหล่งน�ำ้สำธำรณะเพือ่รองรบัน�ำ้หลำก น�ำ้ล้นในฤดฝูน โดยมคีวำมจรุวม 36 ล้ำนลกูบำศก์
เมตร ซึ่งเพียงพอในกำรอุปโภคและบริโภคของโรงงำน โดยไม่รบกวนแหล่งน�้ำธรรมชำติของชุมชน

• กำรไม่ระบำยน�ำ้สูแ่หล่งสำธำรณะ น�ำ้ทีร่ะบำยออกจำกโรงเยือ่และกระดำษจะไม่ระบำยออกสู่แหล่งน�ำ้สำธำรณะแต่จะระบำยสูอ่่ำง
เก็บน�้ำซึ่งรองรับน�้ำที่บ�ำบัดแล้วได้ถึง 6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ของ 304IP ตำมที่ได้จัดท�ำสัญญำไว้แล้ว น�้ำดังกลำ่วจะถูกใช้รดต้นไม้
กระดำษในแปลงปลูกต้นกระดำษบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท�ำให้ไม้เจริญเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อม

• ตดิตัง้อปุกรณ์ขจดักลิน่ เพือ่ให้ปรำศจำกกลิน่รบกวนทัง้ภำยในโรงงำนและบรเิวณใกล้เคยีง โดยจะน�ำกลิน่ส่งไปตำมท่อเข้ำสูเ่ตำเผำ

• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม โดยเน้นหลักกำรจัดกำร 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งกำรด�ำเนิน
กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมนั้น เน้นกำรจัดกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและตำมหลักวิชำกำร

• บริษัทฯ เน้นกำรน�ำกำกอุตสำหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรน�ำกำกตะกอนจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ไปใช้ในกำรปรับปรุงดิน 
ในพื้นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ กำรน�ำปูนขำวที่เหลือใช้ ไปให้ชำวนำ เพื่อปรับสภำพดินเปรี้ยว โดยร่วมกิจกรรมกับเกษตรอ�ำเภอ

• โรงงำนได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนรำชกำร ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่

- รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรต้นแบบดเีด่นระดบัประเทศด้ำน ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน จำก
กระทรวงแรงงำนฯ ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560

- รำงวลัโครงกำรอตุสำหกรรมดเีด่นด้ำนสิง่แวดล้อมจำกกระทรวงอตุสำหกรรม เมือ่ปี 2539 และรำงวลัอตุสำหกรรมสเีขยีวระดบั
ที่ 3 รับรองตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี - 

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักในควำมส�ำคัญของกำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินงำนอย่ำง

มั่นคงและต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอก บริษัทจึงได้น�ำเครื่องมือทำงกำรบริหำรต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯ ยังมีปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่ำง ๆ  อันอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยควำมเสี่ยงอื่น ๆ  ที่กลุ่มบริษัทฯ 
พจิำรณำแล้วอำจเห็นว่ำในปัจจบุนัไม่มผีลกระทบในสำระส�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็นควำมเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ อำจต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่อำจทรำบล่วงหน้ำได้ 
โดยบริษัทมีปัจจัยควำมเสี่ยง ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักต้นทำงที่ใช้ในกำรผลิตเยื่อใยสั้น คือ ไม้จำกต้นกระดำษดั๊บเบิ้ล เอ โดยต้นกระดำษนั้นได้ถูกวิจัยและพัฒนำขึ้นโดยบริษัทที่

เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำสำยพันธุ์ให้ได้ต้นกระดำษที่มีปริมำณเยื่อสูง มีควำมต้ำนทำนโรค และทนต่อสภำวะอำกำศในประเทศไทย ในส่วนของ
วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน ประกอบไปด้วย เยื่อใยสั้นท่ีกลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เอง และเยื่อใยยำวที่กลุ่มบริษัทฯ น�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ ซึ่งกำรขำดแคลนวัตถุดิบหลักดังกล่ำวในกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
กิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรจัดหำวัตถุดิบที่รัดกุม เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกกำรขำดแคลน
วัตถุดิบจำกปัจจัยในด้ำนตำ่ง ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1) วัตถุดิบหลักในกำรผลิตเยื่อกระดำษ 

เยื่อกระดำษทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เป็นเยื่อใยสั้น โดยใช้ไม้จำกต้นกระดำษในกระบวนกำรผลิต ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรลงนำม
ในสัญญำกับคู่ค้ำที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นผู้เพำะพันธุ์ต้นกระดำษ บริหำรและจัดกำรกำรจัดหำไม้จำกต้นกระดำษ รวมทั้งบริหำร
และจัดกำรกำรขนส่งไม้ดังกล่ำวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น สัญญำจัดหำไม้ท่อนและไม้สับ สัญญำจ้ำงบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมปลูกต้นกระดำษ 

จำกมำตรกำรในกำรจดัหำแหล่งวตัถดุบิทีก่ล่ำวไว้ในข้ำงต้น ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรขำดแคลนวตัถดุบิ นอกจำกนี้ 
เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนวัตถุดิบหลักอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจกำรส่งออกไม้สับจำกต้นกระดำษ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงผลิตเยื่อกระดำษในต่ำงประเทศ ส่งผลให้กระบวนกำรจัดหำไม้สับนั้นเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต

2) วัตถุดิบหลักในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เยื่อกระดำษ 2 ประเภท ในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน คือ เยื่อใยสั้น และเยื่อใยยำวส�ำหรับเยื่อใยสั้นท่ีต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตนั้น กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่ โดยก�ำหนดแผนในกำรผลิตให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ได้สูงที่สุด โดยน�ำเข้ำเยื่อใยสั้นที่เป็นส่วนต่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรเยื่อใยสั้นในกลุ่มบริษัทฯ กับก�ำลังกำรผลิตที่สำมำรถผลิตได้ 
โดยมีกำรส�ำรองปริมำณเยื่อใยสั้นไว้ประมำณ 2– 4 เดือน ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำด 

ในส่วนของเยื่อใยยำวนั้น กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องน�ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยำวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นต้นไม้พวก
สน เติบโตได้ดีในท่ีสูงและมีอำกำศหนำวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อเยื่อใยยำวจำกตลำดเป็นรำยคร้ังทุก 2-3 เดือน ด้วยกำรให้ผู้ผลิต
และ/หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยเสนอรำคำเข้ำมำประมำณ 3 รำย ซึง่เป็นคูค้่ำทีม่คีวำมสมัพนัธ์อันดกีบักลุม่บรษิทัฯ มำอย่ำงยำวนำน ทัง้นี ้กลุม่บริษทัฯ 
ไม่ได้มกีำรเข้ำท�ำสญัญำกบัผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยใด เนือ่งจำกผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยเย่ือใยยำวในตลำดมอียูเ่ป็นจ�ำนวนมำก 

จำกกำรปฎบิตัติำมมำตรกำรต่ำง ๆ  ในข้ำงต้น รวมถงึประสบกำรณ์ของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่บรหิำรและจดักำรวตัถดุบิ เป็นผลให้ตลอดระยะ
เวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นวำ่แนวทำงกำรจัดกำรดังกล่ำวจะสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ต่อไปในอนำคต
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3) วัตถุดิบอื่น

3.1) สารเคมี 

นอกเหนือจำกวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องใช้สำรเคมีหลำยชนิด
เป็นจ�ำนวนมำก อำทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคำร์บอเนต โซเดียมคลอเรต แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟูริก 
เมทธำนอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึ่งกำรจัดซื้อสำรเคมีเหล่ำนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับคู่ค้ำ
รำยใดเช่นเดยีวกบักำรจดัหำเยือ่ใยยำว เนือ่งจำกสำรเคมหีลำยชนดิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใช้มผู้ีผลิตและ/หรอืผู้จดัจ�ำหน่ำยอยูใ่นตลำดเป็นจ�ำนวนมำก 
ในรำคำที่ใกล้เคียงกัน และจัดหำได้ง่ำยจำกท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะผู้ซื้อมีอ�ำนำจต่อรองค่อนข้ำงสูง 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตสำรเคมีบำงชนิดด้วยตนเอง ซึ่งสำรเคมีดังกลำ่วมีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหนำ่ยจ�ำนวนน้อยรำย และใช้ใน
กระบวนกำรผลติในปริมำณค่อนข้ำงมำกเมือ่เทยีบกบัสำรเคมชีนดิอืน่ เช่น คลอรนีไดออกไซด์ (CLO2) และแคลเซยีมคำร์บอเนตชนดิสงัเครำะห์
(PCC) ซึ่งช่วยลดโอกำสที่กลุ่มบริษัทฯ จะเกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบลงได้ นอกจำกนี้ สำรเคมีบำงชนิดสำมำรถใช้สำรอื่นที่มีอยู่ทั่วไปในตลำด
ทดแทนได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนสำรเคมีอยู่ในระดับที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

3.2) น�้าดิบและน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

น�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมเป็นสำธำรณูปโภคหลักที่จ�ำเป็นและมีควำมส�ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หำกกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำน�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกระบวนกำรผลิต ย่อมส่งผลกระทบให้กำร
ด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงักได้ ดังนั้น กำรจัดหำแหล่งน�้ำไว้ใช้ในระยะยำวย่อมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
ต่อผลกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมจ�ำเป็นดังกล่ำว จึงได้จัดตั้งโครงกำรโรงกรองน�้ำเพื่อ
อุตสำหกรรม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยน�้ำอุตสำหกรรม 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือ 
29.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำประมำณ 800 ไร่สำมำรถบริกำรจัดหำน�้ำดิบได้มำกกว่ำ 36 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ต่อปี และได้ท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำอุตสำหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

ทั้งนี้ กำรเข้ำท�ำสัญญำซ้ือขำยน�้ำระยะยำวดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำได้ใน
ระดับหนึ่ง และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ดังน้ัน 
ควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะขำดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำ

3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรผลติเยือ่กระดำษและกระดำษส่วนใหญ่เป็นสินค้ำโภคภณัฑ์ (Commodity Product) ซึง่เป็นสินค้ำทีแ่ทบจะไม่มคีวำม

แตกต่ำงกัน และรำคำของสินค้ำดังกล่ำวถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก ดังนั้น ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ อยำ่งมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำ (Price Elasticity of 
Demand) ไม่สูงนัก จึงเป็นเหตุท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถผลักภำระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ทั้งจ�ำนวน และท�ำให้รำคำขำยสินค้ำ
ของกลุม่บรษิทัฯ จงึสะท้อนถงึกำรเปลีย่นแปลงของรำคำวตัถุดบิดงักล่ำวได้เพยีงบำงส่วนเท่ำนัน้ ซึง่อำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ของกลุม่บรษิทัฯ ในระยะยำวได้ ตัง้แต่บรษิทัฯ ขยำยก�ำลงักำรผลติกระดำษในปี 2556 ส่งผลให้ปรมิำณเยือ่ใยสัน้ทีผ่ลติได้ไม่เพยีงพอ บรษิทัฯ 
ต้องน�ำเข้ำเยือ่ใยสัน้จำกต่ำงประเทศบำงส่วน โดยเฉพำะในช่วงกำรปิดซ่อมบ�ำรงุโรงเยือ่ประจ�ำปี ซึง่ส่งผลกระทบท�ำให้อตัรำก�ำไรขัน้ต้นลดลง

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวด้วยกำรสร้ำงแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษำวิจัยและพัฒนำสำยพันธ์ุต้นกระดำษขึ้นมำ และด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษในแต่ละภูมิภำค สนับสนุนให้
มีกำรปลูกต้นกระดำษในพื้นที่วำ่งเปล่ำและบนพื้นที่ตำมคันนำ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเยื่อใยกระดำษ และน�ำเยื่อกระดำษที่ได้ไป
เข้ำกระบวนกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนต่อไป ทั้งนี้ ต้นกระดำษเป็นสำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยื่อในปริมำณมำก และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกอยู่
ในระดับเดียวกันกับกำรปลูกต้นยูคำลิปตัสท่ัวไป จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ในระดับหนึ่งในช่วงที่รำคำวัตถุดิบ
ดังกล่ำวมีควำมผันผวน นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังได้มีกำรวิจัยพัฒนำเทคนิคที่ใช้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่ำมำทดแทนเยื่อใยส้ันได้อีกบำงส่วน 
ท�ำให้ผลกระทบจำกกำรน�ำเข้ำเยื่อใยสั้นต่อต้นทุนกำรผลิตไม่มำก ซึ่งปัจจุบัน สัดส่วนกำรใช้เย่ือใยส้ันน�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตไม่เกิน 10% 
ของปริมำณวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตกระดำษทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ ที่หำซื้อในตลำดได้ยำกเพื่อ
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร

จำกมำตรกำรกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้ำงต้น ประกอบกับกำรลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบที่มีรำคำสูง และหำวัตถุดิบ
อื่นทดแทน ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้วำ่จะสำมำรถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำดมำกนัก

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาย 
ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดำษ และกระดำษพิมพ์เขียนโดยท่ัวไปเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจท�ำให้รำคำ

ขำยของผลติภัณฑ์ดงักล่ำวมคีวำมผนัผวน และ/หรอือำจปรบัตวัลดลงอย่ำงมนียัส�ำคัญได้ หำกปัจจยัสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิเปลีย่นแปลงไป 
อย่ำงไรกต็ำม กลุม่บรษิทัฯ ได้พฒันำคณุภำพของผลติภณัฑ์ให้มลีกัษณะเด่นแตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ อำทิเช่น ควำมเนยีนเรียบของ
กระดำษ กำรต้ำนทำนควำมชื้นของกระดำษ และกำรดูดซับหมึกพิมพ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีฝำ่ยรับประกันคุณภำพ (Quality 
Assurance and Technical Services) ที่คอยให้ค�ำปรึกษำและช่วยเหลือลูกค้ำเมื่อพบปัญหำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกคำ้เป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดับกลำงและระดับบน มี
ควำมใส่ใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และไม่อ่อนไหวต่อระดับรำคำมำกนัก ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดรำคำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่สูงกวำ่รำคำเฉลี่ยของตลำด และไม่ผันผวนไปตำมสภำวะอุตสำหกรรมมำกนัก 

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ Double A ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภคในตลำด (Brand Awareness) และสื่อสำร
ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรงกับตลำดด้วยกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้
ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอันดับแรกทุกครั้งที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ำ มีควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) และ
เข้ำใจถึงลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ กับสินค้ำของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ำยในรำคำที่เพิ่มขึ้น 
เพือ่ให้ได้ผลติภัณฑ์ท่ีมคุีณภำพตรงตำมควำมต้องกำร จำกกำรด�ำเนนิกำรทำงกำรตลำดดงักล่ำว ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ สำมำรถรกัษำเสถยีรภำพ
ของรำคำจ�ำหนำ่ยสินค้ำไว้ได้ในระดับหนึ่ง

อยำ่งไรก็ตำม หำกเกิดกรณีที่รำคำขำยผันผวนหรือปรับตัวลดลงอยำ่งมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ก็คำดว่ำจะสำมำรถรักษำควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำก�ำไรไม่ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบมำกนัก เนื่องจำกระดับรำคำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ สูงกวำ่รำคำตลำดโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ท�ำให้มีส่วนตำ่งในกำรปรับลดรำคำลงได้จำกกำรส่งเสริมกำรขำย อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดหำวัตถุดิบส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง จึงท�ำให้สำมำรถบริหำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำขำยที่อำจกระทบต่อ
ภำพรวมของกำรด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ�าหน่าย
กำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ำมีผลกระทบต่อควำม

ส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนอยำ่งมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยเป็นอย่ำงมำก โดยได้แต่งตั้งผู้บริหำร
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยให้เข้ำมำดูแลกำรจัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ ซึ่งจะมีควำมเชี่ยวชำญ และควำมเข้ำใจในสภำวะ
ตลำด เข้ำมำรับผิดชอบในกำรจัดหำผู้จัดจ�ำหน่ำย พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย และวำงแผนท�ำกำรตลำดร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ จะเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำตรงไปยังช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหนำ่ยมำกกว่ำ 70 รำย ส�ำหรับตลำดใน
ประเทศ และมำกกว่ำ 2,900 รำย ส�ำหรับตลำดต่ำงประเทศใน 145 ประเทศ 

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำผูจ้ดัจ�ำหน่ำยช่วยให้กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถกระจำยสนิค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำง และช่วยขยำยฐำนลกูค้ำให้แก่กลุม่
บริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดขำยที่เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดจ�ำหน่ำยแต่ละรำยนั้นมีควำมสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันมำโดยตลอด นอกจำกนี้ยังได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำด้วยกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนร้ำนคำ้ปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) 
หลำยแห่งที่มีเครือขำ่ยสำขำครอบคลุมในหลำยพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อยำ่งทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนำช่องทำงกำรจัด
จ�ำหนำ่ยรูปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนย์ถำ่ยเอกสำร Double A Copy Center ศูนย์ถำ่ยเอกสำรสมำชิก Double A Copy Member และ
ร้ำนขำยกระดำษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop ร้ำนขำยกระดำษและเครื่องเขียนสมำชิก Double A Stationery Member 
รวมทั้ง มีกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้ำรู้จักและจดจ�ำ
ตรำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น ด้วยกำรสื่อสำรและกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดย
ผู้จัดจ�ำหนำ่ยที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จะเป็นผู้จ�ำหนำ่ยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำเหล่ำนี้

จำกกำรท่ีกลุม่บรษัิทมผีูจ้ดัจ�ำหน่ำยจ�ำนวนมำกรำยในแต่ละประเทศ และมแีนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวข้ำงต้น ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ 
มั่นใจได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ ลดกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำยลงได้ในระดับหนึ่ง และสำมำรถท�ำกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย รวมท้ัง ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนในตลำดด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งวิธีกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรพึ่งพิง 
ผู้จัดจ�ำหนำ่ยอยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ อยำ่งมีนัยส�ำคัญ
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยี 
ปัจจบุนั เทคโนโลยไีด้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในชีวติประจ�ำวนัของประชำชนทัว่ไป ผูค้นส่วนใหญ่พึง่พำอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ อนิเทอร์เนต 

และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) ในกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนัมำกขึน้ ส่งผลให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภค 
ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้กระดำษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทั่วไปลดน้อยลง อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสิ่งพิมพ์แขนงตำ่ง ๆ  ได้เริ่มปรับเปลี่ยนมำใช้
กำรน�ำเสนอและจ�ำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มำกขึ้น อยำ่งไรก็ตำม สัดส่วนของกำรจ�ำหน่ำยเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์ปกติยังคงอยู่
ในระดบัทีต่�ำ่มำก และผูใ้ช้งำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์นีย้งัอยูใ่นวงจ�ำกดั กลุม่บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึแนวโน้มทีเ่กดิขึน้เหล่ำนี ้และได้ปรบัปรงุกลยทุธ์
ต่ำง ๆ  ให้มคีวำมทนัสมยัและสอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ โดยมแีนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรกบัพฤตกิรรมกำรของผูบ้รโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่

1. ผลักดันกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ต่ำง ๆ ในส�ำนักงำนให้มำกขึ้น 
2. กำรสร้ำงกลยุทธ์มุ่งเน้นกำรรองรับธุรกิจหรือภำคส่วน ที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้กระดำษ เช่น ทนำยควำม บัญชี กำรศึกษำ และ 

หน่วยงำนรำชกำรระดับภูมิภำค 
3. กำรขยำยฐำนธุรกิจไปในประเทศตลำดเกิดใหม่ ซึ่งยังมีอัตรำกำรใช้กระดำษเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกเทคโนโลยีที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำร

ด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยำวได้

3.1.6 ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนมีควำมสัมพันธ์กันและจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมต่อเน่ืองโดยตลอด เพื่อให้สำมำรถ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ และรักษำระดับของยอดขำยให้มีเสถียรภำพ หำกกระบวนกำรใดกระบวนกำรหน่ึงหยุดชะงัก
เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเกิดปัญหำ หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจได้รับควำมเสียหำย หรือได้รับผลกระทบร้ำยแรงจำกภัย
ธรรมชำติและเหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำและอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้ำดับ 
อบุตัเิหตใุนระหว่ำงปฏบิตังิำน อคัคภียั และกำรก่อกำรร้ำย ย่อมส่งผลในเชงิพำณชิย์ต่อกำรประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ดงันัน้ กลุม่บรษิทัฯ 
จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและแก้ไขในกรณีดังกล่ำว เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และเพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่จะได้รับ
จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวและผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกเหตุสุดวิสัย โดยใช้มำตรฐำนสำกลในกำรออกแบบระบบกำร
ปฏบิตังิำน จดัให้มกีำรฝึกอบรมพนกังำนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนกำรผลิต กำรเดนิเครือ่ง (Process Operation) กำรบ�ำรงุรกัษำ (Preventive, 
Corrective and Predictive Maintenance) ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงครบถ้วน มีกำรจัดเตรียมอะไหล่และเครื่องมือไว้อย่ำงเพียงพอ 
และได้ท�ำกำรออกแบบ ปรับปรุง พัฒนำขยำยคอขวด (Debottlenecking) ของกระบวนกำรผลิตอยำ่งต่อเนื่อง รวมทั้ง จัดโครงสร้ำงองค์กร 
ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ มอบหมำยงำน ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจ
เกดิขึน้ในระหว่ำงกำรท�ำงำน เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละส่วนมคีวำมซบัซ้อน และต้องเกีย่วข้องกบัเครือ่งจกัรขนำดใหญ่และอปุกรณ์เป็น
จ�ำนวนมำก ซึง่ต้องอำศยัควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน และกลุม่บรษิทัฯ ได้ลงทนุเพิม่เตมิในกำรป้องกนัและระงบัอคัคภัีย โดย
ด�ำเนนิกำรตดิตัง้ระบบหวักระจำยน�ำ้ดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Automatic Sprinkler) ในสถำนประกอบกำร และได้เพิม่จ�ำนวนหวักระจำยน�ำ้ดงักล่ำว
ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงมำก อีกทั้ง มีกำรตรวจสอบระบบควำมพร้อมกำรใช้งำนของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีคณะท�ำงำนแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ERT) ซึ่งมีหนำ้ที่ในกำรเฝำ้ระวังเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้สำมำรถก�ำหนดแนวทำงรับและแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมกันภำยใน
ร่วมกนัทกุฝ่ำยร่วมกนั เพือ่ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำทกุเดอืน และตรวจสอบประสทิธภิำพของมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อลดมูลเหตุของที่องค์กรจะเกิดควำมเสียหำย และ
ควบคมุระดบัควำมเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบัทีอ่งค์กรยอมรบัได้ โดยค�ำนงึกำรบรรลเุป้ำหมำยขององค์กรเป็นส�ำคญั และ
น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมำส เพื่อให้มั่นใจวำ่กำรควบคุมบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถรองรับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อำจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีประสบกำรณ์ในกำรรับประกันภัยให้แก่กิจกำร
ต่ำง ๆ  ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยกับบริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) คุ้มครองควำมเสี่ยงภัย 2 ประเภทหลัก คือ ประกัน
ควำมเสีย่งภยัทรพัย์สนิและสนิค้ำคงคลงั ซึง่มทีนุประกนัรวมทัง้ส้ิน 23,132.00 ล้ำนบำท โดยมวีงเงนิคุ้มครองเป็นจ�ำนวน 11,000 ล้ำนบำทต่อ
เหตกุำรณ์และประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั ซ่ึงมทีนุประกนัรวม 1,700.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่ประกนัภยัทัง้ 2 ประเภทนี ้สำมำรถครอบคลมุ
ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนหยุดชะงักเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและทรัพย์สินของที่
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับคำ่ชดเชยหำกเกิดเหตุดังกล่ำวขึ้น จึงช่วยให้ควำมเสี่ยงจำก
กำรด�ำเนินงำนหยุดชะงักเนื่องมำจำกเหตุสุดวิสัยของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงได้

3.1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ในกำรประกอบธุรกิจเป็นอย่ำงมำก เพื่อลด

ผลกระทบหรือปัญหำที่อำจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน บุคลำกร ชุมชน และสภำพแวดล้อม จำกกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกำรวำงแผน
และก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ตั้งแต่กำรเลือกท�ำเลท่ีตั้งสถำนประกอบกำรท่ีห่ำงไกลจำกชุมชน กำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงงำนตำมมำตรฐำนสำกล กำรติดตั้งระบบก�ำจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภำพ กำรจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำจำกกระบวนกำรผลิต และกำรฝึกอบรม
บคุลำกรให้มคีวำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ ซึง่กำรด�ำเนนินโยบำยต่ำง ๆ  เหล่ำนีจ้ะช่วยรักษำระดบัคณุภำพชวีติของ
พนกังำนและชมุชนโดยรอบ รวมท้ัง มุง่เน้นให้เกดิมลภำวะต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ นอกจำกนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยงัได้จดัทมีงำน
เฝ้ำระวงัปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงใกล้ชดิ และมกีำรพฒันำระบบรกัษำควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดล้อมให้เป็นมำตรฐำนสำกล 

ปัจจุบันบริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO9001 และมำตรฐำนสำกลในส่วนของระบบกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และได้จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบ ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จำกภำยนอกอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลในส่วนของระบบกำรจัดกำรด้ำนชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนชีวอนำมัยและคณะกรรมกำร
ด้ำนสิง่แวดล้อมขึน้ เพือ่ตรวจสอบ ควบคุม ดแูล กำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษัิทฯ ให้เป็นไปตำมกฎระเบยีบและมำตรฐำนทีห่น่วยงำนรำชกำร
ก�ำหนดอยำ่งสม�่ำเสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะเพียงพอในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้ของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า และลูกค้า

ขั้นตอนกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มจำกกำรท่ีตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือลูกค้ำส่งค�ำสั่งซื้อเข้ำมำยังกลุ่มบริษัทฯ จำกนั้นจะมี
กำรตกลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำระหวำ่งกันจนแล้วเสร็จ ต่อมำกลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้ำให้กับผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือลูกค้ำของกลุ่มบริษัทฯ 
และจะได้รับเงินค่ำสินค้ำจำกคู่ค้ำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด อย่ำงไรก็ตำม กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำว มีโอกำสที่ผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือลูกค้ำจะ
ประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือขำดสภำพคล่องจนท�ำให้ไม่สำมำรถช�ำระค่ำสินค้ำให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ปัจจัยภำยนอกอื่น ๆ อำจส่ง
ผลกระทบต่อกำรช�ำระเงินของคู่ค้ำของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ภำวะควำมไม่สงบภำยในประเทศ ข้อพิพำททำงกำรเมือง และกำรเปลี่ยนแปลง
มำตรกำรทำงกำรเงิน เป็นต้น ซึ่งหำกลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ช�ำระค่ำสินค้ำได้ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ตกลงกัน หรือไม่สำมำรถช�ำระ
ค่ำสินค้ำบำงส่วนหรือท้ังจ�ำนวนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ย่อมส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตำมที่
ประเมินไว้ หรือเกิดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรมีหนี้สูญ

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 771 501 347

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) (1) (1)

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 770 500 346

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,288 2,582 2,367

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45) (26) (9)

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 3,243 2,556 2,358

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 4,013 3,056 2,704
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้กำรค้ำจำกปี 2558 ถึงปี 2559 และ ปี 2560 พบว่ำยอดลูกหนี้กำรคำ้ระหว่ำงปี 2558 กับปี 2559 
บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 และเมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้กำรค้ำระหว่ำงปี 2559 กับปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.32 ซึ่งพฤติกรรมกำรจ่ำยช�ำระเงินของลูกค้ำจะมีรอบกำรจ่ำยช�ำระเงินที่เป็นธรรมเนียมทำงกำรค้ำที่เป็นปกติ โดยลูกหนี้
กำรค้ำไม่ใช่ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระเงิน หรือเกิดจำกลูกค้ำชะลอกำรช�ำระเงิน หรือลูกค้ำขำดสภำพคล่องในกำรช�ำระหน้ี อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช�ำระ โดยในส่วนของกำรจัดจ�ำหน่ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ
นั้น กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยให้ตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือลูกค้ำเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือจำ่ยเงินล่วงหนำ้
ก่อนส่งสินค้ำ (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณีที่สถำบันกำรเงินในประเทศดังกล่ำวไม่ได้เป็นสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่ที่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกำรธุรกิจอย่ำงกวำ้งขวำง กลุ่มบริษัทฯ อำจขอให้คู่คำ้ท�ำกำรติดต่อสถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อเพิ่มกำรยืนยัน 
(Add Confirm) เล็ตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ซึ่งจะลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศประสบปัญหำทำงกำรเงิน 
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประกันภัยหนี้เสีย (Credit Insurance) กับบริษัทประกันภัยชั้นน�ำของโลกที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ที่
ระดบั A ซึง่เป็นอนัดบัเครดติสงู และมคีวำมเสีย่งต�ำ่ และพร้อมทีจ่ะจ่ำยสินไหมทดแทนให้กบักลุ่มบรษิทัฯ ได้สูงสุดถงึร้อยละ 90 ของมลูค่ำหนี้
ที่ผิดนัดช�ำระเนื่องมำจำกเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรล้มละลำยทำงกำรเงินของคู่คำ้ กำรปฏิวัติ และปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศคู่คำ้ 

ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะศึกษำข้อมูลเบ้ืองต้นของลูกค้ำ หรือตัวแทนจ�ำหน่ำย ท้ังใน
ส่วนของประวัติบริษัท ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน เพื่อประเมินควำมนำ่เชื่อถือก่อนที่จะเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรคำ้ร่วมกัน ปัจจุบัน
ลกูค้ำหรอืตวัแทนจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผูม้ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดกำรค้ำ และมคีวำมสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุม่บรษิทัฯ มำอย่ำง
ยำวนำนท�ำให้ในอดีตที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรผิดนัดช�ำระของลูกหนี้กำรค้ำในประเทศมำกนัก

อย่ำงไรกต็ำม เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ กลุม่บรษิทัฯ ก�ำหนดเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิและหลกัประกนัทีเ่หมำะสมกบัควำม
เสีย่งของลกูค้ำแต่ละรำย และตดิตำมกำรช�ำระเงนิโดยตรงกบัลกูค้ำอย่ำงใกล้ชดิ รวมทัง้มกีำรจดัท�ำรำยงำนสถำนะลกูหนีป้กตแิละลกูหนีท้ีจ่ะ
ครบก�ำหนดเป็นรำยสปัดำห์ เพือ่ใช้ในกำรตดิตำมกำรช�ำระหนีอ้ย่ำงใกล้ชดิ หำกพบว่ำมลีกูหนีเ้ริม่ผดินดัช�ำระ จะมกีำรส่งหนงัสอืทวงถำมเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งอำจบังคับให้วำงหลักทรัพย์ค�้ำประกันตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนถึงขั้นเข้ำสู่กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี

3.2.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรส่งออกสินค้ำไปขำยยังต่ำงประเทศ โดยมีจ�ำนวนประเทศปลำยทำงปัจจุบันกว่ำ 145 ประเทศ แม้ว่ำนโยบำยกำร
ส่งออกของกลุม่บริษทัฯ จะก�ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในบำงประเทศ
รวมทั้งเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย

ดงันัน้กลุม่บรษัิทฯ จงึมรีำยได้หลกัเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศหลำยสกลุ ส่วนใหญ่เป็นรำยได้ทีม่ำจำกสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ยโูร วอนเกำหลี 
และอืน่ ๆ  เช่น ดอลลำร์ฮ่องกง หยวน มำเลเซยีรงิกติ ปอนด์และดอลลำร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ กม็ต้ีนทนุวตัถดุบิ สำรเคมี 
อะไหล่ และเครือ่งจกัรบำงส่วนทีต้่องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯและยโูร รวมทัง้ยงัมค่ีำบรกิำรค่ำขนส่งในต่ำงประเทศ 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยในแต่ละประเทศที่ต้องจ่ำยเป็นสกุลเงินตำ่ง ๆ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกำหลี หยวน ดอลลำร์
ฮ่องกง ดอลลำร์ไต้หวัน ดองเวียตนำม เป็นต้น

แม้ว่ำกลุม่บรษิทัฯ จะพยำยำมบรหิำรกระแสเงนิสดจ่ำยให้สอดคล้องกบักระแสเงนิสดรบัทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศสกลุเงนิเดยีวกนั เพือ่
เป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติ (Natural Hedge)แต่ก็ยังมีบำงช่วงเวลำที่จะต้องอำศัยมำตรกำรอื่นมำเสริม เช่น กำรเข้ำท�ำสัญญำ
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอีกทำงหนึ่ง

จำกกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวในข้ำงต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำ ควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มำกนัก ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำน และกำรลงทุนได้อย่ำงต่อเนื่อง

3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ภำระหนี้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่ และหนี้สิน

ที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย จ�ำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี) หลักประกัน ครบก�ำหนด

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 2,510.63

MMR+0.75%, MMR, BIBOR 
บวกด้วยไม่ต�่ำกว่ำ 1.50%, 

LIBOR 6 เดือนบวกด้วยไม่ต�่ำกวำ่ 
2.00%, MLR-3.20% และ 4.20%

มี ภำยใน 1 ปี

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี) 

229.48 MLR-0.5 ถึง MLR มี 2564

เงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับโครงกำร
โรงกระดำษ 3 จำกสถำบันกำรเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี) 

1,816.93
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก

ประจ�ำ 12 เดือน+3.50%
มี 2564

หุ้นกู้ยืมระยะยำวสกุลบำท 15,109.46

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70, 
4.85, 4.90, 5.00, 5.05, 5.10, 5.25, 
5.30, 5.50 และ 5.55% ส�ำหรับ 3 ปี 

4 ปี 5 ปี และ 5 ปี 6 เดือน

 ไม่มี 2561 - 2565

รวม 19,666.50 – – – 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,327.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจท�ำให้ภำระดอกเบี้ยจ่ำยและ
ต้นทุนทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนหรือกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส�ำคัญ โดยหำกอัตรำดอกเบี้ย
เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 บรษัิทฯ จะมภีำระเพิม่ขึน้จ�ำนวนประมำณ 43.27 ล้ำนบำทต่อปี อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำ 
ท�ำให้สัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลดลงซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถประมำณกำรต้นทุนกำรด�ำเนนิงำนท้ังหมดได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ รวมท้ังสำมำรถควบคมุต้นทนุทำงกำรเงนิให้อยูใ่นระดบั
ที่มีเสถียรภำพได้

3.2.4 ความเสี่ยงจากการช�าระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน

ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ จดัหำสนิทรพัย์หลกัทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนบำงส่วนมำจำกกำรเข้ำท�ำสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ รวมท้ัง 
ได้มกีำรจดัหำเงินทุนบำงส่วนมำจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกตแิละลงทนุในโครงกำรใหม่ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินรวมทั้งสิ้น 229.48 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีเป็นจ�ำนวน 196.78 ล้ำนบำท และมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบำทรวมทั้งสิ้น 
1,816.93 ล้ำนบำท ซึ่งมีส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี จ�ำนวน 455.26 ล้ำนบำท ซึ่งภำระหนี้สินดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องรักษำสภำพคล่องให้เพียงพอที่จะสำมำรถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำซื้อ สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำกู้ยืม
เงิน เพื่อไม่ให้กำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส�ำคัญ ท้ังนี้ สัญญำกู้ยืมเงินระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับสถำบันกำรเงินแต่ละรำย ได้ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดตำ่ง ๆ รวมทั้ง กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม อำทิเช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วน
หนี้สินระยะยำวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั้งนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญำกู้ยืมเงินได้ 
จะมผีลให้เจ้ำหนีเ้งนิกูส้ำมำรถเรยีกเกบ็ดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผดิเงือ่นไข ก�ำหนดเงือ่นไขอืน่ใดเพิม่เตมิ หรืออำจด�ำเนนิกำรยดึหลกัประกัน
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ซึ่ง
สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ได้นอกจำกน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยที่จะพยำยำมรักษำ
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้ำงเงินทุนให้สอดคล้องกับคำ่เฉลี่ยของอุตสำหกรรม รวมทั้ง พยำยำมรักษำควำมสัมพันธ์อันดี
กับสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ไว้อยำ่งต่อเนื่อง จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ที่กลำ่วมำในข้ำงต้น บริษัทฯ เชื่อวำ่จะท�ำให้ควำม
เสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ

3.2.5 ความเสี่ยงจากการค�านวณอัตราส่วนทางการเงิน
ในกำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตำมข้อ 7.1(ญ) ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้นั้น ก�ำหนดให้

หนี้สินในสูตรกำรค�ำนวณไม่นับรวมถึง (1) หนี้ด้อยสิทธิ (2) หุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ และ (3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจำกเจ้ำหนี้ด้อยสิทธิจะมี
สิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์อันดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิและเจำ้หนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทล้มละลำย หรือมีกำรช�ำระบัญชีเพื่อเลิก
กิจกำร แต่จะมีอันดับสูงกวำ่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสำมัญ โดยจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดทำ้ย ซึ่งบริษัทฯ เห็นวำ่สิทธิไล่เบี้ยของหนี้ด้อยสิทธิมี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้เมือ่เกดิเหตกุำรณ์ดงักล่ำว จงึน�ำหนีด้้อยสิทธทิัง้ 3 รำยกำรดงักล่ำวมำนบัรวมอยูใ่นส่วนของทนุ (Equity) 
แทนกำรนบัเป็นหนีส้นิ ซึง่สตูรกำรค�ำนวณอตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุของบรษิทัฯ จะแตกต่ำงจำกสตูรกำรค�ำนวณอตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุของหุน้
กู้ทั่วไปที่หนี้สินจะใช้หนี้สินทั้งหมดที่มีภำระดอกเบี้ย (รวมหนี้ด้อยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี้ด้อยสิทธิ ท�ำให้ D/E Ratio ที่ค�ำนวณตำม
สูตรของบริษัทฯ น้อยกว่ำ D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่กิจกำรยังด�ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ หนี้ด้อยสิทธิมีสิทธิในกำรได้
รับช�ำระหนี้เสมือนเทียบเท่ำกับเจำ้หนี้บุริมสิทธิและเจ้ำหนี้ทั่วไป

กำรค�ำนวณ D/E Ratio ตำมสูตรของบริษัท อำจส่งผลให้ในอนำคตบริษัทสำมำรถก่อหนี้ด้อยสิทธิและ/หรือภำระหนี้สินอื่นได้เพิ่มขึ้น
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ซึ่งอำจท�ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงในกำรก่อหนี้มำกกว่ำบริษัททั่วไปที่ก�ำหนดสูตร D/E Ratio ตำมปกติ และอำจส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ในอนำคตของบริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทำงกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
และแม้ว่ำกำรก่อหนี้ด้อยสิทธิของบริษัทฯ จะสำมำรถเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระหนี้หรือ
สินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้ด้อยสิทธิทั้งหมด โดยปี 2560 บริษัทยังไม่มีภำระหนี้ด้อยสิทธิเกิดขึ้น

3.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหลำยรำยกำร ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน 

ดังนั้น กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรืออำจก่อให้เกิดช่องทำงที่ท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่ำงไม่เป็นธรรม หรอืไม่เป็นไปตำมตำมกลไกของตลำด ซึง่จะส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเส่ียงอนัเนือ่งมำจำกกำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วข้อง
กันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ท้ังน้ี ปัจจุบันกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวโยงกันนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ อำทิเช่น กำรซื้อขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร กำรกู้ยืม
ระหว่ำงกัน เป็นต้น โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 12 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว และด�ำเนินมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง โดยได้ก�ำหนดแนวทำงในกำร
พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และมีนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ำหรับกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรระหวำ่งกันทุกรำยกำร รวมทั้ง มีกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรระหว่ำงกัน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้
รับเสมือนกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่มีลักษณะรำยกำรเทียบเท่ำกัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจะเป็นไปอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส เช่น กำรจัดให้มีควำมเห็น
ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ กำรประเมินรำคำทรัพย์สินโดยผู้ประเมินรำคำจำกภำยนอก กำรขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรืออำจมีส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
จะไม่สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรได้ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสรำ้งกลุ่ม
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมทั้งนี้ จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง จึง
ท�ำให้ทุกฝ่ำยมั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 400,771,804 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 
98.87 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหนำ่ยได้แล้วทั้งหมด โดยนำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำน DOUBLE A 
HOLDINGS LIMITED และบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ตำมล�ำดับ เป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 98.87 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหนำ่ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนกำรถือหุ้นที่มำกกว่ำ 3 ใน 4 ดังกล่ำวท�ำให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวมีอ�ำนำจในกำรควบคุม
บริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ จึง
มีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนและเพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะส�ำคัญของสินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบไปด้วย ที่ดิน 

อำคำร และอุปกรณ์ เป็นหลกั ซึง่สนิทรพัย์ถำวรหลกัดงักล่ำวนี ้มมีลูค่ำสทุธติำมบญัชทีัง้สิน้ 23,932 ล้ำนบำท โดยสนิทรัพย์ถำวรหลกัของกลุม่
บริษัทฯ นั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สินทรัพย์ถำวรหลักดังกลำ่วมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

รำยกำร
มูลค่ำตำมบัญชี

ณ 31 ธันวำคม 2560
(ล้ำนบำท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 3,739 เจ้ำของ

2. อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำร 7,970 เจ้ำของ

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 43,986 เจ้ำของ

4. เครื่องมือ 413 เจ้ำของ

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 530 เจ้ำของ/เช่ำซื้อ/เช่ำทำงกำรเงิน

6. ยำนพำหนะ 3,374 เจ้ำของ

7. งำนระหวำ่งกำรก่อสร้ำงและเครื่องจักรระหวำ่งติดตั้ง 1,032

 หัก : ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (36,470)

        ค่ำเผื่อด้อยค่ำ (642)

รวม 23,932
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รำยกำรสินทรัพย์ที่ซื้อมำของบริษัทย่อย 

ในเดือนมกรำคม 2556 DA Alizay SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำซื้อโรงงำนและทรัพย์สินของโรงงำนผลิตกระดำษอลิเซ่จำก
รฐับำลฝรัง่เศสเพือ่ขยำยฐำนกำรผลติใหม่ในประเทศฝรัง่เศสส�ำหรบักำรบกุตลำดในยโุรป ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำตะวนัตก เดมิโรงงำน
แห่งนี้เป็นของบริษัทเอกชนจำกฟินแลนด์ ภำยใต้ชื่อ โรงเยื่อและโรงกระดำษอลิเซ่ (Alizay) หลังประสบปัญหำจนต้องปิดโรงงำน รัฐบำล
ฝรั่งเศสจึงเข้ำจึงเข้ำซื้อกิจกำรเพื่อน�ำมำขำยต่อให้นักลงทุนรำยอื่นเพื่อให้เปิดด�ำเนินงำนได้อีกครั้ง โดยทำงรัฐบำลฝรั่งเศสได้ตกลงเลือก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทยท่ีมีกระดำษไปจ�ำหน่ำยในประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วเข้ำมำเป็นผู้ด�ำเนินกำรต่อเพื่อสนับสนุน
กำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส และเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งประเทศ โดยมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 18 ลำ้นยูโร 
(เทียบเท่ำประมำณ 720 ล้ำนบำท)

ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบัญชี
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัท Cabinet ROUX ซึ่งเป็นผู้ประเมินรำคำอิสระ ด้วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและ
รำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ ผลของกำรประเมินมีมูลคำ่สูงกวำ่รำคำทุนที่ซื้อมำก เนื่องจำกผู้ประเมิน
ตั้งสมมุติฐำนว่ำบริษัทฯ จะมีกำรด�ำเนินงำนตำมก�ำลังกำรผลิตของโรงงำน บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำในปีแรกของกำร
ด�ำเนินงำน บริษัทฯ คำดว่ำจะไม่สำมำรถด�ำเนินงำนได้ตำมนั้น ดังนั้นมูลคำ่ตำมรำคำที่ประเมินได้จึงสูงเกินไป จึงได้เพิ่มวิธีกำรประเมินรำคำ
โดยใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) เพื่อปรับปรุงมูลคำ่ของสินทรัพย์ที่ซื้อมำให้แสดงมูลคำ่ยุติธรรม ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้
ในกำรประเมินรำคำดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโต ซึ่งด�ำเนินกำรประเมินโดยทีม
ผู้เชี่ยวชำญของบริษัทฯ และสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีอีกครั้ง กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 3,067 ล้ำนบำทในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2556

ต่อมำในปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือจำกรัฐบำลฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อำคำร และโรงงำนในบริเวณ
เดียวกันโดยมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 4.2 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำประมำณ 160 ล้ำนบำท)

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ท่ีไม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้วำ่สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งในปี 2557 มีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรที่อ่อนคำ่ลงเมื่อเทียบสกุล
เงนิบำทอย่ำงเป็นสำระส�ำคญั จงึเป็นเหตใุห้มลูค่ำสนิทรพัย์ของ DA Alizay SAS ลดลง จงึได้จดัให้มกีำรประเมนิรำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์
ใหม่โดยใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ตำมหลักเกณฑ์เดิม กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 157 ลำ้นบำทในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ของ DA Alizay SAS อีกครั้งเนื่องจำกพบข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ กล่ำวคอื รำคำวตัถุดบิมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และมกีำรเปล่ียนแปลงแผนกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ จงึเป็นเหตใุห้มลูค่ำ
สินทรัพย์ของ DA Alizay SAS ลดลง โดยใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ตำมหลักเกณฑ์เดิม กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้ท�ำให้มูลคำ่สินทรัพย์
ของ DA Alizay SAS ลดลง 922 ล้ำนบำท โดยรำยกำรดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน

โดยสินทรัพย์ถำวรหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเงินกู้และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือครอง หลักประกัน ลักษณะวงเงิน วงเงิน

บริษัทฯ สินค้ำคงเหลือจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1,500 ล้ำนบำท วงเงินกู้ระยะสั้น(1) 2,990 ล้ำนบำท

บริษัทฯ เครื่องจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 250 ล้ำนบำท

APM3
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรำ้งในอนำคต

เนื้อที่ 138 ไร่ และเครื่องจักร
โดยมีมูลค่ำกำรจดจ�ำนอง 4,600 ล้ำนบำท

วงเงินกู้เงินระยะยำว

วงเงินกู้ระยะสั้น(1)

3,200 ล้ำนบำท 

800 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : (1) วงเงินกู้ระยะสั้น หมำยถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินหนังสือค�้ำประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ทรัสต์รีซีส วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 9 ล้ำนบำท 

มูลค่ำตำมบัญชี (ล้ำนบำท) กรรมสิทธิ์

รำคำทุน 82 เจ้ำของ

หัก: ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (72) 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบเครื่องหมำย/
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ชื่อเจ้ำของ ประเภทสินค้ำ/บริกำร เลขที่ค�ำขอ/ 

ประเทศที่จดทะเบียน
ระยะเวลำคุ้มครอง/
ครบก�ำหนดต่ออำยุ

1. เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“Quality”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) 

กระดำษ/อุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงำน

เลขที่ค�ำขอ 688498, 
559851 จดทะเบียน
เอำไว้ 58 ประเทศ

10 ปี/ 
28 กุมภำพันธ์ 2561, 
22 กรกฏำคม 2563

2. เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“Paper From Khan-Na

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991)

ต้นไม้/กระดำษ
เลขที่ค�ำขอ 777885 
จดทะเบียนเอำไว้ 

12 ประเทศ

10 ปี/
25 สิงหำคม 2563

3. เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“Shih-Tzu”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991)

กระดำษ
เลขที่ค�ำขอ 511361 
จดทะเบียนเอำไว้ 

2 ประเทศ

10 ปี/
5 กุมภำพันธ์ 2566

4. เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“Double A”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991)

กระดำษ/บริกำร/ โทนเนอร์/
ยำงล้อรถยนต์/อำหำร/

ต้นกล้ำไม้/ไวน์/ตลับหมึกใช้กับ
เครื่องพิมพ์/ขำ้วบรรจุถุง/
น�้ำดื่ม/บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

เลขที่ค�ำขอ 426317 
จดทะเบียนเอำไว้ 

141 ประเทศ

10 ปี/
19 กรกฎำคม 2563

กรณีครบก�ำหนดระยะเวลำคุ้มครอง แล้วสำมำรถยื่นค�ำขอต่ออำยุได้ ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตเยื่อและกระดำษ ซึ่งรวมถึงธุรกิจผลิต

สำรเคมีต่ำง ๆ ที่น�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟำ้และไอน�้ำที่เป็นแหล่ง
พลงังำนส�ำคญัในกระบวนกำรผลติเยือ่กระดำษและกระดำษพมิพ์เขยีน รวมทัง้ ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกัของบริษทัฯ เพ่ิมเตมิในอนำคต 
อีกทั้ง หำกมีธุรกิจอื่นใดที่น่ำสนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มคำ่ บริษัทฯ ก็อำจจะพิจำรณำเข้ำไปลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งกำรเข้ำไปลงทุนดังกลำ่วจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย
และบรษัิทร่วม โดยกำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำรหรอืเข้ำร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวม
ทั้งมีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมกำรด�ำเนินงำนขององค์กรที่บริษัทฯ เข้ำไปถือ
หุ้นอยู่ ให้เป็นไปในทิศทำงที่บริษัทฯ ได้วำงเป้ำหมำยไว้ และสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ง สำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ในระยะยำว

ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจพิจำรณำลงทุนในกิจกำรใดเพิ่มเติมนอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันตำมควำม
เหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีของคดีควำมหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดท่ีอำจมี

ผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้มีคดีควำมท่ีมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ไม่สำมำรถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้มีคดีควำมที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลอ้ำงอิง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษถ่ำยเอกสำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000602

ทุนจดทะเบียน : 5,029.86 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 4,053.69 ล้ำนบำท

หุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท

:
หุ้นสำมัญ 405,369,559 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ            -  หุ ้น

6.1.2 บริษัทย่อย
1) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
ชื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : เข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อกำรลงทุน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 42 ต�ำบลบำงวัว
อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538054097

ทุนจดทะเบียน : 2,600.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 2,600.00 ล้ำนบำท 

2) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APM3”)
ชื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษพิมพ์เขียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255549000731

ทุนจดทะเบียน : 3,500.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 3,500.00 ล้ำนบำท

3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยคลอรีนไดออกไซด์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255553000686

ทุนจดทะเบียน : 104.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 104.00 ล้ำนบำท

4) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยปูนขำวและน�้ำยำขำว

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255553000678

ทุนจดทะเบียน : 322.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 322.00 ล้ำนบำท

5) บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดี.เอ.อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยออกซิเจนชนิดแบบแห้งและแบบเหลว

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000117

ทุนจดทะเบียน : 47.20 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 47.20 ล้ำนบำท

6) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยแคลเซียมคำร์บอเนต

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 203 หมู่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105537071664

ทุนจดทะเบียน : 40.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 40.00 ล้ำนบำท
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7) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
ชื่อบริษัท : Quality Paper Mill Limited 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษพิมพ์เขียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
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 ล้ำนตำกำ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว :   157.90 ล้ำนตำกำ

8) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไทย เพำเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรขำยน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538077445

ทุนจดทะเบียน : 501.616 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 501.616 ล้ำนบำท 

9) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 (“APulpM3”)
ชื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000156

ทุนจดทะเบียน : 3,132.50 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 841.055 ล้ำนบำท 

10) Metro Profit International Limited (“Metro”)
ชื่อบริษัท : Metro Profit International Limited

ประเภทธุรกิจ : เข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อกำรลงทุน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 1753807

ทุนจดทะเบียน : 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

11) DA Alizay SAS (“Alizay”)
ชื่อบริษัท : DA Alizay SAS

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : ZI du Clos Pré - 27460 Alizay

เลขทะเบียนบริษัท : 790 462 972 R.C.S. EVREUX

ทุนจดทะเบียน : 75,737,012 ยูโร

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 75,737,012 ยูโร

12) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
ชื่อบริษัท : Eastsun International Trading Limited

ประเภทธุรกิจ : เข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อกำรลงทุน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 860878

ทุนจดทะเบียน : 67.15 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 67.15 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

13) APC Middle East FZE (“APC ME”)
ชื่อบริษัท : APC Middle East FZE

ประเภทธุรกิจ : Paper Converting

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
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 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1.0 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์

14) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
ชื่อบริษัท : Alizay Paper Converting Egypt LLC.

ประเภทธุรกิจ : Paper Converting

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo

เลขทะเบียนบริษัท : 85903

ทุนจดทะเบียน : 240,000 ปอนด์อียิปต์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 240,000 ปอนด์อียิปต์

15) บริษัท คันนำ จ�ำกัด (“KN”)
ชื่อบริษัท : บริษัท คันนำ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : สนับสนุนและส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 207 หมู่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468

ทุนจดทะเบียน : 530.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 530.00 ล้ำนบำท

16) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”)
ชื่อบริษัท : DA International Capital Holding Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ : เข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อกำรลงทุน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 4 Leng Kee Road, #03-12 SIS Building, Singapore (159088)

เลขทะเบียนบริษัท : 201406043Z

ทุนจดทะเบียน : 4,539,061 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 4,539,061 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์
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17) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
ชื่อบริษัท :  A-Maritime Holding Company Limited

ประเภทธุรกิจ : Investment Holding

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 2144139

ทุนจดทะเบียน : 32.15 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 32.15 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ

18) Tofte 1 Shipping Company Limited 
ชื่อบริษัท : Tofte 1 Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 2151387

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

19) NPS Mosa Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท :  NPS Mosa Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 2151366

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

20) Alizay 1 Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท :  Alizay 1 Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 2151395

ทุนจดทะเบียน : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

21) NPS Mosa Shipping S.A.
ชื่อบริษัท : NPS Mosa Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
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 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : -

22) Tofte 1 Shipping S.A.
ชื่อบริษัท : Tofte 1 Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
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 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : -

23) Alizay 1 Shipping S.A.
ชื่อบริษัท : Alizay 1Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
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 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : -

24) Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”)
ชื่อบริษัท : Biomasse Energie d’ Alizay

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝรั่งเศส

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : Zone industrielle du Clos du Pre’ 27460 Alizay

เลขทะเบียนบริษัท : 499 270 619

ทุนจดทะเบียน : 200,000 ยูโร

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 200,000 ยูโร
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6.1.3 บริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) (“NPS”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

โฮมเพจ : www.doubleapower.com

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 9,354.04 ล้ำนบำท

หุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท

:
หุ้นสำมัญ 935,403,920 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ             - หุ ้น

2) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด (“NPP2”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 57/5-9 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบำงปะกง อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309

โทรศัพท์ : (66)38-532833

โทรสำร : (66)38-532829

ทุนจดทะเบียน : 370.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 370.00 ล้ำนบำท

3) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด (“NPP3”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317

โทรศัพท์ : (66)20-101999 

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1,640.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,640.00 ล้ำนบำท

6) บริษัท ฟวิเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (“FG”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด”)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 155 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 2,427.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 2,303.50 ล้ำนบำท 

4) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด (“NPP5”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786

โทรศัพท์ : (66)37-208800 ต่อ 3211

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1,520.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,520.00 ล้ำนบำท

5) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด (“NPP5A”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 218 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794

โทรศัพท์ : (66)37-208800 ต่อ 3211

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1,778.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,778.00 ล้ำนบำท 
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7) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000620

โทรศัพท์ : (66)37-208800 ต่อ 3211

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 950.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 950.00 ล้ำนบำท

8) บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1,515.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว :  378.75 ล้ำนบำท

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด (“IPP IP2”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับ กฟผ. ภำยใต้ โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน
รำยใหญ่ (IPP) 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1,380.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,310.44 ล้ำนบำท 

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001519

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 250.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 250.00 ล้ำนบำท

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 350.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 346.00 ล้ำนบำท

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด (“IPP IP7”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000214

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 660.00 ล้ำนบำท 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 596.74 ล้ำนบำท 

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 2,492.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 720.50 ล้ำนบำท
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14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000222

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 1.00 ล้ำนบำท 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1.00 ล้ำนบำท

15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท อี 85 จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทำนอล จ�ำกัด”)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 78 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 3,853.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 3,853.00 ล้ำนบำท

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลกำรเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลกำรเกษตร จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันร�ำดิบและกำกร�ำสกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 107/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบำงสมัคร อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

เลขทะเบียนบริษัท : 0105531003578

โทรศัพท์ : (66)38-538801

โทรสำร : (66)38-539754

ทุนจดทะเบียน : 30.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 30.00 ล้ำนบำท

17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)
ชื่อบริษัท : บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : แยกสำรเคมีออกจำกขี้เถ้ำ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000543

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 155.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 155.00 ล้ำนบำท

18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลำร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โซลำร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด”)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 150.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 37.50 ล้ำนบำท

19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตำร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตำร์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 310.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 310.00 ล้ำนบำท

20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรำนำ จ�ำกัด (“NPS OR”) 

ชื่อบริษัท :
บริษัท เอ็นพีเอส ออรำนำ จ�ำกัด 
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย พีพี 10 จ�ำกัด”)

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000301

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 101.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 101.00 ล้ำนบำท
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21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด (“NPS Cape”)
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000601

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 4.90 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 4.90 ล้ำนบำท

22) บริษัท โอเชี่ยนสตำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“OSH”)
ชื่อบริษัท : บริษัท โอเชี่ยนสตำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2169333

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 32.50 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 32.50 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)
ชื่อบริษัท : บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษัท : 2172548 

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

24) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด (“ITS5”)
ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริกำรทุ่นขนถ่ำยสินค้ำกลำงทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 187/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบำงวัว อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

เลขทะเบียนบริษัท : 0245544000792

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 68.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 68.00 ล้ำนบำท

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

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global Business 
Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama 

เลขทะเบียนบริษัท : -

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 10,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

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

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global Business 
Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama

เลขทะเบียนบริษัท : -

โทรศัพท์ : (66)38-540330

โทรสำร : (66)38-540331

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 10,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ
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28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“DARC”)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ศึกษำวิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์ต้นกระดำษและต้นพลังงำนรวมไปถึงเยื่อกระดำษและกระดำษ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 122 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 30.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 30.00 ล้ำนบำท

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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรเหมืองถ่ำนหิน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 33-A, Kel. Melayu, 
MuaraTeweh Barito Utara 73811

เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011

โทรศัพท์ : (62)511-4773096

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 34,000 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 33,700 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย 

30) บริษัท โซนิส สตำร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด (“SNST”)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซนิส สตำร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยแป้งมันส�ำปะหลังและก๊ำซชีวภำพ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 99/2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)

โทรศัพท์ : (66)20-101999

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 270.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 270.00 ล้ำนบำท

27) บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
ชื่อบริษัท : บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037

โทรศัพท์ : (66)37-208800 ต่อ 3838

โทรสำร : -

ทุนจดทะเบียน : 462.00 ล้ำนบำท 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 462.00 ล้ำนบำท 

6.2 บุคคลอ้างอิง
1) ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์ : (66) 2-264-0909

โทรสำร : (66) 2-264-0789-90

โฮมเพจ : www.ey.com

2) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า 
2.1 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
2.2 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
2.3 ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
2.4 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด ไทย
2.5 ธนำคำรออมสิน

3) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กำรออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

กำรออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (66) 2-2552222

โทรสำร : (66) 2-2559391-3

โฮมเพจ : www.ktb.co.th

กำรออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com
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การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2559
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2560 
ชื่อบริษัท : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-2962000

โทรสำร : (66) 2-6831298

โฮมเพจ : www.krungsri.com

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,029,864,510 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 502,986,451 หุ้น 

มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรยีกช�ำระแล้วท้ังสิน้ 4,053,695,590 บำท โดยเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน 405,369,559 หุน้ 

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีรำยละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 400,771,804 98.87

Averline Investments Ltd. 3,500,000 0.86

นำงพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ 574,000 0.14

นำงจินตนำ ทรงเมตตำ 190,000 0.05

บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด 50,000 0.01

นำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ 49,790 0.01

Merrill Lynch,Pierce,Fenner & Smith Inc. 22,000 0.01

นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย 20,095 0.00

นำงสำวดวงตำ ไกรฤกษ์ 10,000 0.00

นำงสำวสังวร ดียิ่ง 8,150 0.00

อื่น ๆ 173,220 0.05

รวม 405,369,559 100.00

หมำยเหตุ: 

1) บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ โฮลดิง้ส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั เป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทย เมือ่วนัที ่11 สงิหำคม 
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลงทุน (Holding Company) และมี Double A Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

2) นำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใน Double A Holdings Limited ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 

3) Averline Investments Ltd. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภำยใต้กฎหมำยของประเทศ British Virgin Islands เมื่อวันที่ 
5 ธันวำคม 2554 โดยจำกเอกสำรท่ีปรำกฏแก่บริษัท ไม่ปรำกฏว่ำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน Averline Investments Ltd.

4) บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2526 โดยจำก
เอกสำรที่ปรำกฏแก่บริษัท ไม่ปรำกฏว่ำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย เป็น
ผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด

(2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้รายใหญใ่นเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี - 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
และ ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,350.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 650.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 
2563, ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 200.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,100.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 11 มีนาคม 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายวันที่ 11 มีนาคม 2559

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2563 
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 2,700.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 13 พฤษภาคม 2559

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 13 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.10 ต่อปี 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
และ ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 745.80 ล้านบาท 
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 10 สิงหาคม 2559

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 1,341.80 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 16 ธันวาคม 2559

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 16 มิถุนายน 2565

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 754.20 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 17 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด
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ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2561, ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 442.20 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 194.40 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 133.90 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 12 พฤษภาคม 2560

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1, 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.55 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
และ ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 612.50 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 432.80 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 16 พฤศจิกายน 2560

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.30 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชื่อตราสาร ตั๋วแลกเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

วงเงินที่เสนอขายได้ 6,500.00 ล้านบาท

วงเงินที่เหลือคงค้างอยู่ 60.00 ล้านบาท 

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงจ�ากัด (II&HNW)

อัตราดอกเบี้ย 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.2

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.4.1 นโยบายของบริษัทฯ 
บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละงวดบญัชี

หลังจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขและข้อก�าหนดใน
สัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้อืหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

7.4.2 นโยบายของบริษัทย่อย
บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทัย่อยแต่ละ

แห่งในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้าม)ี โดยก่อนการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ บรษิทัย่อย
จะพจิารณาถงึผลการด�าเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายธรุกจิของบรษิทัย่อยในอนาคต เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสญัญา
กู้ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

1. นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง 4/5

2. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5

5. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ 5/5

6. นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการ 5/5

7. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ 4/5

8. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 5/5

9. นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ 5/5

10. นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการ 5/5

หมายเหตุ : นายก�าพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ชื่อและจ�านวนกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

หรอื นายวรีพงษ์ รามางกรู นายประชา จารตุระกลูชยั นางพศิมยั ศภุนนัตฤกษ์ นายโยธนิ ด�าเนนิชาญวนชิย์ นายชาญวทิย์ จารุสมบตั ิกรรมการ
สองในห้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 



สายงานจัดหาไม้ สายงานโรงเยื่อ สายงานโรงกระดาษ สายงานการแปรรูป
กระดาษรีมเล็ก

และรีมใหญ่

สายงานบ�ารุงรักษา
เครื่องจักร

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
นางสาววิไลวรรณ 

กาญจน์กมล

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
(รักษาการ)

นายภารวีย์
ศรีวิริยาภรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจในประเทศ

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

ผู้อ�านวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน
นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจต่างประเทศ

นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่
และผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุน

นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน

ส�านักเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ

3. นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ

4. นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์ ผู้อ�านวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน

5. นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่ และผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุน

6. นางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมล ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ 

การแต่งตั้งคณะท�างานต่าง ๆ

2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัททุกต�าแหน่ง

3) ก�าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�าเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ากิจกรรม กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่

4) จัดท�างบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ

5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท

6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท

7) บริจาคเงิน หรือ สิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท

8) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9) มอบอ�านาจและหน้าที่ช่วงให้พนักงานบริหารระดับสูง และหรือคณะท�างานต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร 
1) ควบคุมดูแลและก�ากับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ 

2) จัดท�าแผนงานประจ�าปีและงบประมาณการลงทุนประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและต่อบุคคลภายนอก

6) ปฏิบัติและ/หรือด�าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ ดังนี้ 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายก�าพล ชยะสุนทร ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) รบัผดิชอบด�าเนนิการจดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร อาทิ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุกรรมการ 

รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

2) รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงานและติดต่อประสานงานกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 
จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม

31 ธันวาคม 2558 2,070 831 2,901

31 ธันวาคม 2559 2,143 502 2,645

31 ธันวาคม 2560 2,074 404 2,478

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัพนกังาน โดยบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากร เนือ่งจากเชือ่ว่าพนกังานเป็นส่วนส�าคญัในความ

ส�าเรจ็ของบรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ มุง่เน้นทีจ่ะพฒันาให้พนกังานมคีวามรูส้กึทีด่กีบับรษิทัฯ และสนบัสนนุให้พนกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ 
ท�างานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพมุมสูงจาก 
Drone เข้ามาปรับใช้กับการท�างานในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการท�างานและรายงานผลที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา 
หรือข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปัจจบุนับรษัิทฯ ได้ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร ต�าแหน่งงาน และการจดัท�ากรอบอัตราก�าลงัให้เหมาะสมกบัการผลติ โดยศกึษาโครงสร้าง
องค์กรระดับสากลอื่น ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบและน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดต่าง ๆ และได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ

รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2560

ค่าตอบแทน จ�านวนคน จ�านวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ 10 32,044,000

2. ค่าเบี้ยประชุม  

2.1 คณะกรรมการบริษัท 10 1,220,000

2.2 คณะกรรมการบริหาร 5 3,480,000

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 380,000

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 240,000

รวม 37,364,000

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดย

ผูบ้รหิารจะได้รบัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนและค่าเบีย้ประชมุ ซึง่จะสอดคล้องกบัฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ในรูปของเงินเดือนคิดเป็นจ�านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 33.92 ล้านบาท และ 37.36 ล้านบาท ตามล�าดับ 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
 – ไม่มี –

8.5 บุคลากร
ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,478 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 769.93 ล้านบาท ซึ่ง

ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน
กับบริษัทรวม 219.34 ล้านบาท

ล�าดับ ปี 2560
จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัท บริษัทย่อย รวม

1 สายงานส�านักบริหาร 36 4 40

2 สายงานการตลาด - การขาย 77 0 77

3 สายงานการผลิต 1,265 337 1,602

4 สายงานสนับสนุนการผลิต, ส�านักงาน 549 50 599

5 ส�านักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ 147 13 160

รวม (คน) 2,074 404 2,478

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 769.93 219.34 989.27

ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ธ.ค. 60

2,070

831

502
404

2,143 2,074

บริษัทฯ 
(2,074)

บริษัทย่อย
(404)

รวม 2,478 คน

สายงานส�านักบริหาร (36)
สายงานการตลาด - การขาย

(77)

บริษัทฯ 

สายงานการผลิต
(1,265)

สายงานสนับสนุนการผลิต,
ส�านักงาน (549)

ส�านักงานบัญชี, การเงิน,
การตรวจสอบ (147)

สายงานส�านักบริหาร (4)

บริษัทย่อย

สายงานการผลิต
(337)

สายงานสนับสนุนการผลิต,
ส�านักงาน (50)

ส�านักงานบัญชี, การเงิน,
การตรวจสอบ (13)

บริษัทฯ 

ปี

จ�านวน (คน)

บริษัทย่อย
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(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่านดังนี้

1) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง
2) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5) ดร.วีรพงษ ์ รามางกูร กรรมการ
6) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ
7) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการ
8) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ
9) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ
10) นายชาญวิทย ์ จารุสมบัติ กรรมการ

หมายเหตุ :นายก�าพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อ�านาจเช่นว่านี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของ

บริษัท กระท�าการแทนก็ได้

2) ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ท�าการประจ�า
หรือไม่ประจ�าก็ได้

3) ก�าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

5) ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

6) คณะกรรมการมอี�านาจเลอืกตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารเพือ่ด�าเนนิกจิการอย่างหนึง่อย่างใดหรือหลายอย่าง
โดยจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้กรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ�าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก�าหนด แต่
ทัง้นี ้ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการบรหิารผูน้ัน้ในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อย่างอืน่ตามข้อบงัคบัในฐานะ
กรรมการ

7) คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดชื่อและจ�านวนกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกับประทับตราส�าคัญของบริษัท ให้
กระท�าการแทนบริษัทได้

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั ทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

1) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ 4/5

2) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ 5/5

3) นายศิริชัย สาครรัตนกุล 5/5

4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/5

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 5/5

6) นายประชา จารุตระกูลชัย 5/5

7) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ 4/5

8) นายเสรี จินตนเสรี 5/5

9) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ 5/5

10) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ 5/5

1) การฝึกหัดพนักงานใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนในต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการนี้
ให้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพนักงานรุ่นพี่ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและสอนงาน รวมถึงให้การแนะน�าช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานไม่เกิน 3 
คน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการบังคับบัญชาและ
แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ในช่วงทดลองงาน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู้ และวัดผลการปฏิบัติงานเป็น
รายเดือน โดยมีคณะท�างานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการท�างาน ซึ่งผลการประเมิน
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่ 

2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้พนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะ ในโครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ
ของต�าแหน่งงาน โดยเริม่หลกัสตูรของการท�างานอย่างมอือาชพี ยกระดบัความรูค้วามสามารถในการท�างาน โดยการจดัอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาสายอาชีพของแต่ละต�าแหน่งงาน 
หรือหากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าท่ี ก็จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปด้วย ซึ่งการเรียนตามแผนพัฒนาสายอาชีพนั้นเพื่อมุ่ง
พฒันาพนกังานให้ประสบความส�าเรจ็และเตบิโตในสายอาชพี โดยบรษิทัฯ ได้ใช้เครือ่งมอืในการพฒันานอกเหนอืการอบรม (Class Room และ 
On The Job) โดยให้พนักงานใช้สื่อต่าง ๆ ผ่านระบบ E Learning เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
นอกเหนอืเวลาท�างาน และเวลาการเรยีนการสอนปกต ินอกจากนัน้บรษิทัฯ ได้น�าผลการพฒันาตามแผนพฒันาสายอาชพีมาเป็นส่วนหนึง่ของ
การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งความก้าวหน้าและพิจารณาปรับผลตอบแทนของพนักงานอีกด้วย

9. การก�ากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องค์กรมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการน�าหลักบรรษัทภิบาล
มาปฏิบัติในองค์กรจะประสบผลส�าเร็จได้ด้วยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและ
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกในจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับ
การด�ารงรักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลไว้ด้วย 

ในทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ
และไม่อยูภ่ายใต้อทิธพิลหรอืการควบคมุของผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบและตดิตามดแูลการด�าเนนิกจิการ
อกีชดุหนึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ถอืเป็นกลไกส�าคัญทีท่�าให้โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ มคีวามเป็นอิสระ
และมีความโปร่งใสในการบริหารงานยิ่งขึ้น รวมท้ังบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ท�าหน้าที่เสมือนหนึ่งกลจักรส�าคัญในการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เป็น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และจดัท�า “คูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน” ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบกนัโดยทัว่ไปและเพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตาม
เจตนารมณ์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

1) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ
3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1) นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

2) นางสาวกฤติกา เจตอธิการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1-3 และสิ้นสุด
การท�างาน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

3) นางสาวภัทรศศิร์ ฤทธิยูง รักษาการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4-5

4) นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจากมตเิหน็ชอบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่5/2560 เมือ่วนัพธุที ่8 พฤศจกิายน 
2560 

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน

6) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

1) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ 5/5

2) นายศิริชัย สาครรัตนกุล 5/5

3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 4/5

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) ดร.วีรพงษ ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริหาร
2) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย ์ กรรมการบริหาร
3) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหาร
4) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย ์ กรรมการบริหาร
5) นายเสร ี จินตนเสรี กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายก�าพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อด�าเนินการ

ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ทุกต�าแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
เมื่อด�าเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3) ก�าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�าเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ากิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่

4) จัดท�างบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ

5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 100 ล้านบาท

6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท

7) บริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท

8) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานกรรมบริษัทมอบหมาย

9) มอบอ�านาจและหน้าทีช่่วงให้กรรมการผูจ้ดัการและหรอืพนกังานบรหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ตามทีเ่หน็สมควรและเมือ่ด�าเนนิการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 23/23

2) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ 22/23

3) นายประชา จารุตระกูลชัย 22/23

4) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ 22/23

5) นายเสรี จินตนเสรี 23/23

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด มีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน 



100   รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)   101

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผูข้ออนญุาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัฯ ทัง้กรรมการบรหิาร และกรรมการอสิระ จะด�าเนนิการโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะพจิารณาคดัเลอืกผูท่ี้มคีณุสมบตัเิหมาะสม
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังคณะกรรมการบรษัิท จะได้พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท�างาน
เป็นองค์ประกอบส�าคัญด้วย จากนั้นจึงจะน�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวตามจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ากดั (มหาชน) ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2548 เพือ่
ให้มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ อนัเป็นแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรการส่งเสรมิของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายวัชรา ตันตริยานนท ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นายศิริศักดิ์ นาใจคง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1) น�าเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าสู่การปฏิบัติ

2) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งน�ากลยุทธ์ด้าน
ความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม

3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก

4) น�าเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

5) ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน

6) ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง ก�ากับดูแลประสิทธิผลการด�าเนินงานทางการบริหาร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่มอบหมาย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2560

1) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ 4/5

2) นายประชา จารุตระกูลชัย 5/5

3) นายวัชรา ตันตริยานนท์ 5/5

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)   ปี 2544-2560

2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 2554-2556

3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     ปี 2554-2557

4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)   ปี 2554-2560

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ท�าโดยคณะกรรมการซึ่งจะ

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังิพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างาน 
จากนั้นจึงน�าเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้



102   รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)   103

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวธิป้ีองกนัการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดย

บรษัิทฯ จะได้ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าท่ีท่ีกรรมการและผูบ้รหิารในการเข้าถอืหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ รวมถงึบทก�าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อท�าหน้าท่ีสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และ
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ 
ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธภาพอันดีกับผู้ลงทุน ภายใต้ชื่อโครงการ “AA เปิดบ้าน” โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพกระดาษที่
ได้มาตรฐานของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ส�าหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมท้ังข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะตอบ
ข้อซักถามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วน�ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางใน
การติดต่อกับบริษัทฯ แสดงไว้ดังรายละเอียดในด้านล่าง

Website :  http://corp.doubleapaper.com
Email :  ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท ์ :  0 2659 1234 กด 9
โทรสาร : 0 3853 8968 - 72 หรือ 0 2659 1324
ที่อยู ่ :  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
     บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
    ชั้น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีให้แก่ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศและต่างประเทศ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 8,780,000 บาท 85,000 ยูโร 60,500 ดอลลาร์ฮ่องกง 8,350 ดอลลาร์สหรัฐ 11,000 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 1,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 27,500 ปอนด์อียิปต์

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชีนี้

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม ซึง่ถอืเป็นการออกตาม
วาระ ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสามกรรมการซึง่พ้นออกจาก
ต�าแหน่งจะกลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทัในกรณนีีต้้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

การถอดถอนและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการถอดถอนหรอืพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ผู้ถอืหุน้และผู้ลงทนุรายย่อยมสีทิธิ
ในการออกเสียงตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 
และถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน
ว่าผูใ้ดจะออกจากต�าแหน่ง และปีต่อ ๆ  ไป ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง ซึง่กรรมการทีอ่อกจาก
ต�าแหน่งตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้

(2) นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

(3) การลงมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ให้กรรมการพ้นออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�านวนผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสียง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- ไม่มี -

การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสาย
ที่เกี่ยวข้อง

9.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการก�ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย

ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงาน

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
  (Shareholder’s Agreement)

- ไม่มี -
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1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับ
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยมนีโยบายในการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ เป็นธรรม มจีรยิธรรม และปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความตั้งใจท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

2) พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมท้ังเสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นงานทีร่บัผดิชอบด้วยความขยนัหมัน่เพยีรอุทศิตนให้กบังานอย่างเตม็ความสามารถ และมุง่มัน่สูค่วามส�าเร็จของงาน 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความระมัดระวัง 
และความเป็นอิสระจากกนัอย่างชดัเจน บรษัิทฯ จงึได้จดัให้มจี�านวนกรรมการท่ีเหมาะสมและมคีวามสมดลุ โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบ
ด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และ
กรรมการอิสระ 3 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการ และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจนและสร้างให้เกิดความสมดุลในด้านของนโยบายและการบริหาร 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ซึ่ง
กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการสนับสนุนและด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของพนักงาน ผู้รับเหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผู้มาเยือน รวมทั้งดูแลรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ดับ๊เบิล้ เอ มุง่มัน่สูก่ารเป็นแบรนด์กระดาษคณุภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคนันา” เป็นมาตรฐานใหม่ทีเ่พยีงมุง่เน้นการผลติกระดาษ
คุณภาพดีที่สุดส�าหรับผู้ใช้ทั่วโลก แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ท�าของเสียให้เสียของ

พันธกิจ (Mission) 
1. ท�าให้ “กระดาษจากคนันา” เป็นทางเลอืกใหม่ของผูบ้รโิภคทีไ่ด้เลอืกใช้กระดาษคณุภาพพร้อมกบัช่วยลดโลกร้อนเพราะ “กระดาษ

จากคันนา” ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัมต่อรีม

2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ท�าให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ และเป็นแหล่งสร้าง
รายได้เสริมที่ยั่งยืนแก่สังคมชนบท

3. “ท�าของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยน�าของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล 
แทนการใช้น�า้มันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริงในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว และผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่
จ�าเป็นโดยเสมอภาค เพือ่ประเมนิสถานะของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงนิ และข้อมลูสนบัสนนุต่าง ๆ  ซึง่จะมกีารรายงานข้อมลู
อย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบระเบียบวาระการประชุม 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�าการใด ๆ  ที่มีลักษณะจ�ากัดสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะ
ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างอิสระและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อซักถาม และข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีขึ้นที่บริษัทฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ หากมีกรณี
จ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาเป็นวาระพิเศษ หรือกรณีที่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีตามความจ�าเป็นและเหมาะสม และการ
ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หากมีการเพิ่มระเบียบวาระ

3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะด�าเนินการจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วันเวลา และก�าหนดระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งข้อมูลส�าคัญและจ�าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ รวมท้ัง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ จะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะ
เวลา 3 วันต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามแบบที่บริษัทฯ ก�าหนดและ
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสิทธิได้อย่างเต็มที่ และเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ  และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้อง และคณะกรรมการบรษิทัจะได้รบัทราบถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของกจิการ โดยจะ
ได้พจิารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมดัระวงัทกุครัง้ และในกรณทีีม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกดิขึน้ บรษิทัฯ ได้ปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในด้านการก�าหนดราคาและเงือ่นไขทางการค้าให้อยูใ่นระดบัทีเ่สมอืนกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอก 
และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบรายงาน 56–1 อย่างสม�่าเสมอ

จริยธรรมธุรกิจ
บรษัิทฯ ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ เทีย่งธรรมและโปร่งใส บรษิทัฯ จงึได้จดัท�าแนวทางการปฏิบตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิ 

(Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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ภาครัฐ : บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานก�ากบั พร้อมท้ังอ�านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะอย่างสม�า่เสมอ 
และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืและสมัพนัธภาพทีด่กีบัหน่วยงานภาครัฐบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการผูช้�านาญการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้รบัรางวลั CSR-DIW ปี 2013 และ CSR-DIW Continuous 
Award ปี 2014

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)
เป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการผลติเยือ่และกระดาษ บรษิทัฯ ได้ค�านงึถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ 

นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต

ก่อนการผลติ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการสร้างแหล่งวตัถดุบิทีม่าจากต้นกระดาษบนคนันาของเกษตรกรไทย โดยไม่มกีารตดัไม้จาก
ป่าธรรมชาต ิสร้างรายได้เสรมิให้กบัเกษตรกรให้น�าต้นกระดาษไปปลกูได้ตามหัวไร่ปลายนา โดยไม่กระทบต่อพชืทีป่ลกูอยูก่่อน และรบัไม้ซือ้
คืนมาเมื่อโตได้ขนาด มีการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของต้นกระดาษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นกระดาษที่มีคุณภาพ โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมที่จะเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการ การขนส่ง และจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ได้มาตรฐานการผลิต และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระหว่างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยื่อแบบ ECF คือ Elementary 
Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรีนไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรีน ทั้งยังใช้น�้าในขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตันเยื่อ การติดตั้งอุปกรณ์กรองน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อน�าสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด ลดค่า
ความสกปรกของน�า้เสยี นอกจากนี ้ยงัมรีะบบดกัจบัฝุน่แบบไฟฟ้าสถติ และอปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปากปล่องแบบ
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หลงัการผลติ มแีนวคดิ “ท�าของเสยี ไม่ให้เสยีของ” โดยการน�าของเหลอืทีเ่กดิจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและ
ไม่รบกวนสิง่แวดล้อม เช่น การบ�าบดัน�า้ทีผ่่านการใช้แล้ว เพือ่น�าไปใช้รดน�า้ต้นไม้ในพืน้ทีส่เีขยีวของโรงงาน การน�าน�า้ยาต้มเยือ่ไปเป็นเชือ้เพลงิ
ท่ีโรงไฟฟ้า และน�าส่วนท่ีเหลอืมาเข้ากระบวนการรไีซเคิลให้กลบัมาเป็นน�า้ยาต้มเยือ่เพือ่ใช้ซ�า้ การส่งก๊าซจากปล่องระบายของเตาเผาปนูไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต และการน�ากากตะกอนจากการบ�าบัดน�้าเสีย และฝุ่นจากเตาเผาปูน ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น

10.2 แนวปฏิบัติการสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง
บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น จึง

ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line, E-Mail, Website ของบริษัทตามโอกาสอันควร 

อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยในการท�างาน โดยทางบริษัทฯ จะน�ามาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อก�าหนดวิธี
ทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

10.3 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มี

ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รบัผลกระทบอันจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืจากการปฏบิตังิานของพนกังาน
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือ
การกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ

การค�านึงถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความม่ันใจในบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้น 
พนกังานและผูบ้ริหาร คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม อย่างเหมาะสม และเพือ่ประโยชน์โดยรวมของทกุส่วน บรษัิทฯ 
ประสงค์ที่จะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่อันจ�าเป็นเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด�าเนินไป
ด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดย
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง โดยตั้งม่ันอยู่บนหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการ
ค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ 

พนักงาน : บรษิทัฯ ได้ปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบตังิานทีเ่หมาะสมตามความรู้ ความ
สามารถ ความรบัผดิชอบและผลการปฏิบตังิานเพือ่เป็นขวญัและก�าลังใจให้กบัพนกังาน รวมทัง้บรษิทัฯ มแีผน
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกับพนักงาน
อย่างท่ัวถึง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และ
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ 

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป เพื่อให้
เกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าให้
คงไว้ตลอดไป

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งม่ันในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาและรักษา
คุณภาพของสินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือศูนย์ Hot Line เพื่อให้
ลกูค้าแจ้งข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพผลิตภณัฑ์ และจดัให้มบีรกิารหลงัการขาย เพือ่เร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าโดยเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติใน
การแข่งขัน

เจ้าหนี้ : บรษิทัฯ ปฏบิตัติามสญัญา ข้อตกลง และเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั รายงานข้อมลูและฐานะทางการ
เงนิของบรษิทัฯ ให้แก่เจ้าหนีด้้วยความซือ่สัตย์ ถกูต้องและสม�า่เสมอ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไข
ในสัญญาได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ภายใต้ข้อจ�ากัดที่มีอยู่

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอต่อ
เนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่ง
ด�าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการด�าเนินการให้ทราบโดยเร็ว 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านการศกึษาแก่เยาวชน การรกัษา
สิง่แวดล้อม และการสาธารณประโยชน์ เพือ่ให้เกดิการพฒันาชมุชนและสงัคม และเปน็การรกัษาสัมพนัธภาพ
อันดีท่ีมีอยู่กับชุมชน ซ่ึงบริษัทฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จัดเพื่อชุมชนต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี โครงการ
เลี้ยงน้องวันเกิด โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการมอบพัดลม
ให้โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน
การด�าเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2540 ในช่วงเริ่มด�าเนินการ
ผลิตของบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี 
เครือ่งจกัร และระบบการผลติอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและคุณภาพการผลิตให้สูงขึน้ และได้ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการจนสามารถตอบได้ว่ากระดาษที่ดีควรมี
คณุภาพอย่างไร ซึง่บรษิทัฯ ได้รบัมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, 
TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007
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(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บรษิทัฯ สนบัสนนุให้มสีภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในทีด่ ีปลกูฝังให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน ตระหนกัถงึการก�ากับดแูลกิจการ

ทีด่โีดยก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจีรยิธรรมทางธรุกจิและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ฯ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานและการเติบโต
ในระยะยาว อีกทั้งจัดท�ากฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท�าจรรยาบรรณของพนักงานฉบับพกพา 
ให้พนักงานเข้าใหม่ในวันปฐมนิเทศ บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เหมาะสม มีการก�าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องเป้าหมายขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่น รางวัล Fast Track ตลอด
จนการเลื่อนขั้นตามความสามารถของพนักงานทุกระดับ และยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�าทุกปี มีการอบรม มีการก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการท�างานของพนักงานทุกระดับ ในบางสายงานยังมีการจัด
ท�าแผนการเติบโตในสายงานประกอบกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บรษัิทก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบแุละประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์

ขององค์กร บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง สะท้อนถงึกจิกรรมการด�าเนนิงานของ
บรษัิทอย่างแท้จรงิ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) และผูบ้รหิารทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยง และมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยภายใน ภายนอกธุรกิจ ตลอดจนประเมิน
โอกาสที่จะเกิดทุจริตที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างเป็นประจ�าและต่อเนื่องทุกปี

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บรษิทัมมีาตรการควบคมุภายในครอบคลมุกระบวนการต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม ทัง้นโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเก่ียวกับธรุกรรมด้าน

การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตอ�านาจอนุมัติที่รัดกุม กรณีที่
บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทมีระบบติดตามให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาของสญัญานัน้ นอกจากนีบ้รษิทัยงัมุง่มัน่พฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยก�าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท�างานผ่าน เวปไซต์ อินทราเน็ต และ
แอปพลเิคชัน่ ให้มคีวามเหมาะสม ปลอดภัย เพือ่ช่วยสนบัสนนุการท�างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์องค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพเทยีบทนักบัความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจุบัน

บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมท้ังก�าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ บริษัทก�าหนดนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัท่ีิก�าหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ป้องกนัการหาโอกาสหรอืน�าผลประโยชน์ของบรษัิทไปใช้ส่วนตวั และมนีโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิรุกรรม
กระท�าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทก�าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพจ�าเป็น และเกี่ยวข้องต่องาน 

มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน และมีการจัด
เก็บเอกสารส�าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

บริษัทด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอส�าหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�านักเลขานุการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะ
เวลาขัน้ต�่าตามท่ีกฎหมายก�าหนด มกีารบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรอืข้อสงัเกตของกรรมการในเรือ่งทีพ่จิารณาพร้อมเหตผุล 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ 
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายของบริษัทเรื่องการแจ้ง
ข้อมลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) อย่างเป็นทางการ เป็นนโยบายของบริษทัและตดิประกาศไว้เห็น
โดยทั่วกัน ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

(1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 1 หมู่ 2 ต�าบลท่าตูม อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com

2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและรางวัลตอบแทน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน 
พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน จะถูก
รักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ�าเป็นตามข้อก�าหนดของกฎหมาย บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ไม่ให้ได้รบัความเดอืดร้อนโดยเดด็ขาด ทัง้นีเ้พือ่ตอบแทนในการมส่ีวนส�าคญัในการช่วยเหลอืให้บรษิทัฯ ขจดัการทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้ บรษิทัฯ 
มีเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทต่อกรณี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทางธุรกิจ 
รวมทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายขอบเขต อ�านาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม

1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) การสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) การสอบทานบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5) การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้าย หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

6) การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7) การจัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปีโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ กล่าวคอืฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท 
โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการ ของทุกหน่วยงานท้ังของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และยึดถือมาตรฐานสากลการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
: IPPF) ในการปฏิบัติงาน

ด้วยความตระหนกัว่าหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อระบบควบคมุภายในเป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคน ทกุระดบัในองค์กร ดงันัน้ฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ จงึได้ร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่งทกุปี ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บรษิทัฯ 
ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring of the 
Treadway Commission : COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
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ประเภทความเสี่ยงขององค์กร
ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนิน
งานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

2. ความเสีย่งด้านบญัชแีละการเงนิ เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากความไม่พร้อมในเรือ่งงบประมาณ ปัญหาทางการเงนิ รวมท้ังความเสีย่งท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลา
อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจได้

3. ความเสีย่งด้านตราสนิค้าและการตลาด เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการขายสนิค้าและตราสนิค้า บรษิทัฯ ได้มกีารตดิตามสภาวะตลาด
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระที่อาจจะเกิดขึ้น

4. ความเสีย่งด้านทรพัยากรมนษุย์ เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัในด้านบคุลากรบริษทัฯ ได้ตดิตามดแูล
ด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามแนวทางของกฏหมาย

5. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญา เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ดูแลและตรวจสอบ
ให้มีการด�าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความสี่ยงของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ได้ประเมินถึงข้อบังคับ และสัญญาของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ท้ังนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารตดิตามการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง โดยในทกุระดบัจะมกีารรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�าหนดให้มีการทบทวน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

1. จดหมาย ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 2 ต�าบลท่าตูม อ�าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน โดยผู้แจ้งเรือ่งร้องเรยีนจะได้รบัความคุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทัฯ เช่น ไม่มี
การเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่�างาน พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรอืการปฏบิตัอิืน่ใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อ
บคุคลนัน้ รวมถงึข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีร้่องเรยีน จะถกูรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วข้อง เว้นแต่จ�าเป็นตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ก�าหนดให้แต่ละสายงานธุรกิจมีระบบติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ข้อก�าหนดห้าม การปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน อย่างเป็นประจ�าและด�าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
อย่างมีนัยส�าคัญ

บรษัิทมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ทีม่คีวามรู้ 
และมีทักษะด้านการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IPPF) และได้รับการอบรมในหัวข้อที่จ�าเป็น
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั ประจ�าปี 2560 สรปุได้ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 
เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ธุรกิจที่ตั้งไว้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดระบบส่งเสริมการให้แรงจูงใจเชิงบวก และการให้รางวัลพนักงานต่อความส�าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจาก
ความเชื่อมโยงกับความส�าเร็จของผลงานตามเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ยังควรให้เชื่อมโยงความส�าเร็จนั้นในการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(2) ให้ส่งเสริมความส�าคญัของการจดัท�าระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน และก�าหนดการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้จดัให้มวีธิกีารก�ากบัดูแลให้พนกังานปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั เพือ่ให้การท�างาน
เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

(3) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลจริยธรรม เพื่อจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ให้เกิดความโปร่งใส 
ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

3. พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

4. ทบทวนและติดตามการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

6. สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านดังนี้

1. ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ

โดยมนีางสาวกฤตกิา เจตอธกิาร ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจนถงึ วนัที ่22 กรกฎาคม 
2560 ต่อมามีนางสาวภัทรศศิร์ ฤทธิยูง ท�าหน้าที่รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา 
สถาวรวิศิษฎ์ เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายและ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประชุมรวม 5 ครั้ง 
สรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ และ
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้พจิารณาในประเดน็ทีส่�าคัญและ
ให้ค�าแนะน�ารวมทัง้ข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ี
ส�าคัญอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงินรวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานเพือ่ประเมนิความเพยีงพอความเหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้แนวคิดของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
และผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก�ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานความก้าวหน้าด้านความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอและมีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและก�ากับให้ฝ่ายจัดการดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้ให้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริตอย่างเป็นทางการและประกาศ
ให้เห็นทั่วกัน (Whistle blower) และทบทวนกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแลและเสนอข้อแนะน�าในการพัฒนา
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนมุตั ิตดิตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
ในประเดน็ทีส่�าคญั ตลอดจนพจิารณางบประมาณประจ�าปี ความเหมาะสมของจ�านวนบคุลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร รวมท้ังการ
ประเมินผลงานประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2560 โดย
พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของบคุคลากร ความเป็นอสิระ และคณุภาพงานของผูส้อบบญัชี
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ ซึง่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 ได้แต่งตัง้ให้บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหนึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญ
และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม 
รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2561
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา 

สถาวรวิศิษฏ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คู่มือจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ประกอบกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน 
และความเข้าใจในกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัท แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�างาน compliance ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนสอบทานการด�าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญที่เกิดขึ้นใน 
ปี 2559 และในปี 2560 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบ
การเงิน ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันดังกล่าว ส�าหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้แก่ กิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดย
การเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน หรือมีผู้มีอ�านาจควบคุมร่วมกัน

ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นการด�าเนินการตามปกติธุรกิจและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดย
ใช้ราคาที่สามารถอ้างอิงได้กับราคายุติธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าท�ารายการกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่รายการระหว่างกัน
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด กลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
เข้าท�ารายการระหว่างกันดงักล่าวจะเป็นไปอย่างถกูต้อง เช่น การจดัให้มคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ การประเมนิราคาทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ารายการดังกล่าว แล้ว
แต่กรณีเป็นต้น โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพื่อเข้าท�ารายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันโดยครบถ้วนตามสาระส�าคัญตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. แล้ว

12.2 รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2559 และ ปี 2560

12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น�้า เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น เยื่อ น�้ามันยางด�า อะไหล่และ
วัสดุสิ้นเปลือง)
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตและจ�าหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษ
พิมพ์เขียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษทั้งหมด 2 โรงและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมด 5 โรง นอกเหนือจากการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น�้า (De-mineral Water) เปลือกไม้ 
ชิน้ไม้สบัและฝุน่น�า้มนัยางด�า อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง เป็นต้น ซึง่น�า้มนัยางด�าท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติเยือ่กระดาษ ไม่สามารถ
หาซื้อได้ในตลาดเป็นการทั่วไปและมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายน�้ามันยางด�าให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถน�าไปใช้
เป็นเช้ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าได้ โดยก�าหนดราคาขายจากราคาต้นทุนบวกก�าไร รวมถงึกลุม่บรษัิทฯ ได้ขายเชือ้เพลงิชวีมวลส่วนทีเ่หลอื
จากกระบวนการผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการค้าปกติของการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 
2553 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มด�าเนินการซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนส่งของกิจการในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดขนาดของรายการระหว่างกันของกลุ่ม
บรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีารสัง่ซือ้อะไหล่รถบรรทกุเพือ่ใช้ในการซ่อมบ�ารงุจากผูจ้�าหน่ายในปรมิาณมากต่อคร้ัง จงึมี
อ�านาจต่อรองในการสัง่ซือ้สงู และเกดิการประหยดัจากขนาด และส่วนใหญ่ได้จ�าหน่ายอะไหล่รถบรรทกุเหล่านีใ้ห้กับบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ปี 
2554 เป็นต้นมา โดยการก�าหนดราคาในการขายสินค้าจะใช้ราคาตามสญัญาหรอืราคาทีต่กลงร่วมกนั หรอืต้นทนุบวกอตัราก�าไร แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด 810.93 454.60
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอรี่ 
จ�ากัด

2. DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD 148.13 311.79
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการใน Double A 
Corporate Pty Ltd.

3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด - 297.13
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ�ากัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 250.44 235.88
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 146.86 153.84
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

6. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 106.06 116.79
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

7. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 39.58 36.12
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยในบริษทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 16.64 35.57
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 22.08 33.46

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

10. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ - 16.75

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 19.76 16.12

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

12. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 12.80 14.04
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

13. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด 7.53 8.82
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทั เอน็จวีี 
เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด

14. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 8.40 8.40

ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อยบางท่านเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด 0.81 1.38

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด

16. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 18.44 -0.27
ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด

17. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 4.21 0.18
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

18. บริษัท อี 85 จ�ากัด 1.60 0.74
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

19. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 5.00 2.50

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 1,619.27 1,743.84

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด - 33.72

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยในบริษทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 2.06 10.28

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

3. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ - 6.95

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 4.26 3.52

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 0.59 2.10

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

6. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด - 1.29
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 2.77 1.16

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

8. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 11.03 -
กรรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เลิศนภา บริการ จ�ากัด

9. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 1.00 0.20

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 21.71 59.22

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ :สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ จ�าหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถบรรทุก 
ยางรถยนต์ เป็นต้น ในส่วนของการจ�าหน่ายรถบรรทุกน้ัน เน่ืองจากเป็นรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนไม้ท่อนจากแปลงผู้ปลูกไม้และลานค้าไม้ 
ถึงโรงสับสาขาฯ มีต้นทุนขนส่งสูง เนื่องจากรถของบริษัทมีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตัวในการท�างานในพื้นที่แปลงปลูกไม้เมื่อเทียบกับรถของ
ผู้รับเหมาตัดบรรทุกไม้ในพื้นที่ จึงมีแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการก�าหนดราคาในการ
ขายจะใช้ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก หรือต้นทุน
บวกอัตราก�าไร แล้วแต่กรณี
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12.2.3 รายได้อื่น
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
รายได้ค่าขนส่ง และรายได้อื่น ๆ ส�าหรับรายได้ค่าขนส่งเกิดจากการบริหารจัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
เตม็ที ่กลุม่บรษัิทฯ จงึได้น�ารถบรรทกุดงักล่าวมาให้บรกิารขนส่งวตัถดุบิในการผลติให้กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง นอกเหนอืจากการน�ามาใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�าไร แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ - 38.71

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 24.15 20.57

ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบรษิทัย่อยบางท่าน เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

3. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 16.65 12.21
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

4. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด - 7.94

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 9.61 7.87

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 4.46 6.11

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 16.14 4.08

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 3.85 3.91

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

9. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด - 3.75

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

10. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด - 3.26

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

11. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 1.56 1.87
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

12. บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด - 1.27
กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทไม้ดี
ศรีปราจีน จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

13. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 42.46 0.12
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

14. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 4.05 -0.79
กรรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เลิศนภา บริการ จ�ากัด

15. บรษิทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอรี ่จ�ากดั 3.18 -0.01

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุน้ส่วนน้อยในบรษิทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
จ�ากัดหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด

16. บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากดั 1.48 0.92

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

17. บริษัท อี 85 จ�ากัด 1.15 0.31
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

18. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 2.00 2.77

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 130.74 114.87

12.2.4 ค่าซื้อสินค้า
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : ค่าซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าประเภทไฟฟ้า ไอ
น�้า น�า้ ไม้ สารเคมี วัสดุหีบห่อและต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่า
นี้สามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในราคาท่ีต�่ากว่าราคาตลาดท่ัวไป ดังนั้น การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งค่าซื้อสินค้า
ดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 1,251.00 1,700.49

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 629.58 738.75
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จ�ากัด 675.50 546.02

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

4. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด 645.20 509.26
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั สวนไม้
ตะวันออก จ�ากัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

20. บริษัท น�า้ใส 304 จ�ากัด 1.76 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�า้ใส 304 จ�ากัด 

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ - 0.57

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 5,136.87 5,414.97

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 318.83 335.56

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

6. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 161.40 322.63
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 258.10 291.15
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

8. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด 360.47 199.19

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั โซนสิ 
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด 

9. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 178.30 180.70

ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบรษิทัย่อยบางท่าน เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 259.33 177.07

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 134.30 161.43

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

12. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 176.31 119.49
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

13. บริษัท อี 85 จ�ากัด 55.23 67.61
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

14. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด 3.09 22.13

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

15. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด 21.79 16.56

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด

16. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 3.21 11.30

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

17. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด 3.47 8.31

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

18. บริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ากัด - 5.11

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ากัด

19. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด - 1.64

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในบริษัท 
บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 

12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ : ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายอ่ืนของกลุม่บรษัิทฯ ส่วนใหญ่เกดิจากค่าการตลาดและการ
ว่าจ้างแรงงานบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามารับผิดชอบในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การซ่อมบ�ารุง การขนส่ง การเดินทาง การ
ท�าความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ค่าวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
บริษัทฯ และการบริหารจัดการต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. Double A International Network Co., Ltd. 587.87 594.92

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network 
Co., Ltd. อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากผูส้อบบญัชสีงสยัว่ากลุม่
บริษัทฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A International 
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง

2. บริษัท บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ากัด)

1.93 226.58

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

3. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 105.78 101.90
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

4. APC Logistics (Korea) Co., Ltd 130.13 101.00
กรรมการของบรษิทัย่อยเป็นกรรมการใน APC Logistics 
(Korea) Co., Ltd

5. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด 126.35 71.83

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุน้ส่วนน้อยในบรษิทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
จ�ากัดหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด

6. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 84.92 66.25

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยในบริษทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

7. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด 
(ชื่อเดิม คือ บริษัท 99 กรุ๊ปเทรดดิ้ง จ�ากัด)

- 57.22

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ�ากัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

8. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด 49.38 56.81
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท 
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด

9. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ากัด
(ชื่อเดิม คือ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จ�ากัด)

174.05 35.74

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ากัด อย่างไรก็ดี 
เนือ่งจากผูส้อบบญัชสีงสยัว่ากลุม่บรษิทัฯ อาจมอีทิธพิล
เหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ากัด บริษัทฯ จึงเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

10. บริษัท อี 85 จ�ากัด 31.91 32.06
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

11. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด 27.26 28.85
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทั สวนไม้
ตะวันออก จ�ากัด

12. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ากัด)

27.18 26.64
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั เอม็จทีี 
แด๊ป จ�ากัด

13. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด 77.70 24.17

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั ด.ีเอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด

14. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 34.36 20.70

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

15. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 267.11 19.21
กรรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั เลศินภา 
บริการ จ�ากัด

16. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 24.45 15.75
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

17. Claremorris Consultants Limited - 15.15

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants 
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

18. บริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จ�ากัด)

11.93 11.79

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถอืหุน้ในบรษิทั มายกรนีเรสสเิดน็ซ์ จ�ากดั อย่างไร
ก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมี
อิทธิพลเหนือบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จ�ากัด บริษัทฯ 
จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

19. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด 35.11 11.34
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด

20. บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด 9.54 10.59
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

21. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 63.66 7.42
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

22. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล 
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด) 

61.80 6.92

กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบริษทั 
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด

23. Double A Pulp and Paper Co., Ltd., 3.75 4.13

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถอืหุ้นใน Double A Pulp and Paper Co., Ltd. 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A Pulp and Paper 
Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง

24. บริษัท 304 พลาซ่า จ�ากัด 1.74 3.66

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท 304 พลาซ่า จ�ากัด อย่างไรก็ดี 
เนือ่งจากผูส้อบบญัชสีงสยัว่ากลุม่บริษทัฯ อาจมอีทิธพิล
เหนือบริษัท 304 พลาซ่า จ�ากัด บริษัทฯ จึงเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

25. บริษัท ไอ พี 5 จ�ากัด - 3.29

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไอ พี 5 จ�ากัด

26. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด 3.25 3.25

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด

27. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 4.41 2.03

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

28. บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จ�ากดั 5.61 2.11

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

29. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ากัด 49.57 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท 
เอ็นพีเอส ออรานา จ�ากัด

30. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 9.54 0.75

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

31. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด 4.86 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

32. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 2.27 0.75
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท 
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด - 31.50
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการใน บริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด

2. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 133.77 0.40
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

3. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด 13.51 -

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั ด.ีเอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด

4. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ากัด 7.94 -

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เอ็นพีเอส ออรานา จ�ากัด

5. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 0.26 0.38

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 155.48 32.28

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

33. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 1.70 -

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในบริษัท 
บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 

34. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด 1.58 -

ผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

35. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ากัด 1.10 -
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ากัด

36. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 10.19 0.79

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 2,031.99 1,563.60

12.2.6 ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด เป็นค่า
ก่อสร้างงานโครงการเพื่อพัฒนาบ่อเก็บน�า้ของบริษัทย่อยส�าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท 304 พัลพ์ จ�ากัด 
เป็นรายการที่บริษัทย่อยจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินงวดสุดท้ายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด ส่วนใหญ่เป็นการซื้อรถขุดและรถตักยังอยู่ในสภาพดีพอที่จะสามารถน�ามาใช้ในส่วนงานไม้สับที่เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเยื่อและ
กระดาษแทนการซื้อรถใหม่ ซึ่งจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการบริหารจัดการต�า่กว่าการว่าจ้างบริษัทจากภายนอก โดยรายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งจะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD 148.87 389.94

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER 
CO.,LTD

2. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด - 242.12

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ�ากัด

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 14.37 97.93

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 10.18 12.51

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 24.20 11.35

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

6. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด 188.30 7.26

กรรมการของบริษัทย่อย เคยเป็น เป็นกรรมการ และ/
หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด แต่ปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกัน

7. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 109.83 5.60
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด - 2.99

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

9.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

- 1.05

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการในบรษัิท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

10. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 4.48 0.48

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู ้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 500.23 771.23

12.2.7 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ จ�าหน่าย
กระดาษพมิพ์เขยีน ไม้สบัและน�้ามนัยางด�าให้กับบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ใช้ในการด�าเนนิธุรกจิ และเป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลติ ซึง่รายการ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาท่ีตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจาก
ราคาตลาด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ - 83.48

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

2. Double A International Network Co., Ltd 55.83 30.23

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบรษิทัย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network 
Co., Ltd. อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากผู้สอบบญัชสีงสัยว่ากลุม่
บรษิทัฯ อาจมอีทิธพิลเหนอื Double A International 
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 9.30 29.76

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

4. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ากัด 61.35 29.26

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

5. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 87.31 23.85
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล 
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด)

23.77 17.54

กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษัิท 
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

10.51 16.49

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหน่ึงเป็น
กรรมการในบรษิทั เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) และผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

8. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด - 8.50

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

9. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 5.89 7.63

ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากดั และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

10. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 53.15 5.52
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

12.2.8 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : รายการลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ของ
รายรับจากการขายสินทรัพย์ ค่าขนส่ง รายรับค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ  ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาต้นทุนบวดก�าไร หรือราคา
ตลาดแล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

11. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด - 3.50

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

12. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด - 1.81
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

13. บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากดั - 1.73

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

14. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด - 1.26
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท 
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด - 1.10

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

16. บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จ�ากัด 30.15 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ากัด

17. Claremorris Consultants Limited 16.48 -

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบรษัิทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants 
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง

18. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 6.85 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

19. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 5.19 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

20. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 3.01 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 8.55 3.35

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 377.34 265.01
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท 304 พัลพ์ จ�ากัด 75.00 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
304 พัลพ์ จ�ากัด

2. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 5.34 -
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

รวม 80.34 -

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด 6.07 3.00

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

รวม 6.07 3.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

164.90 136.28

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการในบรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 65.67 65.25
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 24.86 27.30

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 28.17 27.13

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

12.2.10 เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : กลุ่มบริษัทฯ มีเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อให้ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากบริษัท บริษัท 304 พัลพ์ จ�ากัด และ บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด ส�าหรับโครงการสร้างโรงเยื่อที่ 3 และ ส�าหรับ
โรงไม้สับ ตามล�าดับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. Paper Tree (Cambodia) Company Limited - 95.00

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่านหนึง่ และ/หรอืกรรมการของ
บรษิทัย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree (Cambodia) 
Co., Ltd.

รวม - 95.00

12.2.9 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : กลุ่มบริษัทฯ มีแผนซื้อต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รับซื้อมาจาก
เกษตรกรในประเทศกัมพูชา โดยมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาไม้ 

12.2.11 เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ : กลุม่บรษิทัฯ ซือ้ต้นกระดาษจากบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นผูร้บัซือ้มาจากเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องจะใช้ราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.12 เจ้าหนี้การค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตอื่นนอกเหนือจากวัตถุดิบหลัก อาทิ
เช่น ไฟฟ้า ไอน�้า น�้า น�้ามันเตา แกลบ และสารเคมี รวมทั้งบริการที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าวเป็นหลัก ท้ังน้ี การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้มีการก�าหนดราคา
หรืออัตราค่าบริการท่ีอ้างอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกก�าไร หรือราคาที่ตกลง
ร่วมกัน แล้วแต่กรณี
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12.2.13 เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ : รายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ 
ใช้บริการงานสนบสนุนจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบ�ารุง การขนส่ง การเดินทาง การท�าความสะอาด การรักษาความปลอดภัย 
และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการบริการจัดการต้นทุนแรงงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 7.97 23.07

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด 

6. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 16.17 16.43

ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากดั และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 15.78 13.25
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

8. บริษัท อี 85 จ�ากัด 5.98 7.21
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

9. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด - 6.37
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในบริษัท 
สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด

10. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 1.50 3.66
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

11. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด 1.77 0.37

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด

12. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ากัด)

1.42 -
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั เอม็จทีี 
แด๊ป จ�ากัด

13. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 13.42 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

14. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 8.64 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

15. บริษัท โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลยี จ�ากัด 2.93 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั โซนสิ 
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด

16. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 10.00 1.23

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 369.18 327.55

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

1. Double A International Network Co., Ltd. 20.21 49.94

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบรษัิทย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network 
Co., Ltd. อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากผูส้อบบญัชสีงสยัว่ากลุม่
บรษิทัฯ อาจมอีทิธพิลเหนอื Double A International 
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด - 18.70

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ�ากัด

3. บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด - 9.88

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบริษทั ด.ีเอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด

4. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 5.49 6.99
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

5. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด - 5.22

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทค จ�ากัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

12.15 5.19

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็น
กรรมการในบรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

7. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ากัด - 4.14

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ 
จ�ากัด

8. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด - 3.25

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด

9. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 1.35 2.82
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด - 1.96
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

11. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด - 1.48

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2558 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558
ปี 2559

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
ปี 2560

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 348.88 0.81 662.11 1.55 586.47 1.47

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,156.63 7.32 3,477.12 8.14 4,303.39 10.83

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 104.98 0.26

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 95.41 0.24

สินค้าคงเหลือ 6,705.53 15.55 5,209.50 12.20 5,323.00 13.39

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,865.57 4.33 911.87 2.14 910.33 2.29

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,076.61 28.01 10,260.60 24.03 11,323.58 28.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,612.03 6.06 2,470.18 5.79 2,124.89 5.35

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,522.63 59.20 27,270.24 63.88 23,932.24 60.22

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10.32 0.02 9.31 0.02 10.01 0.03

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า - - 24.82 0.06 24.82 0.06

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซือ้ทีด่นิแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 80.34 0.19 80.34 0.19 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

96.81 0.22 - - - -

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 2,259.58 5.24 2,125.02 4.98 1,841.23 4.63

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 353.16 0.82 363.15 0.85 363.95 0.92

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 97.47 0.23 88.44 0.21 122.50 0.31

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,032.34 71.99 32,431.50 75.97 28,419.64 71.52

รวมสินทรัพย์ 43,108.95 100.00 42,692.10 100.00 39,743.22 100.00

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 จ�านวนเงิน (ล้านบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ์
2559 2560

12. บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด - 1.21
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด

13. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ากัด 1.35 1.21

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษิทั 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

14. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ากัด)

1.42 1.16
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั เอม็จทีี 
แด๊ป จ�ากัด

15. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด 1.31 1.01
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด

16. บรษัิท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอรี ่จ�ากดั 10.68 -

กรรมการของบริษัทย่อย เคยเป็น เป็นกรรมการ และ/
หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 
สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด แต่ปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกัน

17. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 3.88 -

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

18. บริษัท อี 85 จ�ากัด 3.80 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ากัด

19. บริษัท เอส.วี. โพรเกสซีพ จ�ากัด 3.42 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

20. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด 1.53 -
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท 
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด

21. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล 
คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด)

1.41 -

กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในบรษัิท 
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 
จ�ากัด

22. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 1.10 -
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด

23. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 4.48 3.54

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บรษิทัย่อย เป็นกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม 73.58 117.70
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2558 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558
ปี 2559

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
ปี 2560

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,251.99 12.18 4,541.81 10.64 2,510.64 6.32

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,755.58 6.39 2,533.85 5.97 2,548.81 6.41

ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

163.53 0.38 203.04 0.48 196.78 0.49

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 453.82 1.05 454.55 1.06 455.26 1.15

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

2,497.50 5.79 754.05 1.77 441.29 1.11

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 241.04 0.56 245.21 0.54 449.21 1.13

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,363.46 26.36 8,732.51 20.45 6,601.99 16.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

199.67 0.46 220.28 0.52 32.69 0.08

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

2,271.61 5.27 1,816.93 4.26 1,361.67 3.42

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

11,470.18 26.61 12,539.77 29.37 14,668.17 36.95

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 115.31 0.27 123.18 0.29 136.27 0.33

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,546.69 3.59 1,907.71 4.47 1,397.57 3.50

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,603.46 36.20 16,607.87 38.90 17,596.37 44.28

รวมหนี้สิน 26,966.92 62.56 25,340.38 59.36 24,198.36 60.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 5,029.86 11.67 5,029.86 11.78 5,029.86 12.66

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 4,053.70 9.40 4,053.70 9.50 4,053.70 10.20

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,144.53 4.97 2,144.53 5.02 2,144.53 5.40

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

(908.23) (2.11) (908.23) (2.13) (908.23) (2.29)

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (457.86) (1.06) (593.90) (1.39) (593.90) (1.49)

ผลต่างจากการรวมกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม

(79.87) (0.18) (79.87) (0.19) (79.87) (0.20)

ก�าไรสะสม 7,208.43 16.72 5,513.83 12.92 5,357.96 13.48

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,968.77 9.21 6,972.71 16.33 5,416.63 13.63

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,929.47 36.95 17,102.77 40.06 15,390.82 38.73

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียท่ีไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 212.56 0.49 248.95 0.58 154.04 0.38

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,142.03 37.44 17,351.72 40.64 15,544.86 39.11

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,108.95 100.00 42,692.10 100.00 39,743.22 100.00

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2558 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558
ปี 2559

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559
ปี 2560

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

ก�าไรขาดทุน
รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 21,619.07 86.55 23,257.15 88.31 23,706.79 92.07

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 356.34 1.43 636.31 2.42 728.84 2.83

รายได้จากการขายไม้สับ 1,019.52 4.08 1,952.81 7.42 434.83 1.69

รายได้จากการให้บริการ 375.53 1.50 274.44 1.04 360.82 1.40

รายได้อื่น

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,381.98 5.53 - - 399.78 1.55

เงินชดเชยรับค่าอากรสินค้าส่งออก 41.60 0.17 42.01 0.16 44.81 0.17

ดอกเบี้ยรับ 3.14 0.01 4.14 0.02 4.11 0.02

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ

67.40 0.27 59.16 0.22 - -

อื่น ๆ 114.82 0.46 108.49 0.41 70.35 0.27

รวมรายได้ 24,979.40 100.00 26,334.51 100.00 25,750.33 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายกระดาษ 18,267.32 72.93 18,655.49 68.28 19,259.15 75.28

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 287.95 1.15 583.17 2.13 610.45 2.39

ต้นทุนขายไม้สับ 951.83 3.80 1,613.30 5.91 359.03 1.40

ต้นทุนการให้บริการ 432.27 1.72 401.37 1.47 390.61 1.53

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,602.60 14.38 3,746.07 13.71 3,449.86 13.48

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,502.44 6.00 1,489.18 5.45 1,331.60 5.08

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 3.81 0.02 429.69 1.57 25.39 0.10

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 403.08 1.48 - -

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ

- - - - 156.86 0.61

รวมค่าใช้จ่าย 25,048.22 100.00 27,321.35 100.00 25,582.95 100.00

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ (68.82) (0.28) (986.85) (3.75) 167.38 0.65

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 108.77 0.44 (185.01) (0.70) (208.97) (0.81)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและราย
ได้ภาษีเงินได้

39.95 0.16 (1,171.86) (4.45) (41.59) (0.16)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,231.58) (4.93) (1,170.55) (4.44) (999.62) (3.88)

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (1,191.63) (4.77) (2,342.41) (8.89) (1,041.21) (4.04)

รายได้ภาษีเงินได้ 221.32 0.89 252.46 0.96 160.83 0.62

ขาดทุนส�าหรับปี (970.31) (3.88) (2,089.95) (7.94) (880.38) (3.42)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด

ปี 2558 
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,191.63) (2,342.41) (1,041.21)

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,455.95 2,505.33 2,632.49

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.28 16.97 15.27

โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (53.25) (19.19) 6.12

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ 6.73 - -

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ (67.40) (59.16) 156.86

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 7.03 - -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ 2.00 - -

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (2.53) (1.25) 33.27

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 3.81 429.69 25.39

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 21.67 1.03 -

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ - 160.05 -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.84 - 7.48

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (108.77) 185.01 208.97

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.45 15.58 17.60

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
จากการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

(556.10) 34.66 110.49

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (58.70) 39.89 34.36

ดอกเบี้ยรับ (3.14) (4.14) (4.11)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,191.64 1,098.24 974.18

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน 1,673.88 2,060.30 3,177.16

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (456.85) (320.64) (863.86)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 187.19 - -

สินค้าคงเหลือ (445.50) 1,717.42 8.67

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 233.31 782.73 (6.62)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3.21) 5.01 (24.86)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (49.86) (242.71) (30.53)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (182.76) (70.82) 124.14

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8.52) (7.71) (4.59)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 947.68 3,923.58 2,379.51

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

ปี 2558 
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รับดอกเบี้ย 3.14 4.14 4.06

จ่ายดอกเบี้ย (1,162.17) (1,070.74) (941.00)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (1.08) 4.24 (9.50)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (212.43) 2,861.22 1,433.07

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 353.13 126.46 -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (37.67) -

เงินสดลดลงจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (10.69) - (1.55)

เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,100.00 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (95.41)

รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.05 - -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 4.12 5.26 56.49

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,243.69) (947.42) (672.57)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (0.64) (2.44) (3.82)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (13.82) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ (15.39) (8.48) (5.92)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน 1,176.07 (864.29) (722.78)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18,615.31 13,950.15 11,699.05

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (19,557.49) (14,660.54) (13,730.24)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - (7.35)

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ 251.06 248.77 -

ช�าระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (242.16) (231.55) (207.14)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 2,987.14 9,543.67 2,554.12

ช�าระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (2,500.00) (10,245.80) (754.20)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (458.24) (457.84) (457.71)

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (5.29) (8.26) (9.53)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (909.67) (1,861.40) (913.00)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 25.57 177.70 127.07

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 79.54 313.23 (75.64)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 269.34 348.88 662.11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 348.88 662.11 586.47
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.06 1.17 1.72

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.27 0.43 0.70

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.02) 0.28 0.18

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 9.28 9.01 7.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 39 40 51

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 8.32 9.46 11.53

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 43 38 31

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 19.12 18.89 18.11

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 19 19 20

Cash Cycle วัน 63 59 62

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร 

อัตราก�าไรขั้นต้น % 14.68 18.63 18.28

อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน % (7.16) (1.41) (0.67)

อัตราก�าไรอื่น % 6.44 0.81 2.02

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % M M M

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ % (3.88) (7.94) (3.42)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (5.84) (12.48) (5.35)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (2.20) (4.87) (2.14)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 5.71 1.57 6.78

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.57 0.61 0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (1) เท่า 1.67 1.46 1.56

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (2) เท่า 0.82 3.68 2.49

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน เท่า (0.01) 0.11 0.09

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ตามข้อก�าหนดสิทธิ (3) เท่า 1.36 1.15 1.23

หมายเหตุ M คือ หาค่าไม่ได้
(1) อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค�านวณจากหนีส้นิรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม ตามงบการเงนิรวมของผู้ออกหุน้กูฉ้บบัล่าสดุ

ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว
(2) ค�านวณตามแบบมาตรฐาน 56-1 โดยค�านวณจาก กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี 

แล้วหารด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน
(3) อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็นอตัราส่วนเดยีวกบัทีร่ะบไุว้ในร่างข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้ได้ก�าหนด

ให้ผู้ออกหุ้นกู้ด�ารงอัตราส่วนไม่เกินกว่า 2 (สอง) ต่อ 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดยหนี้สินคิดจากหนี้สินรวมที่
ปรากฏในงบดุลรวม ที่มีภาระดอกเบี้ย หรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลดหักด้วยส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
ไม่รวมถึง เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้ใดๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมถึงหนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว ของผู้ออกหุ้นกู้ 

อัตราส่วนทางการเงิน 14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทจ�ากัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
กระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม
ทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จ�านวน 507,700 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�านวน 
529,638 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�านวน 545,767 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 
รวมในปี 2558 จ�านวน 765,445 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�านวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�านวน 828,347 ตันต่อปี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25,750.33 ล้านบาท ลดลง 584.18 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 2.22 เนือ่งจากรายได้จากการขายไม้สบัลดลง 1,517.98 ล้านบาท อย่างไรกต็าม รายได้หลกัของบรษิทัคอืรายได้จากการขายกระดาษ
และเยื่อกระดาษมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 449.64 ล้านบาทและ 92.53 ล้านบาทตามล�าดับ ส่วนต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขายในอัตราก�าไร
ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 4,781.46 ล้านบาท ลดลง 453.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 รายการหลักที่
ลดลงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายไม้สับตามรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 
ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ 156.86 ล้านบาท และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
399.78 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 2560 จ�านวน 880.39 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน 1,209.56 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 57.88 จากปีก่อน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 26,334.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,355.11 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ ท�าให้ต้นทุนขายและค่า
ใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าสูงขึ้นตามปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยมียอดลดลงต�่ากว่างวดสิ้นปี 2558 ส่วนค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 5,235.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�านวน 130.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 นอกจากนี้ ใน
ปี 2559 ยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 403.07 ล้าน
บาท ท�าให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 2559 จ�านวน 2,089.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจ�านวน 1,119.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากสิ้นปี 2558

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวม 24,870.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 975.81 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษ 23,706.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 449.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการส่งออก ส่วนรายได้จากการขายเยือ่กระดาษจ�านวน 728.84 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 92.53 ล้านบาทหรอื
ร้อยละ 14.54 เนื่องจากมีความต้องการเยื่อกระดาษในตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายไม้สับ 434.83 ล้านบาท ลดลง 1,517.98 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.73 เนื่องจากมีความต้องการใช้ไม้ในการผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังมีรายได้จาก
การให้บริการ 360.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 รายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลแก่ลูกค้าภายนอก ในช่วงที่มีการส่งออกไม้สับลดลง

ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2560 มสีดัส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.66 และ 77.34 ตามล�าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2559 ที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตามล�าดับ
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ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวมจ�านวน 25,846.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,851.34 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษจ�านวน 23,257.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,638.08 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.58 จากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนรายได้จาก
การขายเยื่อกระดาษจ�านวน 636.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.57 เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นความต้องการ
เยื่อกระดาษของลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายไม้สับ จ�านวน 1,952.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 933.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.54 จากปี 2558 เนื่องจากการขยายตลาดด้านการส่งออกไม้สับไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมี
รายได้จากการให้บริการ จ�านวน 274.44 ล้านบาท ลดลง 101.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 26.92 จากปี 2558 รายได้
ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นงานบรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางเรอืเดนิทะเล โดยมสีาเหตกุารลดลงมาจากอตัราค่าระวางเรอืของตลาดโลก
ลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558 พบว่า
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 เท่ากบั 25,846.27 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีม่จี�านวน 22,994.93 
ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตาม
ล�าดับ

2) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ส�าหรบัปี 2560 ต้นทนุขายกระดาษ เยือ่กระดาษและไม้สบัมยีอดรวม 20,228.62 ล้านบาท ลดลง 623.34 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.99 
จากปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายไม้สับลดลงในปี 2560 และมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 18.66 ลดลงจากปีก่อน เล็กน้อย นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 390.61 ล้านบาท ลดลง 10.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68

ส�าหรับปี 2559 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ เท่ากับ 20,851.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,344.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีอัตราก�าไร
ขั้นต้นร้อยละ 19.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ�านวน 401.37 ล้านบาท ลดลง 30.90 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.15 จากปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,781.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449.86 ล้านบาท 
ลดลง 296.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกไม้สับลดลงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับลดลง และ
มีค่าโษณาและส่งเสริมการขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 มียอดรวม 1,331.60 ล้านบาท ลดลง 157.58 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 จากการที่เมื่อปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเยื่อกระดาษที่อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องตามกฎหมาย 160.05 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท 
ต�่ากว่าปีก่อนที่มีการตั้งส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 5,325.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 
3,746.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 143.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เนื่องจาก ปริมาณการส่งออก
ไม้สับเพิ่มขึ้นท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 1,489.18 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 13.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.88 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารตัง้ส�ารองผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท

4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 999.62 ล้านบาท ลดลง 170.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.60 จากปี 2559 เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง 

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 1,170.55 ล้านบาท ลดลง 61.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.96 
จากปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 
และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

5) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มขีาดทนุสทุธ ิ880.39 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธร้ิอยละ 3.42 ของรายได้รวม โดยขาดทนุลดลง 1,209.56 
ล้านบาทจากปี 2559 ทีม่ขีาดทนุสทุธ ิ2,089.95 ล้านบาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมรีายการทีไ่ม่ใช่ผลการด�าเนนิงานหลกัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้

• การเปลีย่นแปลงมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์ชวีภาพ-ต้นกระดาษ เกดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมในงบแสดงฐานะทางการ
เงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�าหรับปี 2560 มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ 156.86 ล้านบาทในขณะที่ปี 2559 เป็นผลก�าไรจ�านวน 59.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 365.16

• ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม เกดิจากการลงทนุในหุน้สามญัของ บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) ส�าหรับปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.97 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 185.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95

• ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 33.04 ล้านบาท เมื่อปี 2559 บริษัทฯ 
มีก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ จ�านวน 1.25 ล้านบาท 

• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท 
ในขณะที่ปี 2559 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�านวน 429.69 ล้านบาท 

• ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 399.78 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2559 มีผลเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 403.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.18 ผลต่าง
เกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่
บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ 

หากไม่รวมรายการทีไ่ม่ใช่ผลการด�าเนนิการหลกัของกจิการดงักล่าวข้างต้นแล้วผลการด�าเนนิงานในปี 2560 บริษทัฯ จะมผีลขาดทุนสทุธิ 
855.91 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 276.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 1,132.59 ล้านบาท ส�าหรับงวดเดียวกันปี 2559

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 7.94 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 1,119.63 
ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ�านวน 970.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากปี 2558 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผลการด�าเนินงานหลัก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�าหรับปี 2559 มีก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ จ�านวน 59.16 ล้านบาทในขณะที่ปี 2558 มีจ�านวน 67.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลด
ลงอยู่ที่ร้อยละ 12.23

• ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปี 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 185.01 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ 
มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 108.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 270.09

• ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ จ�านวน 1.25 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2558 
บริษัทฯ มีก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ จ�านวน 2.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 50.59

• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ถาวร โดยในปี 2559 บรษัิทฯ มขีาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ถาวร 429.69 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจาก เครื่องจักรผลิตกระดาษที่มีการชะลอโครงการติดตั้ง จ�านวน 160 ล้านบาท และ
เรอืเดนิทะเลของบรษิทัย่อย จ�านวน 181 ล้านบาท ในขณะทีปี่ 2558 มขีาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ถาวร จ�านวน 3.81 ล้านบาท 

• ก�าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ปี 2559 บรษัิทฯ มขีาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 403.07 ล้านบาท ใน
ขณะทีปี่ 2558 บรษิทัฯ บนัทกึเป็นก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 1,381.96 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 129.17 
ผลต่างเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีบริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก
ค่าเงินที่บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ 

หากไม่รวมรายการทีไ่ม่ใช่ผลการด�าเนนิการหลกัของกจิการดงักล่าวข้างต้นแล้วผลการด�าเนนิงานในปี 2559 บริษทัฯ จะมผีลขาดทุนสทุธิ 
1,132.59 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 1,394.57 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทียบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ2,527.16 ล้านบาท ส�าหรบังวดเดยีวกนัปี 2558
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14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 39,743.22 ล้านบาท และ 42,692.10 ล้านบาท ตามล�าดับ โดย 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 2,948.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.91 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากรายการที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ์ลดลงจ�านวน 3,337.99 ล้านบาท จากค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี 2,615.93 ล้านบาทและจากการปรบัปรงุลดส่วนเกนิมลูค่าทรพัย์สนิ
ของบริษัทย่อย 1,275.19 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 345.30 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษลดลง 283.79 ล้านบาท 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 80.34 ล้านบาท และ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 75.64 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 42,692.10 ล้านบาท และ 43,108.95 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 416.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.97 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือลดลงจ�านวน 1,496.04 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 953.69 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ลดลงจ�านวน 141.84 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจ�านวน 96.39 ล้านบาท และ สินทรัพย์
ชีวภาพลดลงจ�านวน 134.56 ล้านบาท

จากการสอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีการค้าพบว่า ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้เพียงพอส�าหรับยอดลูกหนี้คงเหลือ 
ณ ปัจจุบันแล้ว

2) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 24,198.36 ล้านบาท และ 25,340.38 ล้านบาทตามล�าดับ ลดลง 1,142.02 

ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.51 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 2,031.18 ล้านบาท หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 510.15 ล้านบาท และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 193.84 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 25,340.38 ล้านบาทและ 26,966.92 ล้านบาทตาม
ล�าดับ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจ�านวน 1,626.54 ล้านบาท จากสิ้นปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.03 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง จ�านวน 710.18 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จ�านวน 454.68 ล้านบาท 
หุ้นกู้ระยาวสกุลบาทลดลงจ�านวน 673.86 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 206.75 ล้านบาท

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 15,544.86 ล้านบาทและ 17,351.72 ล้านบาทตาม

ล�าดับ โดย ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�านวน 1,806.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 จากสิ้นปี 2559 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก การปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยสุทธิจากภาษีเงินได้ 924.66 ล้านบาท 
และผลการด�าเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.39 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 17,351.72 ล้านบาท และ 16,142.03 
ล้านบาทตามล�าดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,209.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.49 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�านวน 3,147.45 
ล้านบาท สุทธิกับผลการด�าเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท

อายุหนี้คงค้าง
ยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน ค้างช�าระ 
3-6 เดือน

ค้างช�าระ 
6-12 เดือน

ค้างช�าระมากกว่า 
12 เดือน

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 341 284 135 101 45 65 196 49 54 2

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,507 1,942 688 522 18 48 7 25 68 46

รวม 2,848 2,226 823 623 63 113 203 74 122 48

ร้อยละ 70 72 20 20 2 4 5 2 3 2

14.3 งบกระแสเงินสด

1) กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,413.55 ล้านบาท โดยมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 3,157.64 ล้านบาท สินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 904.11 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิด
จากลกูหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึ้น 863.86 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ขึน้ 42.30 ลา้นบาท หนีส้ินด�าเนินงานเพิม่ 89.02 
ล้านบาท จากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 124.14 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 30.53 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จ่ายดอกเบี้ยอีก 941.00 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 2,861.22 ล้านบาท โดยมาจากก�าไรจากการด�าเนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน 2,060.30 ล้านบาท สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลงจ�านวน 2,184.52 ล้าน
บาท ซึ่งรายการหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง จ�านวน 1,717.42 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 782.73 ล้านบาท ลูกหนี้
การค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิม่ขึน้จ�านวน 320.64 ล้านบาท ในขณะทีห่นีส้นิด�าเนนิงานลดลง จ�านวน 321.24 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่
ลดลงจ�านวน 242.71 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่จ�านวน 70.82 ล้านบาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จ่ายดอกเบีย้อกีจ�านวน 1,070.75 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 212.43 ล้านบาท โดยมาจากจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวน 1,673.88 ล้านบาท สินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 485.06 ล้านบาท ซึ่ง
รายการหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 456.85 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 445.50 ล้านบาท สินทรัพย์
หมนุเวยีนลดลงจ�านวน 233.31 ล้านบาท เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิค้าแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องลดลงจ�านวน 187.19 ล้านบาท ในขณะท่ี บริษทัฯ 
มีหนี้สินด�าเนินงานลดลงจ�านวน 241.14 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�านวน 182.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
จ�านวน 49.86 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 1,162.16 ล้านบาท

2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 704.53 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 667.58 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 95.41 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสดรับ
จากการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 69.75 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 864.29 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ จ�านวน 947.42 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยจ�านวน 37.68 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษทัฯ 
ยังมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�านวน 126.46 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ�านวน 1,176.07 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากบริษัทฯ มีเงินปันผล
รับจากบริษัทร่วมจ�านวน 353.13 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 2,100.00 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จ�านวน 1,243.69 ล้านบาท

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 913.00 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินสุทธิ 2,031.20 ล้านบาท กระแสเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิ 1,799.92 ล้านบาท และช�าระคืนเงิน
กู้ระยะยาว 457.71 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,861.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจ�านวน 710.39 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู้สกุลเงิน
บาทสุทธิจ�านวน 702.13 ล้านบาท และช�าระคืนเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 457.84 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 909.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจ�านวน 942.18 ล้านบาท ช�าระคืนเงินกู้ระยะยาว จ�านวน 458.24 ล้านบาท
และรับเงินจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิจากช�าระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทครบก�าหนดสุทธิจ�านวน 487.14 ล้านบาท
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14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

1) การวิเคราะห์สภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.72 เท่า 1.17 เท่า และ 1.06 เท่า ตามล�าดับ พบว่า 3 ปี

ที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วน
ใหญ่มาจากการทีบ่รษัิทฯ มคีวามสามารถในการช�าระหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ เช่น เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และส่วนของหุน้กูร้ะยะ
ยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และหากเม่ือพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว โดยไม่รวมรายการสินค้าคง
เหลือในแต่ละปีพบว่า ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.70 เท่า 0.43 เท่า และ 0.27 เท่า 
ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

2) การวิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.42 ร้อยละ 7.94 และร้อยละ 3.88 ตามล�าดับ เนื่องจาก 
3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องจ�านวน 880.39 ล้านบาท 2,089.95 ล้านบาท และ 970.31 ล้านบาท ตามล�าดับ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.28 ร้อยละ 18.63 และร้อยละ 14.68 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.35 ร้อยละ 12.48 และร้อยละ 5.84 
ตามล�าดับ เนื่องจาก บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 
ติดลบมาโดยตลอด 

3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 ร้อยละ 4.87 และร้อยละ 2.20 

ตามล�าดับ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลงในแต่ละปี 

4) การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.56 เท่า 1.46 เท่า และ 1.67 เท่า ตามล�าดับ 

โดยในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.21 เท่า เนื่องจาก ในปี 2559 ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�าระหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่าง ๆ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นต้น

14.5 แนวโน้มในการด�าเนินงานในอนาคต

บรษัิทฯ มแีผนพัฒนาแบรนด์สนิค้า Double A ไปยงัประเทศทีไ่ด้เปรยีบในการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษนี�าเข้า หรอืความแขง็แกร่ง
ของแบรนด์ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัเน้นไปถงึการเพิม่จ�านวนสมาชกิในช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีเ่ป็นช่องทางกลยทุธ์ เพือ่ให้สมาชกิในช่องทาง
นั้น ๆ สามารถน�าสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ และเครื่องใช้ส�านักงาน) ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เริ่มแผนการขยายแบรนด์ Double A ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ในส�านักงานที่มีคุณภาพดี 
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในระดับบน ผ่านช่องทางการขายสินค้าปัจจุบันของบริษัท

ด้านการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและจัดแผนการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ยังคงเน้นไปในเรื่องการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้า และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

ทางด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าพลังงาน และโสหุ้ยการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งบริหารการ
จดัส่งเพ่ือลดต้นทนุการจดัเกบ็และโยกย้ายสนิค้าทีไ่ม่จ�าเป็นลง นอกจากนีย้งัได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาปรบัใช้ในการควบคมุงบประมาณ
และค่าใช้จ่าย ลดความซ�า้ซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย 

รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอื
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบญัชท่ีีได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ความเห็น
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวาม
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอื ความเชือ่มัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 586,468,947 662,105,590 339,591,844 536,204,827

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 1,028,530,126 877,298,522 2,165,198,721 1,360,501,822

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,274,860,666 2,599,821,936 3,175,727,409 2,483,148,235

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 4,303,390,792 3,477,120,458 5,340,926,130 3,843,650,057

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 104,983,997 - 104,983,997 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 95,405,426 - 1,259,215,000 1,751,960,000

สินค้าคงเหลือ 10 5,322,998,494 5,209,498,999 4,062,031,359 4,037,157,055

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 910,333,002 911,874,107 733,586,005 710,065,506

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,323,580,658 10,260,599,154 11,840,334,335 10,879,037,445

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 8,305,867,198 8,484,201,526

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 2,124,887,447 2,470,188,412 3,248,364,809 3,248,364,809

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 23,932,243,604 27,270,236,772 13,026,161,190 14,561,624,409

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
10,004,657 9,309,036 9,763,357 9,221,184

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า 24,823,158 24,823,158 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน
7 - 80,335,500 - 5,335,500

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 15 1,841,234,622 2,125,023,508 184,468,380 218,710,661

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 363,953,829 363,146,960 332,620,638 326,268,315

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 122,495,268 88,438,840 60,367,663 44,735,756

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,419,642,585 32,431,502,186 25,167,613,235 26,898,462,160

รวมสินทรัพย์ 39,743,223,243 42,692,101,340 37,007,947,570 37,777,499,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 2,510,634,018 4,541,814,925 2,108,102,879 4,136,537,581

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 445,251,072 442,937,398 3,173,409,119 3,922,476,974

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,103,561,203 2,090,910,627 1,642,966,975 1,700,114,276

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 2,548,812,275 2,533,848,025 4,816,376,094 5,622,591,250

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - - 7,350,000

ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญา

เช่าการเงิน ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
20 196,782,821 203,040,311 196,782,821 203,040,311

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
21 455,259,483 454,546,561 - -

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
22 441,292,044 754,053,872 441,292,044 754,053,872

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 449,208,623 245,211,195 323,320,686 170,339,141

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,601,989,264 8,732,514,889 7,885,874,524 10,893,912,155

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า

การเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี

20 32,695,697 220,279,094 32,695,697 220,279,094

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
21 1,361,667,271 1,816,926,753 - -

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
22 14,668,171,648 12,539,766,870 14,668,171,648 12,539,766,870

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 136,268,790 123,180,009 101,656,156 94,661,001

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 1,397,567,906 1,907,714,919 865,404,050 957,313,042

ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - - 275,164,207

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,596,371,312 16,607,867,645 15,667,927,551 14,087,184,214

รวมหนี้สิน 24,198,360,576 25,340,382,534 23,553,802,075 24,981,096,369

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 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�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

4,053,695,590 4,053,695,590 4,053,695,590 4,053,695,590

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,144,528,919 2,144,528,919 2,144,528,919 2,144,528,919

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษัท
26 (908,228,199) (908,228,199) (935,467,138) (968,570,794)

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 (593,900,939) (593,900,939) (211,335,104) (211,335,104)

ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม

เดียวกัน ของบริษัทร่วม
13 (79,865,323) (79,865,323) - -

ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุนจาก การตี

ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากโอน

สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย

- - (160,000,201) (160,000,201)

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25 980,221,538 862,666,882 502,986,451 502,986,451

ยังไม่ได้จัดสรร 4,377,740,979 4,651,161,342 4,754,197,104 3,605,846,208

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5,416,630,808 6,972,714,831 3,305,539,874 3,829,252,167

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,390,823,373 17,102,773,103 13,454,145,495 12,796,403,236

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย
154,039,294 248,945,703 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,544,862,667 17,351,718,806 13,454,145,495 12,796,403,236

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,743,223,243 42,692,101,340 37,007,947,570 37,777,499,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ก�าไรขาดทุน:
รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 23,706,793,247 23,257,153,862 23,358,596,585 22,959,566,481

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 728,844,829 636,312,567 6,577,822,716 4,478,270,808

รายได้จากการขายไม้สับ 434,825,932 1,952,803,240 434,825,932 1,952,803,240

รายได้จากการให้บริการ 360,820,259 274,441,028 135,200,422 107,927,652

รายได้อื่น

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 399,777,152 - 393,307,650 -

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 96,829,880 -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 12 - - 1,666,142,020 672,831,967

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 13 - - 104,983,997 126,457,997

เงินชดเชยรับค่าอากรสินค้าส่งออก 44,808,592 42,014,015 44,808,592 42,014,015

ดอกเบี้ยรับ 4,106,869 4,140,451 78,929,838 108,937,815

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
15 - 59,157,039 - -

อื่น ๆ 70,349,851 108,484,332 18,062,110 65,838,489

รวมรายได้ 25,750,326,731 26,334,506,534 32,909,509,742 30,514,648,464

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายกระดาษ 19,259,146,269 18,655,492,819 21,031,688,414 21,373,585,876

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 610,450,022 583,170,329 5,726,694,899 4,438,008,382

ต้นทุนขายไม้สับ 359,027,319 1,613,300,720 359,027,319 1,613,300,720

ต้นทุนการให้บริการ 390,607,029 401,370,697 155,743,558 125,701,656

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449,864,292 3,746,073,252 3,450,878,230 3,734,685,763

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,331,599,777 1,489,183,596 685,026,208 883,986,655

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25,393,199 429,687,355 25,393,199 206,263,596

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 403,073,696 - 331,900,495

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
15 156,862,489 - 29,424,988 69,798,598

รวมค่าใช้จ่าย 25,582,950,396 27,321,352,464 31,463,876,815 32,777,231,741

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 167,376,335 (986,845,930) 1,445,632,927 (2,262,583,277)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 (208,968,089) (185,010,940) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และรายได้ภาษีเงินได้
(41,591,754) (1,171,856,870) 1,445,632,927 (2,262,583,277)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (999,622,984) (1,170,549,987) (884,077,810) (1,027,785,167)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (1,041,214,738) (2,342,406,857) 561,555,117 (3,290,368,444)

รายได้ภาษีเงินได้ 28 160,828,506 252,459,529 95,198,796 211,839,775

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (880,386,232) (2,089,947,328) 656,753,913 (3,078,528,669)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
24,554,982 23,769,859 - -

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 
24,554,982 23,769,859 - -

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
28 (2,757,162) 2,713,629 988,346 -

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
28 (938,737,217) 3,417,447,968 - 1,778,909,071

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
(941,494,379) 3,420,161,597 988,346 1,778,909,071

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (916,939,397) 3,443,931,456 988,346 1,778,909,071

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (1,797,325,629) 1,353,984,128 657,742,259 (1,299,619,598)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (795,201,926) (2,119,835,092) 656,753,913 (3,078,528,669)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย
(85,184,306) 29,887,764

(880,386,232) (2,089,947,328)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,711,949,730) 1,309,342,448 657,742,259 (1,299,619,598)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย
(85,375,899) 44,641,680

(1,797,325,629) 1,353,984,128

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1.96) (5.23) 1.62 (7.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

(ก�าไร) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,041,214,738) (2,342,406,857) 561,555,117 (3,290,368,444)

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,615,934,264 2,505,325,005 2,082,298,624 1,786,132,373

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15,269,385 16,969,323 9,135,373 12,784,749

บัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
6,118,011 (19,184,891) (1,531,888) (35,679,954)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
15 156,862,489 (59,157,039) 29,424,988 69,798,598

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 12 - - (1,666,142,020) (672,831,967)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 13 - - (104,983,997) (126,457,997)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 208,968,089 185,010,940 - -

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (96,829,880) -

(ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 7,482,256 - (100,000) -

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

เครื่องจักรและอุปกรณ์
33,272,599 (222,194) 33,272,599 336,484

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25,393,199 429,687,355 25,393,199 206,263,596

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า

ค่าสินค้าและบริการ 
- 160,047,000 - 160,047,000

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 14,630,913 15,583,115 12,264,908 9,724,765

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จากการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
110,490,926 34,661,674 110,490,926 34,661,674

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 34,361,728 39,889,668 46,674,875 11,856,051

ดอกเบี้ยรับ (4,106,869) (4,140,451) (78,929,838) (108,937,815)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 974,179,148 1,098,239,319 863,782,541 961,849,124

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
3,157,641,400 2,060,301,967 1,825,775,527 (980,821,763)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (863,863,026) (320,638,791) (1,538,110,671) 2,510,665,190

สินค้าคงเหลือ 8,667,843 1,717,422,479 (23,087,574) 1,136,804,692

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (6,620,718) 782,726,045 (31,685,480) 653,649,200

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (42,298,119) 5,012,235 (15,911,700) 3,179,316

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (30,525,326) (242,707,390) (902,671,335) 1,305,562,456

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 124,142,703 (70,820,536) 37,388,332 (24,456,114)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,595,692) (7,713,972) (4,281,407) (7,253,010)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 2,342,549,065 3,923,582,037 (652,584,308) 4,597,329,967

รับดอกเบี้ย 4,064,531 4,140,451 80,447,319 50,219,827

จ่ายดอกเบี้ย (941,003,620) (1,070,746,299) (833,424,676) (937,584,538)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 7,942,043 4,242,550 394,012 (3,198,922)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 1,413,552,019 2,861,218,739 (1,405,167,653) 3,706,766,334

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 1,666,142,020 672,831,967

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 126,457,997 - 126,457,997

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย
(1,555,480) - 100,000 -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย - - - (2,793,430,940)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (37,675,091) - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (95,405,426) - (948,925,000) (85,550,000)

รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,441,670,000 786,380,000

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 69,750,050 5,264,135 46,300,971 2,813,994

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (667,582,775) (947,419,735) (550,158,134) (714,757,775)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
(3,815,613) (2,437,250) (3,558,082) (2,318,512)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ (5,921,404) (8,485,033) - -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน (704,530,648) (864,294,977) 1,651,571,775 (2,007,573,269)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11,699,046,557 13,950,154,796 11,689,611,115 13,928,594,053

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (13,730,244,227) (14,660,545,673) (13,718,063,825) (14,634,250,880)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเดิม (7,350,000) - (7,350,000) -

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ - 248,771,200 - 248,771,200

ช�าระคนืเจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ (207,135,747) (231,547,484) (207,135,747) (231,547,484)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 2,554,121,352 9,543,673,950 2,554,121,352 9,543,673,950

ช�าระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (754,200,000) (10,245,800,000) (754,200,000) (10,245,800,000)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (457,712,000) (457,844,000) - -

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (9,530,510) (8,258,625) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (913,004,575) (1,861,395,836) (443,017,105) (1,390,559,161)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 128,346,561 177,700,543 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(75,636,643) 313,228,469 (196,612,983) 308,633,904

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 662,105,590 348,877,121 536,204,827 227,570,923

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 586,468,947 662,105,590 339,591,844 536,204,827

- - - -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ - 248,771,200 - 248,771,200

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 104,983,997 - 104,983,997 -

โอนอะไหล่เป็นสินทรัพย์ถาวร 4,562,453 - 4,562,453 -

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้

สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
13,294,860 42,897,196 13,294,860 42,897,196

โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
924,664,445 - - -

โอนกลับรายการขายรถบรรทุก 20,950,027 - 20,950,027 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท) 

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

และช�าระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัด

โครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

ของบริษัทร่วม

ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ผลต่างจาก
การแปลงค่า

งบการเงินที่เป็น
เงินตรา

ต่างประเทศ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว-
ส�ารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (457,864,507) (79,865,323) 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 15,929,467,087 212,562,648 16,142,029,735

ก�าไร (ขาดทุน) 
ส�าหรับปี

- - - - - - (2,119,835,092) - - - - - (2,119,835,092) 29,887,764 (2,089,947,328)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี 

- - - - - - 2,713,629 23,769,859 1,778,909,071 1,322,082,869 301,702,112 3,426,463,911 3,429,177,540 14,753,916 3,443,931,456

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

- - - - - - (2,117,121,463) 23,769,859 1,778,909,071 1,322,082,869 301,702,112 3,426,463,911 1,309,342,448 44,641,680 1,353,984,128

โอนส่วนเกนิทุน
จากการตรีาคา
อาคารและอปุกรณ์
ในจ�านวนทีเ่ท่ากบั
ค่าเสือ่มราคาของ
จ�านวนท่ีตรีาคาเพิม่ 
เข้าก�าไรสะสม 
- สทุธิจากภาษี
เงนิได้

24 - - - - - - 422,518,927 - (292,170,736) (111,506,384) (18,841,807) (422,518,927) - - -

ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

- - - (136,036,432) - - - - - - - - (136,036,432) - (136,036,432)

โอนก�าไรสะสม
ส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรรเป็นส�ารอง
ตามกฎหมาย

25 - - - - - 51,795,429 (51,795,429) - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย
โดยบริษัทย่อย

- - - - - - - - - - - - - (8,258,625) (8,258,625)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
2559

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939) (79,865,323) 862,666,882 4,651,161,342 98,645,897 3,716,059,238 2,723,730,707 434,278,989 6,972,714,831 17,102,773,103 248,945,703 17,351,718,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท) 

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

และช�าระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัด

โครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

ของบริษัทร่วม

ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ผลต่างจาก
การแปลงค่า

งบการเงินที่เป็น
เงินตรา

ต่างประเทศ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว-
ส�ารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939) (79,865,323) 862,666,882 4,651,161,342 98,645,897 3,716,059,238 2,723,730,707 434,278,989 6,972,714,831 17,102,773,103 248,945,703 17,351,718,806

ขาดทุนส�าหรับปี - - - - - - (795,201,926) - - - - - (795,201,926) (85,184,306) (880,386,232)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี 

- - - - - - (2,565,569) 24,554,982 - (924,664,445) (14,072,772) (914,182,235) (916,747,804) (191,593) (916,939,397)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

- - - - - - (797,767,495) 24,554,982 - (924,664,445) (14,072,772) (914,182,235) (1,711,949,730) (85,375,899) (1,797,325,629)

โอนส่วนเกนิทุน
จากการตรีาคา
อาคารและอปุกรณ์
ในจ�านวนทีเ่ท่ากบั
ค่าเสือ่มราคาของ
จ�านวนท่ีตรีาคาเพิม่ 
เข้าก�าไรสะสม 
- สทุธิจากภาษี
เงนิได้

24 - - - - - - 591,893,910 - (470,555,524) (109,864,410) (11,473,976) (591,893,910) - - -

โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ ์
จากการจ�าหน่าย
สนิทรพัย์

24 - - - - - - 50,007,878 - (39,268,325) - (10,739,553) (50,007,878) - - -

โอนก�าไรสะสม
ส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรรเป็นส�ารอง
ตามกฎหมาย

25 - - - - - 117,554,656 (117,554,656) - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย
โดยบริษัทย่อย

- - - - - - - - - - - - - (9,530,510) (9,530,510)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
2560

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939) (79,865,323) 980,221,538 4,377,740,979 123,200,879 3,206,235,389 1,689,201,852 397,992,688 5,416,630,808 15,390,823,373 154,039,294 15,544,862,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท) 

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่ายและช�าระ

เต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่างจาก
การโอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อย 

ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

จัดสรรแล้ว-
ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 4,053,695,590 2,144,528,919 (968,570,794) (211,335,104) (160,000,201) 502,986,451 6,379,075,991 2,355,641,982 2,355,641,982 14,096,022,834

ขาดทุนส�าหรับปี - - - - - - (3,078,528,669) - - (3,078,528,669)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - - - - 1,778,909,071 1,778,909,071 1,778,909,071

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - - - (3,078,528,669) 1,778,909,071 1,778,909,071 (1,299,619,598)

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ

อุปกรณ์ในจ�านวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของ

จ�านวนที่ตีราคาเพิ่มเข้าก�าไรสะสม - สุทธิ

จากภาษีเงินได้

24 - - - - - - 305,298,886 (305,298,886) (305,298,886) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,053,695,590 2,144,528,919 (968,570,794) (211,335,104) (160,000,201) 502,986,451 3,605,846,208 3,829,252,167 3,829,252,167 12,796,403,236

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 4,053,695,590 2,144,528,919 (968,570,794) (211,335,104) (160,000,201) 502,986,451 3,605,846,208 3,829,252,167 3,829,252,167 12,796,403,236

ก�าไรส�าหรับปี - - - - - - 656,753,913 - - 656,753,913

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - - - 988,346 - - 988,346

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - - - 657,742,259 - - 657,742,259

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ

อุปกรณ์ ในจ�านวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของ

จ�านวนที่ตีราคาเพิ่ม เข้าก�าไรสะสม - สุทธิ

จากภาษีเงินได้

24 - - - - - - 484,443,968 (484,443,968) (484,443,968) -

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ

อุปกรณ์ จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
24 - - - - - - 39,268,325 (39,268,325) (39,268,325) -

โอนกลับผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

26 - - 33,103,656 - - - (33,103,656) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,053,695,590 2,144,528,919 (935,467,138) (211,335,104) (160,000,201) 502,986,451 4,754,197,104 3,305,539,874 3,305,539,874 13,454,145,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยมี Double A 

Holdings (Thailand) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยเยือ่กระดำษและกระดำษพมิพ์เขยีน ทีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ี ่1 หมู ่2 ต�ำบลท่ำตมู อ�ำเภอศรมีหำโพธ ิจงัหวดัปรำจนีบรุี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงิน
ฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด กำรลงทุน ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหนำ่ยกระดำษ ไทย 71.43 71.43

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 62.11 62.11

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 5.77 5.77

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 51.00 51.00

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหนำ่ยกระดำษ ไทย - 99.99

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม ไทย 99.99 99.99

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 99.99 99.99

DA Alizay SAS ผลิตและจ�ำหนำ่ยกระดำษ ฝรั่งเศส 100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหนำ่ยกระดำษ ไทย 28.56 28.56

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 37.88 37.88

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 94.22 94.22

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท คันนำ จ�ำกัด ส่งเสริมกำรปลูกต้นกล้ำแก่เกษตรกร ไทย 48.99 48.99

บริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล ไทย - 99.99

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษ ไทย 99.99 99.99

Quality Paper Mill Limited ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ บังกลำเทศ 99.99 99.99

Metro Profit International Limited กำรลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00

Eastsun International Trading Limited กำรลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00

A-Maritime Holding Company Limited กำรลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00

DA International Capital Holding 
(Singapore) Pte. Ltd.

กำรลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA Alizay SAS

Biomass Energie d’ Alizay ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ฝรั่งเศส 100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited

APC Middle East FZE รับจ้ำงตัดกระดำษ
สหรฐัอำหรบั 

เอมิเรตส์
100.00 100.00

Alizay Paper Converting Egypt LLC. รับจ้ำงตัดกระดำษ อียิปต์ 100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited

Alizay 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล ฮ่องกง 100.00 100.00

Tofte 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล ฮ่องกง 100.00 100.00

NPS Mosa Shipping Company Limited ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล ฮ่องกง 100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited

Alizay 1 Shipping S.A. ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited

Tofte1 Shipping S.A. ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited

NPS Mosa Shipping S.A. ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00
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ข) บริษัทฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึง
วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สนิทรพัย์และหนีส้นิตำมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รำยเดอืน ผลต่ำงซึง่เกดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำ
ดงักล่ำวไดแ้สดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และทุน
เรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ 
และแสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำม และกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชกีบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำร
เงนิของบรษัิทฯ และ บรษิทัย่อย อย่ำงไรกต็ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส�ำคญั สำมำรถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสียได้ ตำมที่อธิบำยไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ทั้งนี้ กิจกำรต้องใช้วิธีกำรบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำก
กิจกำรเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำแล้ววำ่จะเลือกบันทึก
เงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 
2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ
ต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณ
กำรทำงบัญชีมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์
บำงส่วน

ในไตรมำสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำคงเหลือของเครื่องจักรและอุปกรณ์บำงส่วนใหม่ รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์บำงส่วนใหม่ด้วยเช่นกัน โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป อำยุกำรให้
ประโยชน์ของอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์สรุปได้ดังนี้

อายุการให้ประโยชน์ใหม่ อายุการให้ประโยชน์เดิม

อำคำรส�ำนักงำน 30 ปี และ 40 ปี 25 ปี และ 30 ปี

อำคำรโรงงำน 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี ถึง 30 ปี 5 ปี ถึง 25 ปี

กำรเปลีย่นแปลงนีม้ผีลกระทบต่องบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 
2561 และ 31 ธันวำคม 2562 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
เป็นต้นไป

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไรขาดทุน:

ค่ำเสื่อมรำคำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 137 149 (5)

ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น (25) (28) (3)

ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 112 121 (8)

ก�าไรต่อหุ้น:

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท) 0.28 0.30 (0.02)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

เป็นต้นไป

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก�าไรขาดทุน:

ค่ำเสื่อมรำคำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 125 138 (80)

ภำษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (25) (28) 16

ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 100 110 (64)

ก�าไรต่อหุ้น:

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท) 0.25 0.27 (0.16)
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5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 กำรรับรู้รำยได้

ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำให้กบั
ผูซ้ือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก�ำกบัสนิค้ำโดยไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ส�ำหรบัสนิค้ำทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดหมำยถงึเงนิสด เงนิฝำกธนำคำรและเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภำพคล่องสูง ซึง่ถงึก�ำหนดจ่ำยคืนภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดย

ประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

5.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด

จะต�่ำกวำ่ รำคำทุนดังกล่ำววัดมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต

วัตถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคำ่สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

5.5 เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออก
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินคำ้ส่งออกที่ได้รับจำกกระทรวงกำรคลังในรูปบัตรภำษีจะถือเป็นรำยได้เมื่อมีกำรส่งออก

5.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลคำ่ตำมวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลคำ่ตำมวิธีรำคำทุน โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำมูลค่ำ
ของเงินลงทุนหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวอำจเกิดกำรด้อยค่ำ

5.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่หักคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่

หักคำ่เสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มำ หลังจำกนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจัดให้มีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวในรำคำที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้
มกีำรประเมนิรำคำสนิทรพัย์ดงักล่ำวเป็นครัง้ครำวเพือ่มใิห้รำคำตำมบญัช ีณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมลูค่ำยตุธิรรมอย่ำงมี
สำระส�ำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนตำ่งซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�ำนวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำ
ลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้รำคำที่ลดลงในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรำยได้
ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำก
สินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์” อยู่ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำสินทรัพย์” 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก ๆ 3 ปี ถึง 5 ปี 

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำคำรส�ำนักงำน 30 ปี และ 40 ปี

อำคำรโรงงำน 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำร 5 ปี ถึง 30 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี ถึง 30 ปี

เครื่องมือ 5 ปี และ 10 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 5 ปี

เรือ รถบรรทุกและยำนพำหนะอื่น 5 ปี 7 ปี 8 ปี และ 19 ปี

ค่ำเสือ่มรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนิงำน ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำอำคำรและอปุกรณ์จะทยอยตดัจ�ำหน่ำยโดยวธิเีส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง 

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและเครื่องจักรระหวำ่งติดตั้ง

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ (ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทนุกำรกูย้มืของเงินกูท้ีใ่ช้ในกำรได้มำหรอืก่อสร้ำงสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท�ำให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้หรือขำยได้ถกูน�ำ

ไปรวมเป็นรำคำทนุของสนิทรพัย์จนกว่ำสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภำพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตำมทีมุ่ง่ประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยมือืน่ถอืเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มำจำกกำรรวมธรุกจิตำมมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์นัน้ ณ วนัท่ี

ซือ้ธรุกจิ ส่วนสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มำจำกกำรอืน่ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรพัย์นัน้ตำมรำคำทนุ ภำยหลงักำร
รบัรูร้ำยกำรเริม่แรก สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ของสินทรพัย์นัน้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 ปี 
และ 10 ปี ส่วนสทิธใินสญัญำขำยไฟฟ้ำจะตดัจ�ำหน่ำยตำมวธิเีส้นตรงตำมอำยทุีเ่หลอืของสญัญำขำยไฟฟ้ำในปีทีเ่ปิดด�ำเนนิกำร ค่ำตดัจ�ำหน่ำย
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ดงักล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสินทรพัย์นัน้เกดิกำรด้อยค่ำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอยำ่งน้อย

5.10 สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ชีวภำพเป็นต้นกระดำษซึง่จะถกูวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหกัประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จดุเกบ็เกีย่ว 

มลูค่ำยตุธิรรมของต้นกระดำษค�ำนวณโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดในอนำคต ผลก�ำไรหรอืขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรม
ของสินทรัพย์ชีวภำพบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณทีี่ไม่สำมำรถวดัมลูค่ำยุติธรรมได้อยำ่งนำ่เชื่อถือ สินทรพัย์ชวีภำพตอ้งวัดด้วยรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อย
ค่ำสะสม และในทันทีที่มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพนั้นสำมำรถวัดได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย

5.11 ค่ำใช้จำ่ยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงหักจำกมูลค่ำหุ้นกู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและทยอยตัดจ�ำหน่ำยเป็น

ดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตำมอำยุของหุ้นกู้

5.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ

ถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมี
อ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.13 สัญญำเช่ำระยะยำว
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่ำถอืเป็นสัญญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำ

เช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำ
เช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์ที่เชำ่

จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเชำ่

5.14 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำร

ต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลคำ่ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 

5.15 กำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์
ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มี

ตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้วำ่สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจ ด้อยคำ่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อ
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นี ้มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รับคนืหมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรม
หักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลคำ่จำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ซึ่งใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ไม่เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้

หำกในกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมด
ไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมำณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และจะกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำที่
รบัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
ครัง้ล่ำสดุ โดยมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัชทีีค่วรจะเป็น
หำกกจิกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ในงวดก่อน ๆ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยคำ่ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกวำ่
มูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม

5.16 ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคำ่ใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจำ่ยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยถือวำ่เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.17 ประมำณกำรหนี้สิน
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว มคีวำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงนำ่เชื่อถือ

5.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไร
ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิ
ได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่วำ่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

5.19 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ บันทึก

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก�ำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกสัญญำดังกล่ำวจะถูกรับรู้ในก�ำไร
หรือขำดทุน

5.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มลูค่ำยตุธิรรมหมำยถึงรำคำทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกำรขำยสนิทรพัย์หรอืเป็นรำคำทีจ่ะต้องจ่ำยเพือ่โอนหนีส้นิให้ผู้อืน่โดยรำยกำรดงักล่ำว

เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลคำ่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดับตำม
ประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำม

ไม่แน่นอน กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรดงักล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ พจิำรณำว่ำ บรษิทัฯ มอี�ำนำจควบคมุในบรษิทั คนันำ จ�ำกดั ถงึแม้ว่ำบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะถอืหุน้และมสีทิธิ
ออกเสียงในบริษัทดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 48.99 ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่ำกึง่หนึง่ ทัง้นี ้เนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่เีสยีง
ส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกลำ่วได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรำยอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อย ๆ เท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท คันนำ 
จ�ำกดั จงึถอืเป็นบรษัิทย่อยของกลุม่กจิกำรและต้องน�ำมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�ำนำจควบคมุในกจิกำรดงักล่ำว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และ
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรขำยในอดีต
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำ
รำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ�ำลองกำรประเมนิมลูค่ำ ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลำด โดยค�ำนงึถงึควำมเสีย่งทำงด้ำน
เครดติ (ท้ังของธนำคำรฯและคู่สญัญำ) สภำพคล่อง ข้อมลูควำมสมัพนัธ์และกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระยะยำว 
กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแปรทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณ อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยตุธิรรมทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณคำ่เสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแสดงมลูค่ำของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ด้วยรำคำตใีหม่ ซึง่รำคำตใีหม่นีไ้ด้ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระโดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดินและใช้เกณฑ์รำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ 
ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 

นอกจำกนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ชีวภำพต้นกระดำษด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดเก็บเก่ียว ซึ่ง
มูลค่ำยุติธรรมนี้ได้ค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำร เช่น รำคำต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว อัตรำกำรเติบโตของต้นกระดำษ อัตรำกำร
รอดตำยและอัตรำคิดลด เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำว
และขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 
เป็นต้น
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คดีฟอ้งร้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั รำยกำรธรุกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไข

และเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า

ขำยกระดำษ - - 80 174 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยเยื่อกระดำษ - - 5,989 3,873 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยสำรเคมี - - 857 802 ต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ขำยวัสดุหีบห่อ - - 5 8 ต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ขำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - - 2 1 ต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

รำยได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ - - 76 105 อัตรำร้อยละ 4.62 ถึง 5.50 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 1,666 673 อัตรำที่ประกำศจ่ำย

รำยได้อื่น - - 7 15
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ซื้อสินค้า

ซื้อกระดำษ - - 9,756 10,456
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ซื้อน�้ำ - - 376 408 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสำรเคมี - - 1,826 1,942 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อต้นกระดำษ - - 778 1,252 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - - - 5 ต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง - - 45 65 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำส่วนลดจ่ำยจำกกำรขำยเยื่อกระดำษ - - 140 117 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำจำ้งบริหำรจัดกำรไม้ - - 13 3
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ค่ำบริกำรจ้ำงตัดกระดำษ - - 80 144 ต้นทุนบวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ซื้อสินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์ถำวร - - 132 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า

ขำยน�้ำมันยำงด�ำ 281 284 281 284 รำคำตำมสัญญำ

ขำยเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น 134 115 134 115 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 56 55 56 55 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ขายสินทรัพย์

ขำยยำงรถบรรทุก 17 10 17 10 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

รายได้อื่น

เงินปันผลรับ 105 126 105 126 อัตรำที่ประกำศจ่ำย

ค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย 7 6 7 6 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้อื่น 24 38 23 37 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า

ซื้อไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ 2,921 2,637 2,169 1,955 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อสำรเคมี 283 441 228 332 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง 6 72 6 72 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 20 35 13 32 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบริกำรวิจัยและพัฒนำ 19 77 19 77 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำแรงงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น 49 42 17 11 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์ถำวร - 21 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า

ขำยกระดำษ 869 917 869 917
รำคำเทียบเคยีงกบัรำคำตลำด
และรำคำทีต่กลงร่วมกนั

ขำยเยื่อกระดำษ 312 148 312 148 รำคำเทียบเคยีงกบัรำคำตลำด

ขำยน�้ำ 8 8 - - รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น 13 13 13 13 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยสำรเคมี 21 24 21 24 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 27 33 22 33 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ขายสินทรัพย์

ขำยยำงรถบรรทุก 8 12 8 12 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงก�ำหนด

ขำยสินทรัพย์ถำวร 34 - 34 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายได้อื่น

รำยได้ค่ำขนส่ง 31 4 31 4 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้ค่ำเช่ำ 12 20 1 7 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย 36 40 36 40 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้อื่น 28 45 28 45 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า

ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 849 807 849 807 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อไฟฟำ้ ไอน�้ำและน�้ำ 20 3 2 - รำคำตำมสัญญำ

ซื้อสำรเคมี 185 178 158 165 รำคำตำมสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง 106 160 106 160 รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด

ซื้อน�้ำมันเตำและแกลบ 8 16 - -
รำคำที่ตกลงร่วมกันและต้นทุน
บวกส่วนตำ่งที่ก�ำหนด

ซื้อไม้แปรรูป 276 258 190 175 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อต้นกระดำษ 29 7 25 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อวัสดุหีบห่อ 739 630 442 354 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง 79 371 73 368 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 71 78 68 74 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบริกำรด้ำนกำรขำยและกำรตลำด 710 709 710 709 รำคำตำมสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบ�ำบัดน�้ำเสีย 45 55 45 45 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำแรงงำนและค่ำใช้จำ่ยอื่น 564 593 547 555 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์ถำวร 32 134 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส�ำหรับรำยกำรธุรกิจตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น โดยสัญญำที่ส�ำคัญมีเงื่อนไข
สรุปได้ดังนี้

(ก) สัญญำระหว่ำงบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท ไชโย เอเอ จ�ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลาย
แห่ง

ซือ้ไม้ท่อนยคูำลปิตสัและชิน้ไม้สบั โดยผูข้ำยต้องส่งมอบไม้ท่อนและชิน้ไม้สบั
ให้บริษัทฯ ในปริมำณรวมกันไม่ต�่ำกว่ำปีละ 1,200,000 ตันแห้ง โดยมีกำร
ก�ำหนดรำคำซื้อขำยสูงสุดอ้ำงอิงจำกรำคำไม้สับที่ประเทศญี่ปุ่นซื้อจำกตลำด
โลก แปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนบำทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักด้วยคำ่ขนส่งซึ่ง
ก�ำหนดเป็นอัตรำคงที่หรือตำมสูตรกำรค�ำนวณท่ีก�ำหนด และปรับด้วย
อัตรำส่วนกำรแปรรปูและค่ำใช้จ่ำยในกำรแปรรปูไม้ท่อนเป็นไม้สบัซึง่ก�ำหนด
เป็นอตัรำคงที ่นอกจำกนี ้หำกไม้ท่อนทีส่่งมอบมค่ีำควำมชืน้ต�ำ่กว่ำร้อยละ 49 
บริษัทฯ จะชดเชยคำ่ควำมชื้นให้ในอัตรำ 30 บำทต่อตันต่อควำมชื้นที่ลดลง
ร้อยละ 1 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งนี้ ผู้ขำยให้สิทธิบริษัทฯ ในกำรเจรจำ
กับผู้ขำยเพื่อปรับลดรำคำลงได้ตำมภำวะตลำด 
หำกผูข้ำยประสงค์จะรบัช�ำระเงินค่ำไม้ท่อนหรือชิน้ไม้สบัล่วงหน้ำ ผูข้ำยจะให้
ส่วนลดแก่บรษิทัฯ ส�ำหรบัค่ำสนิค้ำจำกกำรรับเงนิล่วงหน้ำในอตัรำ MLR บวก
ร้อยละ 1 ต่อปี
สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2555 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) ซื้อไอน�้ำขั้นต�่ำ 553,632 ตันต่อปีของแรงดันไอน�้ำต�่ำ (แอลพี) และ 35,040 
ตันต่อปีของแรงดันไอน�้ำปำนกลำง (เอ็มพี) ซึ่งรำคำมูลฐำนของค่ำพลังงำน
ไอน�ำ้จะปรบัเพิม่ขึน้ตำมรำคำถ่ำนหนิ อตัรำแลกเปลีย่นบำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ
และดัชนีค่ำระวำงเรือ ส่วนรำคำมูลฐำนของค่ำพลังไอน�้ำจะปรับเพิ่มขึ้นตำม
ดชันรีำคำผูบ้รโิภค นอกจำกนี ้หำกบรษัิทฯ ซือ้ไอน�ำ้ในปริมำณมำกกว่ำปริมำณ
ขั้นต�่ำที่สัญญำก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 
6 ของรำคำซื้อขึ้นอยู่กับปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนำคม 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคท่ีประกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะท�ำสญัญำฉบบันี ้และ
หำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ผูข้ำยจะ
ปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญำนี้สิน้สดุในเดอืน
พฤศจกิำยน 2557 และต่ออำยอุตัโนมตัช่ิวงละ 5 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคท่ีประกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะท�ำสญัญำฉบบันี ้และ
หำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ผูข้ำยจะ
คิดค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำใหม่ในเดือนท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคฉบับนั้น ๆ  สัญญำนี้จะสิน้สดุในเดอืนมนีำคม 2663 และต่ออำยอุตัโนมตัิ
ช่วงละ 5 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ขำยน�้ำมันยำงด�ำ โดยผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงซื้อขำยน�้ำมันยำงด�ำในปริมำณ
ประมำณกำร 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริมำณขั้นต�่ำ 500,000 ตันต่อปี โดย
มีกำรก�ำหนดรำคำซื้อขำยอำ้งอิงจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ปรับลดตำมสัดส่วน
ค่ำควำมร้อนระหว่ำงน�ำ้มนัยำงด�ำเจอืจำงและก๊ำซธรรมชำต ิและน�ำมำหกัลบ
กับค่ำใช้จ่ำยในกำรระเหยน�้ำออกจำกน�้ำมันยำงด�ำเจือจำง สัญญำนี้จะสิ้นสุด
ในเดือนพฤศจิกำยน 2571 
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คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ขำยเปลือกไม้ โดยผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงซื้อขำยเปลือกไม้ในปริมำณขั้นต�่ำ 
150,000 ตันต่อปี โดยรำคำซื้อขำยเปลือกไม้จะอ้ำงอิงจำกรำคำถ่ำนหิน 
ปรับลดตำมสัดส่วนคำ่ควำมร้อนระหว่ำงเชื้อเพลิงเปลือกไม้และถำ่นหิน และ
น�ำมำปรับลดกับควำมด้อยค่ำของเปลือกไม้ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือน
พฤศจิกำยน 2571 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ซื้อไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำแรงดันปำนกลำง
ส�ำหรับโรงเยื่อ 1 ในปริมำณขั้นต�่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำ
มลูฐำนซึง่จะปรบัตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำคำก๊ำซธรรมชำต ิซึง่รำคำมลูฐำนอยู่ที่ 
511 บำทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 
70,924 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจำกนี้ หำกบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำใน
ปริมำณมำกกว่ำปริมำณขั้นต�่ำที่สัญญำก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดใน
อัตรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของรำคำซื้อขึ้นอยู่กับปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้จะ
สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกำยน 2571 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคทีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะท�ำสญัญำฉบบันี ้และ
หำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ผูข้ำยจะ
ปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื่อผู้ขำยได้แจ้งให้
ผู้ซ้ือได้รับทรำบถึงกำรปรับรำคำค่ำไฟฟ้ำดังกล่ำว สัญญำน้ีจะส้ินสุดในเดือน
พฤศจิกำยน 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด ขำยน�ำ้มนัยำงด�ำ โดยผูซ้ือ้และผู้ขำยตกลงซือ้ขำยน�ำ้มนัยำงด�ำในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 
450,000 ตนัต่อปี โดยมกีำรก�ำหนดรำคำซือ้ขำยอ้ำงองิจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ 
ปรับลดตำมสัดส่วนค่ำควำมร้อนระหว่ำงน�้ำมันยำงด�ำเจือจำงและก๊ำซ
ธรรมชำต ิและน�ำมำหกัลบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรระเหยน�ำ้ออกจำกน�ำ้มนัยำงด�ำ
เจือจำง สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2571 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลง
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปำนกลำงส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมำณ
ขัน้ต�ำ่รวม 420,000 ตนัต่อปี โดยมกีำรก�ำหนดรำคำมลูฐำนซึง่จะปรบัตำมกำร
เพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 496 บำทต่อตันส�ำหรับ
แอลพี และ 511 บำทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำ
ผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 70,924 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจำก
น้ี หำกบริษัทฯ ซ้ือไอน�้ำในปริมำณมำกกว่ำปริมำณขั้นต�่ำที่สัญญำก�ำหนด 
บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของรำคำซื้อขึ้นอยู่กับ
ปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2571 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ขำยเปลือกไม้ โดยผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงซื้อขำยเปลือกไม้ในปริมำณขั้นต�่ำ 
350,000 ตันต่อปี โดยรำคำซื้อขำยเปลือกไม้จะอ้ำงอิงจำกรำคำถ่ำนหิน ปรับ
ลดตำมสัดส่วนค่ำควำมร้อนระหว่ำงเช้ือเพลิงเปลือกไม้และถ่ำนหนิ และน�ำมำ
ปรับลดกับควำมด้อยค่ำของเปลือกไม้ สัญญำนี้จะส้ินสุดในเดือนมิถุนำยน 
2566 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลง
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปำนกลำงส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมำณ
ขัน้ต�ำ่รวม 610,000 ตนัต่อปี โดยมกีำรก�ำหนดรำคำมลูฐำนซึง่จะปรบัตำมกำร
เพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 496 บำทต่อตันส�ำหรับ
แอลพี และ 511 บำทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำ
ผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 75,341 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญำนี้
จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎำคม 2565

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ซือ้กระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 60 เมกะวตัต์ตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำก
ตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคท่ีประกำศและมผีลบงัคบัใช้ใน
ขณะท�ำสัญญำฉบับนี้  และหำกกำรไฟฟ้ำส ่วนภูมิภำคมีกำรประกำศ
เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ ผู้ขำยจะคิดค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำใหม่ในเดือนที่
ก�ำหนดไว้ในประกำศของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคฉบับนั้น ๆ สัญญำนี้จะสิ้นสุด
ในเดือนมิถุนำยน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซือ้ไอน�ำ้แรงดนัต�ำ่ (แอลพ)ี ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 61,700 ตนัต่อปี โดยคดิรำคำตำม
อตัรำทีร่ะบไุว้ในสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุในเดอืนกรกฎำคม 2555 และต่ออำยอุตัโนมตัิ
ช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมูภิำคทีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะท�ำสัญญำฉบับนี้ และหำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมี กำรประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ ผู้ขำยจะปรับ
เปลี่ยนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สญัญำนีส้ิน้สดุในเดอืนกรกฎำคม 
2555 และต่ออำยอัุตโนมตัช่ิวงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซื้อน�้ำดิบโดยคิดรำคำตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือน
กรกฎำคม 2555 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซื้อน�้ำเย็นโดยคิดรำคำตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือน
กรกฎำคม 2555 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซื้อน�้ำประปำโดยคิดรำคำตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือน
กันยำยน 2555 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

Double A International Network Company 
Limited
Double A Pulp & Paper Company Limited

ค่ำบริกำรเกี่ยวกับกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยในต่ำงประเทศส�ำหรับ
ผลติภณัฑ์ต่ำง ๆ  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้อง
จ่ำยค่ำนำยหนำ้ในอัตรำร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 5.0 จำกยอดขำยโดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้ำที่จ�ำหนำ่ย สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2557 และต่ออำยุ
อัตโนมัติครำวละ 1 ปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด ค่ำบริกำรเกี่ยวกับกำรจัดจ�ำหน่ำยกระดำษของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้อง
จ่ำยค่ำนำยหนำ้ในอัตรำร้อยละ 0.75 ร้อยละ 2.0และร้อยละ 3.0 ของยอด
ขำยท่ีบริษัทฯ ได้รับจำกลูกค้ำท่ีซื้อกระดำษที่ผลิตโดยบริษัทฯ จำกกำรจัด
จ�ำหน่ำยของบริษัทดังกล่ำวโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำที่จ�ำหน่ำย สัญญำนี้
สิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2563 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 3 ปี

(ข) สัญญำระหว่ำงบริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ค่ำบริกำรจัดกำรโรงงำนโดยคิดค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ 
สัญญำนี้มีระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันที่สำยกำรผลิตใหม่เริ่มด�ำเนินกำรและ
ต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

(ค) สัญญำระหว่ำงบริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) 

ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่ประกำศและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และหำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำท่ีซือ้ขำย
กันจะเปลี่ยนไปคิดตำมอัตรำใหม่ ตั้งแต่เดือนที่กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคได้ออก
ประกำศเป็นต้นไป สัญญำนี้จะสิน้สดุในเดอืนกรกฎำคม 2565
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คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

ซ้ือไอน�้ำแรงดันไอน�้ำปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซ้ือตกลงซ้ือไอน�้ำแรงดันปำน
กลำงในปริมำณขั้นต�่ำ 40,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี 
โดยมีกำรก�ำหนดรำคำมูลฐำนซึ่งจะปรับตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 511 บำทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนี
รำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 70,924 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน 
สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2565 
ซือ้ไอน�ำ้แรงดนัต�ำ่ (แอลพ)ี โดยผู้ซือ้ตกลงซือ้ไอน�ำ้แรงดนั ต�ำ่ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 
374,000 ตนัต่อปี และสงูสดุไม่เกนิ 400,000 ตนัต่อปี โดยมกีำรก�ำหนดรำคำ
มูลฐำนซึ่งจะปรับตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่
ที่ 496 บำทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำน
อยูท่ี ่70,924 บำทต่อตนัต่อชัว่โมงต่อเดอืน สญัญำนีจ้ะสิน้สุดในเดอืนมถินุำยน 
2565 

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด
ให้เชำ่พื้นที่อำคำรโรงงำนในอัตรำคำ่เชำ่ 443,240 บำทต่อเดือน สัญญำนี้จะ
สิ้นสุดในเดือนกันยำยน 2561

สัญญำในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดขำ้งต้นที่มีกำรต่ออำยุอัตโนมัติจะมีกำรระบุเงื่อนไขไว้ว่ำ หำกคู่สัญญำฝำ่ยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำไม่ประสงค์จะต่อสัญญำล่วงหน้ำ สัญญำดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก ทั้งน้ี ณ วันส้ินสุดสัญญำ
แต่ละฉบบั คูส่ญัญำทกุบรษิทัไม่มหีนงัสอืแสดงเจตนำเป็นลำยลักษณ์อกัษรว่ำไม่ประสงค์จะต่อสัญญำ ส่งผลให้สัญญำในส่วนของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน

ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย 

DA Alizay SAS - - 866 188

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด - - 77 76

Quality Paper Mill Limited - - 73 93

- - 1,016 357

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด 98 14 98 14

บริษัทร่วมอื่น 28 35 28 35

126 49 126 49

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Double A (Jiangsu) Paper Company Limited 390 150 390 150

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด 242 - 242 -

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด 7 188 7 188

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด 6 110 6 110

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น - 4 - 4

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รวม 645 452 645 452

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) (1) (1) (1)

644 451 644 451

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 770 500 1,786 857
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - - 122 123

บริษัทย่อยอื่น - - 1 5

- - 123 128

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด 30 9 30 9

บริษัทร่วมอื่น 16 17 16 17

46 26 46 26

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด 84 - 84 -

Double A International Network Company Limited 30 56 30 56

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปำร์ค จ�ำกัด 29 61 29 61

บริษัท เลิศนภำ บริกำร จ�ำกัด 24 87 24 87

บริษัท โปรมิโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด 6 53 6 53

บริษัท ดำวบูรพำเซอร์วิส จ�ำกัด - 30 - 30

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 45 70 43 69

รวม 218 357 216 356

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6) (6) (6) (6)

212 351 210 350

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 258 377 379 504

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,028 877 2,165 1,361

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) 105 - 105 -

รวมเงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 105 - 105 -
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - - 1,259 1,746

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด - - - 6

- - 1,259 1,752

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Paper Tree (Cambodia) Company Limited 95 - - -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 95 - 1,259 1,752

เงินให้กู้ยืมข้ำงต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำมโดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.41 ถึง 4.82 ต่อปี (2559:ไม่มี) (เฉพำะบริษัทฯ : ร้อยละ 
4.62 ถึง 5.50 ต่อปี 2559: ร้อยละ 4.71 ถึง 5.46 ต่อปี) 

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด - 75 - -

บริษัท แหลมเขำ วู้ดชิพ จ�ำกัด - 5 - 5

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 80 - 5

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 7 1 1

หัก: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจ่ำยล่วงหน้ำ (1) (1) (1) (1)

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อต้นกระดำษแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 3 6 - -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด - - 1,610 2,790

DA Alizay SAS - - 811 406

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด - - 276 337

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด - - 33 36

บริษัทย่อยอื่น - - 48 21

- - 2,778 3,590

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) 135 165 74 116

บริษัทร่วมอื่น 87 91 67 75

222 256 141 191

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด 65 65 6 46

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 40 48 35 37

105 113 41 83

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 327 369 2,960 3,864

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

DA Alizay SAS - - 106 -

บริษัทย่อยอื่น - - 8 1

- - 114 1

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมอื่น 20 20 8 16

20 20 8 16

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Double A International Network Company Limted 50 20 50 18

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 48 34 41 23

98 54 91 41

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 118 74 213 58

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 445 443 3,173 3,922

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จ�ำกัด - - - 7

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - 7

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินกู้ยืมข้ำงต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำมโดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.51 ต่อปี 
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ในระหว่ำงปีปัจจบุนั เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัมกีำรเคลือ่นไหวดงัต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

เพ่ิมขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Paper Tree (Cambodia) Company Limited - 95 - 95

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 95 - 95

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

เพ่ิมขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด 1,746 949 (1,436) 1,259

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด 6 - (6) -

1,752 949 (1,442) 1,259

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด 7 - (7) -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7 - (7) -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 82 85 63 66

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1 1 1 1

รวม 83 86 64 67

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 
ยอดคงเหลือของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เงินฝำกธนำคำร 586 662 340 536

รวม 586 662 340 536

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหวำ่งร้อยละ 0.01 ถึง 3.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.01 ถึง 3.00 ต่อปี) (เฉพำะบริษัทฯ : ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี 2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี)

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 341 284 982 589

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 134 101 475 141

3 - 6 เดือน 46 65 36 77

6 - 12 เดือน 196 49 238 49

มำกกว่ำ 12 เดือน 54 2 56 2

รวม 771 501 1,787 858

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) (1) (1) (1)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 770 500 1,786 857

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 2,506 1,942 2,453 1,900

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 688 521 676 494

3 - 6 เดือน 18 48 17 43

6 - 12 เดือน 8 25 3 23

มำกกว่ำ 12 เดือน 68 46 50 34

รวม 3,288 2,582 3,199 2,494

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45) (26) (33) (22)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 3,243 2,556 3,166 2,472

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 4,013 3,056 4,952 3,329
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(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 258 377 379 504

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 32 44 10 11

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 290 421 389 515

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4,303 3,477 5,341 3,844

10. สินค้ำคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,833 1,782 (16) (21) 1,817 1,761

งำนระหว่ำงท�ำ 765 441 (2) - 763 441

วัตถุดิบเยื่อกระดำษเพื่อผลิต 386 530 (5) - 381 530

ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 797 975 (14) (14) 783 961

สำรเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ 513 468 (19) (19) 494 449

อะไหล่และวัสดุโรงงำน 809 775 (52) (48) 757 727

สินค้ำระหว่ำงทำง 328 340 - - 328 340

รวม 5,431 5,311 (108) (102) 5,323 5,209

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,595 1,727 (15) (20) 1,580 1,707

งำนระหว่ำงท�ำ 472 186 - - 472 186

วัตถุดิบเยื่อกระดำษเพื่อผลิต 176 239 - - 176 239

ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 775 874 (14) (14) 761 860

สำรเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ 327 286 (18) (19) 309 267

อะไหล่และวัสดุโรงงำน 516 487 (50) (46) 466 441

สินค้ำระหว่ำงทำง 298 337 - - 298 337

รวม 4,159 4,136 (97) (99) 4,062 4,037

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 39 ลำ้น
บำท (2559: จ�ำนวน 37 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 28 ล้ำนบำท 2559: จ�ำนวน 35 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ�ำนวน 33 ลำ้นบำท (2559: จ�ำนวน 56 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 30 ลำ้น
บำท 2559: จ�ำนวน 71 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือที่รับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

บริษัทฯ ได้จ�ำน�ำสินคำ้คงเหลือซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ไม่น้อยกวำ่จ�ำนวน 1,500 ลำ้นบำท และ
มีกำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้ำคงเหลือให้แก่ธนำคำร เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เงินจ่ำยล่วงหนำ้คำ่สินค้ำและบริกำร 280 459 233 369

หัก: คำ่เผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจำ่ยล่วงหนำ้ (148) (185) (148) (185)

รวมเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินค้ำและบริกำร, สุทธิ 132 274 85 184

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอรับคืน 410 350 409 337

ภำษีซื้อรอเรียกคืน 191 105 147 79

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 136 152 52 79

เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกคำ้งรับ 37 27 37 27

อื่น ๆ 4 4 4 4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 910 912 734 710

ในปี 2559 บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจำ่ยล่วงหนำ้จ�ำนวน 4.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำประมำณ 160 ล้ำน
บำท) ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพำททำงกำรค้ำกับบริษัทแห่งหนึ่งในตำ่งประเทศ ขณะนี้ข้อพิพำทอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำของศำล เพื่อให้เป็น
ไปตำมหลักควำมระมัดระวัง ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ จึงได้ตั้งคำ่เผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจำ่ยล่วงหนำ้ไว้ในงบกำรเงิน
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2560 2559
2560 2559

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด 2,600 ล้ำนบำท 2,600 ล้ำนบำท 99.99 99.99 2,600 2,600 (11) (11) 2,589 2,589 - -

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด 3,500 ล้ำนบำท 3,500 ล้ำนบำท 71.43 71.43 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 1,000 340

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด 322 ล้ำนบำท 322 ล้ำนบำท 62.11 62.11 200 200 - - 200 200 201 108

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด 104 ล้ำนบำท 104 ล้ำนบำท 5.77 5.77 6 6 - - 6 6 7 8

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด 40 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท 51.00 51.00 48 48 - - 48 48 10 8

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด 502 ล้ำนบำท 502 ล้ำนบำท 99.99 99.99 300 300 - - 300 300 442 209

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด 48 ล้ำนบำท 48 ล้ำนบำท 99.99 99.99 48 48 - - 48 48 6 -

DA Alizay SAS 79 ล้ำนยูโร 79 ล้ำนยูโร 100.00 100.00 2,793 2,793 (178) - 2,615 2,793 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 8,495 8,495 (189) (11) 8,306 8,484 1,666 673

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด - 200 ล้ำนบำท - 99.99 - 200 - (475) - (275) - -

รวมผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 200 - (475) - (275) - -

12.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย

ในระหว่างปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในระหว่างปี

2560 2559
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด 49.00 49.00 45 53 3 6 0.1 15 10 8

บริษัท คันนำ จ�ำกัด
(ถือหุ้นผ่ำนบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด)

51.01 51.01 109 196 (88) 24 (0.3) - - -
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12.3 ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุของบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�ำนำจควบคมุทีม่สีำระส�ำคัญ ซึง่เปน็
ข้อมูลก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลำ้นบำท)

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 33 33 26 9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 90 106 1,676 1,929

หนี้สินหมุนเวียน 19 18 1,441 1,468

หนี้สินไม่หมุนเวียน 11 14 47 84

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ลำ้นบำท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด

2560 2559 2560 2559

รำยได้ 116 106 778 1,255

ก�ำไร (ขำดทุน) 6 12 (172) 49

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 30 (1) -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6 42 (173) 49

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ลำ้นบำท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิ

เนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 30 25 (32) 13

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3) (5) 109 192

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (20) (22) (76) (205)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7 (2) 1 -

บริษัท อนุมัติโดย
จ�านวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560

36.1 0.72

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560

50.7 1.01

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560
30.6 0.61

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2560
36.1 0.72

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560
1,400.0 4.00

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560
324.6 10.08

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560
118.7 11.41

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560
7.5 1.86

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560
5.9 1.24

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560

36.6 0.73

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2560

12.0 3.00

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560

31.6 0.63

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560

44.1 0.88

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2560
34.6 0.69

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2560
38.6 0.77

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2560
37.1 0.74

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560

33.6 0.67

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560
32.1 0.64

เงนิปันผลทีป่ระกำศจ่ำยในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มรีำยละเอยีดดงันี้
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รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

เงินลงทุนในบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ากัด

เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ท�ำสัญญำขำยหุ้นสำมัญเพื่อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ให้แก่บุคคลภำยนอก
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในรำคำรวม 0.1 ล้ำนบำท บริษัทฯ จึงมีขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 7.5 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัดไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 275 ล้ำนบำท หลังจำก
กำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุดงักล่ำวบรษิทัฯ ได้บนัทกึกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมลูค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหน่ำย ตำมงบกำรเงินของ บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ปรำกฏดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21
ลูกหนี้อื่น 280
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,350
เจ้ำหนี้อื่น (38)
รวมสินทรัพย์สุทธิ 7,613
หัก: ขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทุน (7,513)
 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดของบริษัทย่อย (21)
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 79

บริษัท อนุมัติโดย
จ�านวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
476.0 1.36

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559
173.6 5.39

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559
134.6 12.94

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559
11.6 2.96

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2559

26.6 0.53

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2559
5.0 1.25

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2559
28.0 0.56

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559

45.1 0.90

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559

77.8 1.55

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2559
31.1 0.62

เนือ่งจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำว บรษิทัฯ บนัทกึกลบัรำยกำรผลต่ำงจำกกำรจดัโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิธรุกจิของกลุม่บริษทัจ�ำนวน 
33 ล้ำนบำท ภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

เงินลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ากัด 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 บริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัดได้เรียกช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.8 ของหุ้นสำมัญที่จดทะเบียน
จ�ำนวน 15 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.7 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระคำ่หุ้นเพิ่มเติมดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนแล้ว

เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทย่อยจำกทุนจดทะเบียนเดิม 150 ล้ำนบำท เป็น 3,133 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน 298 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นรำยเดิม ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 
2560 และได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 746 ล้ำนบำท

เงินลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited

ในไตรมำสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน A-Maritime Holding Company Limited ได้เรียกช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ของหุ้นสำมัญที่
จดทะเบียนจ�ำนวน 26.4 ล้ำนหุ้น มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ด้วยรำคำ 0.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำประมำณ 
31 ล้ำนบำท) และได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนแล้ว

ในไตรมำสที่สำมของปีปัจจุบัน A-Maritime Holding Company Limited ได้เรียกช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของหุ้นสำมัญที่จด
ทะเบียนจ�ำนวน 26.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ด้วยรำคำ 0.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำประมำณ 7 
ล้ำนบำท) และได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนแล้ว

เงินลงทุนในบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ากัด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด) ท�ำสัญญำขำยหุ้นสำมัญเพื่อขำยหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในรำคำรวม 1.6 ล้ำนบำท ซึ่งใกล้เคียง
กับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

มูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหนำ่ย ตำมงบกำรเงินของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด ปรำกฏดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,635

สินค้ำคงเหลือ 1

เจ้ำหนี้อื่น (48)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,588

บวก:ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 31

หัก: ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่จ�ำหนำ่ยเงินลงทุน (1,618)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทย่อย (1,635)

เงินสดลดลงสุทธิจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,634)

เงินลงทุนใน DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. มีมติพิเศษ
อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำกทุนจดทะเบียนเดิม 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ เป็น 4.5 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ำประมำณ 109 ล้ำนบำท) เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นรำยเดิม ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยดังกลำ่วได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2560 และได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินรวม

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน ราคาทุน-สุทธิ

ผลต่างจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันของบริษัทร่วม

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษัทร่วม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ

2560 2559
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ร้อยละ รอ้ยละ
บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย 

จ�ำกัด (มหำชน)
ผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ

ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (594) (594) 2,865 2,865 (80) (80) 398 434 2,125 2,470

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2560 (ร้อยละ) 2559 (ร้อยละ) 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย 
จ�ำกัด (มหำชน)

ผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ

ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (211) (211) 3,248 3,248

บริษัทฯ ได้สะท้อนผลต่ำงจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้น
ภำยใต้หัวข้อ “ผลต่ำงจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม” เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมซ่ึงเป็นกำรปรับใช้ “แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับ
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”

13.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม

ดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริษัทร่วม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ 
ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

(209) (185) (31) 306 105 126

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,557 4,340

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,666 30,474

หนี้สินหมุนเวียน (9,295) (11,338)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (14,465) (13,747)

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัร่วม (95) (71)

สินทรัพย์ - สุทธิ 8,368 9,658

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.51 25.51

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 2,135 2,464

กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน (10) 6

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 2,125 2,470
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สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559

รำยได้ 14,070 12,472

ขำดทุน (756) (778)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (123) 1,249

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (879) 471

13.4 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทร่วม

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทร่วมมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝำ่ยทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำน)

สกุลเงิน
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างอ่างเก็บน�้าดิบ การซื้อที่ดิน

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บำท 20.3 43.4 396.5 364.6 61.2 61.2

ยูโร 0.4 2.6 - - - -

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 - - - - -

รวมเทียบเท่ำ (ลำ้นบำท) 48.0 141.6 396.5 364.6 61.2 61.2

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บรษัิทร่วมได้เข้ำท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำทีด่นิ พืน้ทีใ่นอำคำรและรถยนต์ อำยขุองสญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 - 30 
ปี โดยมีจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2560 2559

จ่ายช�าระภายใน

ภำยใน 1 ปี 28 14

1 - 5 ปี 40 36

มำกกวำ่ 5 ปี 171 164

239 214

การค�า้ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงินในประเทศในนำมของบริษัทร่วมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภำระผูกพันทำงปฏิบัติตำมปกติธุรกิจของบริษัทร่วม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2560 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค�้ำประกันตำมสัญญำขำยไฟฟ้ำ 628 628

ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำไฟฟำ้ส�ำรอง 285 285

ค�้ำประกันกำรประมูลกำรจัดสร้ำงโรงไฟฟ้ำอิสระ 270 270

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 64 63

อื่น ๆ 5 5

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทร่วมได้รับหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีมูลค่ำเพิ่มและหนังสือแจ้งให้ส่งคืนเงินภำษี
อำกรที่สั่งคืนผิดพลำดจำกสรรพำกรพื้นที่ปรำจีนบุรี โดยก�ำหนดให้คืนเงินภำษีอำกรที่ได้รับมำแล้วในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 58 
ล้ำนบำท ต่อมำบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ยื่นค�ำอุทธรณ์ให้แก่สรรพำกรพื้นที่ปรำจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในชั้นคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ ทั้งนี้ ฝำ่ยบริหำรของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยดังกลำ่วเชื่อวำ่ไม่มีภำระหนี้สินที่เป็นสำระส�ำคัญที่ต้องชดเชย ดังนั้น บริษัท
ย่อยดังกลำ่วจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกลำ่วในงบกำรเงิน

14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม
ที่ดิน

อาคาร
และสว่น
ปรบัปรงุ
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

เรือ รถ
บรรทุกและ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 1,543 7,254 40,170 531 576 2,898 1,107 54,079

ซื้อเพิ่ม - 7 184 7 19 69 810 1,096

ตีรำคำสินทรัพย์ 2,197 1,080 4,179 - - - - 7,456

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหนำ่ย - (4) (14) (18) (39) (12) (1) (88)

โอนเข้ำ (ออก) - 195 492 33 1 169 (890) -

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (95) 220 (180) (43) 51 (1) (48)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (2) (28) 38 25 (1) 17 (10) 39

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 3,738 8,409 45,269 398 513 3,192 1,015 62,534
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม
ที่ดิน

อาคาร
และสว่น
ปรบัปรงุ
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

เรือ รถ
บรรทุกและ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

ซื้อเพิ่ม - 2 65 5 17 108 510 707

โอนจำกบัญชีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำที่ดิน 75 - - - - - - 75

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย์

(78) (459) (1,143) - - - - (1,680)

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (27) (444) (1) (7) (57) (24) (560)

โอนเข้ำ (ออก) - 36 184 23 6 221 (470) -

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (17) (11) - - - (43)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4 23 73 (1) - (91) 1 9

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,739 7,969 43,987 413 529 3,373 1,032 61,042

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 - 3,198 23,334 401 472 945 - 28,350

ตีรำคำสินทรัพย์ - 794 2,918 - - - - 3,712

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 292 1,860 31 30 287 - 2,500

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/
ตัดจ�ำหน่ำย

- (1) (10) (18) (38) (1) - (68)

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - 4 129 (68) (22) 5 - 48

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (7) 92 4 (1) 2 - 90

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - 4,280 28,323 350 441 1,238 - 34,632

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย์

- (117) (288) - - - - (405)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 260 1,976 16 26 336 - 2,614

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/
ตัดจ�ำหน่ำย

- (26) (391) (1) (6) (32) - (456)

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (17) (11) - - - (43)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 38 103 - - (14) - 127

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 4,420 29,706 354 461 1,528 - 36,469

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 126 64 4 - - 12 - 206

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - 20 80 - - 181 162 443

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง (11) (2) - - - - - (13)

ตัดจ�ำหน่ำยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (4) - - - - (4)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 115 82 80 - - 193 162 632

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม
ที่ดิน

อาคาร
และสว่น
ปรบัปรงุ
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

เรือ รถ
บรรทุกและ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่เพิ่มขึ้น - 3 23 - - 1 - 27

ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่ลดลง - - - - - - (2) (2)

ผลต่ำงกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน - - - - - (16) - (16)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 115 85 103 - - 178 160 641

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี: -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 3,623 4,047 16,866 48 72 1,761 853 27,270

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,624 3,464 14,179 58 68 1,667 872 23,932

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี:

2559 (จ�ำนวน 2,382 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 2,500

2560 (จ�ำนวน 2,488 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 2,614

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม
ที่ดิน

อาคาร
และ สว่น
ปรบัปรงุ
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

รถบรรทุก
และยาน

พาหนะอื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติด

ตั้ง

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 784 4,888 31,470 412 476 1,814 804 40,648

ซื้อเพิ่ม - 7 172 4 16 66 488 753

ตีรำคำสินทรัพย์ 800 1,047 3,893 - - - - 5,740

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหนำ่ย - (4) (7) (15) (38) (1) - (65)

โอนเข้ำ (ออก) - 33 325 20 - 169 (547) -

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (320) (6) (71) - 77 - (320)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,584 5,651 35,847 350 454 2,125 745 46,756

ซื้อเพิ่ม - 2 196 4 15 75 356 648

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหนำ่ย - (26) (444) (1) (7) (57) - (535)

โอนเข้ำ (ออก) - 9 64 9 1 196 (279) -

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (28) - - - - (43)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,584 5,621 35,635 362 463 2,339 822 46,826
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

รวม
ที่ดิน

อาคาร
และ สว่น
ปรบัปรงุ
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

รถบรรทุก
และยาน

พาหนะอื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 - 2,921 22,369 352 420 863 - 26,925

ตีรำคำสินทรัพย์ - 789 2,727 - - - - 3,516

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 184 1,371 15 21 192 - 1,783

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหนำ่ย/
ตัดจ�ำหน่ำย

- (1) (4) (14) (38) (1) - (58)

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (320) (2) (30) - 32 - (320)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - 3,573 26,461 323 403 1,086 - 31,846

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 189 1,597 7 19 268 - 2,080

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหนำ่ย/
ตัดจ�ำหน่ำย

- (25) (391) (1) (7) (32) - (456)

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (28) - - - - (43)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 3,722 27,639 329 415 1,322 - 33,427

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 3 - 4 - - 12 127 146

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - 2 47 - - - 160 209

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง (3) - - - - - - (3)

ตัดจ�ำหน่ำยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (4) - - - - (4)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - 2 47 - - 12 287 348

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - - 23 - - 2 - 25

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 2 70 - - 14 287 373

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,584 2,076 9,339 27 51 1,027 458 14,562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,584 1,897 7,926 33 48 1,003 535 13,026

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี:

2559 (จ�ำนวน 1,677 ลำ้นบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 1,783

2560 (จ�ำนวน 1,917 ลำ้นบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 2,080

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษัิทได้จดัให้มกีำรประเมนิรำคำใหม่ส�ำหรบัท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของ DA Alizay SAS (บรษิทัย่อยในประเทศ
ฝรั่งเศส) โดยใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ตำมเดิม กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 922 ล้ำนบำทในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน ซึ่งสุทธิจำกภำษีเงินได้จ�ำนวน 368 ล้ำนบำท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมรำยกลุ่มของ
สินทรัพย์เพื่อปรับปรุงมูลค่ำของสินทรัพย์ตำมที่เคยถูกประเมินรำคำไว้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำสินทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดังนี้

- ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำด (Market Approach)

- อำคำร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ประเมนิรำคำโดยใช้เกณฑ์รำคำเปลีย่นแทนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสม (Depreciated Replacement Cost)

กำรประเมนิรำคำใหม่ดงักล่ำวนีม้ผีลท�ำให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ปรบัเพิม่ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์จ�ำนวน 
3,744 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,224 ลำ้นบำท) ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้อง
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์จ�ำนวน 13 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 3 ล้ำนบำท) และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์จ�ำนวน 100 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 49 ล้ำนบำท) ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

นอกจำกนี้ ยอดค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ถำวรในปี 2559 เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 341 ล้ำนบำท เนื่องจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้

ก) ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวรในส่วนของเรือเดินทะเลเพื่อใช้ขนส่งไม้สับ โดย
ว่ำจ้ำงผูป้ระเมนิรำคำอิสระท�ำกำรประเมนิมลูค่ำจำกกำรใช้สนิทรพัย์ดงักล่ำวด้วยวธิปีระมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตทีก่จิกำร
คำดว่ำจะได้รับตำมข้อสมมติฐำนและแผนกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรำคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งผลกำรประเมิน
พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้บันทึกคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวจ�ำนวน 181 ล้ำนบำทในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวมปี 2559

ข) ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวรจ�ำนวน 160 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเครื่องจักรรอกำรติดตั้ง
ภำยใต้ส่วนงำนกระดำษ ทั้งนี้ เนื่องจำกมีกำรชะลอโครงกำรในกำรใช้เครื่องจักรดังกลำ่ว โดยได้บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
ในงบกำรเงินปี 2559

หำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 จะแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ที่ดิน 1,148 1,073 544 544

อำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำร 2,627 2,812 1,270 1,412

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 11,247 12,390 5,461 6,257

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวน 414 ล้ำนบำท (2559: จ�ำนวน 499 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดคำ่เสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลคำ่
ตำมบัญชีก่อนหักคำ่เสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ดังกลำ่วมีจ�ำนวน 2,516 ลำ้นบำท (2559: จ�ำนวน 2,252 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,325 ล้ำนบำท 2559: จ�ำนวน 2,072 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทย่อย (บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่มีอยู่หรือที่จะก่อสรำ้งขึ้น
ในอนำคตและเครื่องจักรส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลคำ่ตำมบัญชีสุทธิจ�ำนวน 4,600 ล้ำนบำท (2559: จ�ำนวน 4,600 ล้ำนบำท) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บรษัิทฯ มเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึง่ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น กำรชัว่ครำว รำคำตำมบญัชขีองสนิทรัพย์
ดังกล่ำวมีจ�ำนวน 428 ล้ำนบำท (2559: จ�ำนวน 503 ล้ำนบำท)

บริษัทฯ มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรห้ำมก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของสัญญำเงินกู้จำก
สถำบันกำรเงินและสัญญำหุ้นกู้ระยะยำวตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17 และข้อ 22
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15. สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ 
(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2,125 2,260 219 294

บวก:เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสริม 6 8 - -

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ

(157) 59 (29) (70)

หัก:ลดลงจำกไม้เก็บกลับระหว่ำงปี (133) (202) (6) (5)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,841 2,125 184 219

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรค�ำนวณมูลค่ำยุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รำคำต้นกระดำษ ณ จดุเกบ็เกีย่ว ประมำณกำรโดยอ้ำงองิจำกรำคำซือ้ไม้ท่อนของต้นกระดำษที ่หน้ำโรงงำนในอดตีของบรษิทัฯ หกัด้วย
ประมำณกำรต้นทุนค่ำขนส่งจำกพื้นที่ปลูกในแต่ละภำค

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยวและอัตรำกำรเติบโตของต้นกระดำษ ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำกน�้ำหนักเฉลี่ยในกำรเก็บกลับ

จ�ำนวนของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมำณกำรจำกอัตรำกำรรอดตำยของต้นกระดำษซึ่งฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรประมำณกำรต้นทุนกำรปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิดควำมเสียหำยโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลจำก
กำรสุ่มตรวจนับ

อัตรำคิดลดประมำณร้อยละ 10 ซึ่งค�ำนวณตำมวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

รำคำต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 364 (364) 27 (27)

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 185 (185) 17 (17)

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำกำรรอดตำย 29 (29) 4 (4)

อัตรำคิดลด (49) 47 - -

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

รำคำต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 427 (427) 28 (28)

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 266 (266) 19 (19)

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำกำรรอดตำย 33 (33) 5 (5)

อัตรำคิดลด (6) 6 - -

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เงินมัดจ�ำ 105 59 48 32

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จำ่ย 14 23 12 13

เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพื่อซื้อต้นกระดำษ 
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)

3 6 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 122 88 60 45

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 2560 2559

ตั๋วสัญญำใช้เงิน MMR, MMR + 0.75, MLR - 2 1,030 960 630 560

หนี้สินจำกกำรท�ำทรัสต์รีซีทส์ MMR, MMR + 0.75 385 281 382 276

สินเชื่อเพื่อกำรส่งออก MMR, MMR + 0.75, MLR - 3.2 1,036 400 1,036 400

ตั๋วสัญญำแลกเงิน 3.40 - 4.20 60 2,901 60 2,901

รวม 2,511 4,542 2,108 4,137

สัญญำเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินมีข้อจ�ำกัดบำงประกำรเกี่ยวกับ กำรรวมกิจกำร กำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 
กำรจ่ำยเงินปันผล และกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินและ กำรห้ำมก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ 
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินนี้ ค�้ำประกันโดยกำรจ�ำน�ำสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท รวมทั้งมี
กำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้ำคงเหลือให้แก่สถำบันกำรเงิน
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18. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เจำ้หนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 327 369 2,960 3,864

เจำ้หนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 800 781 559 600

เจำ้หนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 118 74 213 58

เจำ้หนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 434 379 263 220

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 92 78 92 77

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 766 841 728 803

เงินประกันผลงำนค้ำงจ่ำย 12 12 1 1

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 2,549 2,534 4,816 5,623

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เจำ้หนี้ตำมสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ 110 35 110 35

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 212 114 193 113

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 17 16 15 15

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย 39 22 - -

อื่น ๆ 71 58 5 7

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 449 245 323 170

20. เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

เจำ้หนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 239 450

หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี (9) (27)

รวม 230 423

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (197) (203)

เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธิ
จำกส่วนทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

33 220

เจ้าหนี้เช่าซื้อ

เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้ประกอบด้วยสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะ ซึง่มสีญัญำเช่ำซือ้หลำยสญัญำโดยมเีง่ือนไขช�ำระหนีเ้ป็นรำยเดอืนรวม 36-60 งวด

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำเครื่องจักร อุปกรณ์และยำนพำหนะส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
กิจกำร โดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนรวม 36-60 งวด และเมื่อครบก�ำหนดสัญญำ บริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิขอซื้อเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และยำนพำหนะดังกลำ่วได้ในรำคำที่ก�ำหนดในสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 205 34 239

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ/เชำ่กำรเงินรอกำรตัดบัญชี (8) (1) (9)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 197 33 230

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 222 228 450

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี (19) (8) (27)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 203 220 423
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21. เงินกู้ยืมระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงินกู้ยืม วงเงิน วันที่ท�าสัญญา อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี) ก�าหนดช�าระ

งบการเงินรวม
2560 2559

ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระ
เกินหนึ่งปี

รวม
ส่วนที่ถึง

ก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระ
เกินหนึ่งปี

รวม

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศ 3,200 ล้ำนบำท* 12 มกรำคม 2555
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
ประจ�ำ 12 เดอืน บวก
ด้วยร้อยละ 3.5

ช�ำระดอกเบีย้ทกุเดอืนและช�ำระ
คนืเงนิต้น ทกุไตรมำส เริม่ตัง้แต่
เดอืนมกรำคม 2558 จนถงึเดอืน
ตุลำคม 2564

458 1,365 1,823 458 1,823 2,281

หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี (3) (3) (6) (3) (6) (9)

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ 455 1,362 1,817 455 1,817 2,272

*วงเงินสินเชื่อจ�ำนวน 3,200 ล้ำนบำท ประกอบด้วยวงเงินส�ำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์และเงินกู้ยืมระยะยำว (ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2560 บริษัทย่อยได้มีกำรเบิกใช้วงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์จ�ำนวน 3 ล้ำนบำท (2559: จ�ำนวน 5 ล้ำนบำท) ซึ่งได้บันทึกเป็นเงิน
กู้ยืมระยะสั้น)

เงินกู้ยืมระยะยำวข้ำงต้นเป็นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) ซึ่งมีข้อจ�ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัท
ย่อยต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำรลดทุน กำรห้ำมก่อให้เกิดภำระผูกพัน
แก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ กำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย และกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกับบริษัทในเครือ เป็นต้น

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,272 2,726

บวก: ตัดจ�ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอกำรตัดบัญชี 3 4

หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (458) (458)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,817 2,272
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22. หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่

ครบก�าหนด
ไถ่ถอน

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหน่วย 
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี) ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม

1/2556

ชุดที่ 2 4 ปี
22 กุมภำพันธ์ 

2556
22 กุมภำพันธ์ 

2560
1,000 5.75

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
พฤษภำคม 2556 ถึงกุมภำพันธ์ 2560

- - - 754 - 754

1/2558

ชุดที่ 1
3 ปี 

3 เดือน
19 พฤศจิกำยน 

2558
19 กุมภำพันธ์ 

2562
1,000 4.90

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
กุมภำพันธ์ 2559 ถึงกุมภำพันธ์ 2562

- 2,350 2,350 - 2,350 2,350

ชุดที่ 2
4 ปี

 3 เดือน
19 พฤศจิกำยน 

2558
19 กุมภำพันธ์ 

2563
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
กุมภำพันธ์ 2559 ถึงกุมภำพันธ์ 2563

- 650 650 - 650 650

1/2559

ชุดที่ 1 4 ปี
18 กุมภำพันธ์ 

2559
18 กุมภำพันธ์ 

2563
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
พฤษภำคม 2559 ถึงกุมภำพันธ์ 2563

- 2,000 2,000 - 2,000 2,000

ชุดที่ 2 4 ปี
11 มีนำคม 

2559
11 มีนำคม 

2563
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
มิถุนำยน 2559 ถึงมีนำคม 2563

- 200 200 - 200 200

ชุดที่ 3 5 ปี
11 มีนำคม 

2559
11 มีนำคม 

2564
1,000 5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
มิถุนำยน 2559 ถึงมีนำคม 2564

- 1,100 1,100 - 1,100 1,100

2/2559

ชุดที่ 1
4 ปี 

9 เดือน
13 พฤษภำคม 

2559
13 กุมภำพันธ์ 

2564
1,000 5.10

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
สิงหำคม 2559 ถึงกุมภำพันธ์ 2564

- 2,700 2,700 - 2,700 2,700

3/2559

ชุดที่ 1 4 ปี
10 สิงหำคม 

2559
10 สิงหำคม 

2563
1,000 4.85

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
พฤศจิกำยน 2559 ถึงสิงหำคม 2563

- 746 746 - 746 746

ชุดที่ 2 5 ปี
10 สิงหำคม 

2559
10 สิงหำคม 

2564
1,000 5.00

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
พฤศจิกำยน 2559 ถึงสิงหำคม 2564

- 1,500 1,500 - 1,500 1,500

4/2559

ชุดที่ 1
5 ปี 

6 เดือน
16 ธันวำคม 

2559
16 มิถุนำยน 

2565
1,000 4.70

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่
มีนำคม 2560 ถึงมิถุนำยน 2565

- 1,342 1,342 - 1,342 1,342

1/2560

ชุดที่ 1
5 ปี 

6 เดือน
17 กุมภำพันธ์ 

2560
17 สิงหำคม 

2565
1,000 5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
พฤษภำคม 2560 ถึงสิงหำคม 2565

- 754 754 - - -

2/2560

ชุดที่ 1 1 ปี
12 พฤษภำคม 

2560
12 พฤษภำคม 

2561
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
สิงหำคม 2560 ถึงพฤษภำคม 2561

442 - 442 - - -

ชุดที่ 2
3 ปี 

3 เดือน
12 พฤษภำคม 

2560
12 สิงหำคม 

2563
1,000 5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
สิงหำคม 2560 ถึงสิงหำคม 2563

- 194 194 - - -

ชุดที่ 3
5 ปี 

6 เดือน
12 พฤษภำคม 

2560
12 พฤศจิกำยน 

2565
1,000 5.55

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
สิงหำคม 2560 ถึงพฤศจิกำยน 2565

- 134 134 - - -
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่

ครบก�าหนด
ไถ่ถอน

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหน่วย 
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี) ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม

3/2560

ชุดที่ 1 3 ปี
16 พฤศจิกำยน 

2560
16 พฤศจิกำยน 

2563
1,000 5.30

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
กุมภำพันธ์ 2561 ถึงพฤศจิกำยน 2563

- 612 612 - - -

ชุดที่ 2 5 ปี
16 พฤศจิกำยน 

2560
16 พฤศจิกำยน 

2565
1,000 5.50

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่มตั้งแต่ 
กุมภำพันธ์ 2561 ถึงพฤศจิกำยน 2565

- 433 433 - - -

มูลค่ำตำมหน้ำตรำสำร 442 14,715 15,157 754 12,588 13,342

หัก: ค่ำใช้จำ่ยในกำรออกหุ้นกู้ (1) (47) (48) - (48) (48)

ยอดสุทธิ 441 14,668 15,109 754 12,540 13,294

หุน้กูน้ีเ้ป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี ้บรษิทัฯ มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนก�ำหนด
โดยกำรไถ่ถอนสำมำรถเริ่มในวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออก หุ้นกู้ ในกำรไถ่ถอนนั้นบริษัทฯ จะต้องช�ำระคำ่ธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 0.5 
ของจ�ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีกำรไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

สัญญำหุ้นกู้นี้มีข้อจ�ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ�ำหน่ำย
ทรัพย์สิน กำรก่อภำระผูกพันแก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ กำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 13,294 13,968

บวก: ออกหุ้นกู้ในระหวำ่งปี 2,570 9,588

ตัดจ�ำหน่ำยค่ำใช้จำ่ยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 15 28

หัก:จ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ในระหว่ำงปี (754) (2,500)

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด - (7,746)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (16) (44)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 15,109 13,294

ในระหว่ำงปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ดังนี้

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

จ�านวน
(ลา้นหนว่ย)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ครั้งที่ 1/2556

ชุดที่ 2 4 ปี 22 กุมภำพันธ์ 
2556

22 กุมภำพันธ์ 
2560 5.75 1,000 0.75 754

0.75 754

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

จ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้

ครั้งที่ 1/2555

ชุดที่ 2 4 ปี 17 ธันวำคม 
2555

17 ธันวำคม 
2559 5.80 1,000 1.50 1,500

ครั้งที่ 1/2556

ชุดที่ 1 3 ปี 22 กุมภำพันธ์ 
2556

22 กุมภำพันธ์ 
2559 5.50 1,000 1.00 1,000

รวมจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ 2.50 2,500

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด

ครั้งที่ 1/2555

ชุดที่ 3 5 ปี 17 ธันวำคม 
2555

17 ธันวำคม 
2560 6.10 1,000 1.00 1,000

ครั้งที่ 1/2556

ชุดที่ 3 5 ปี 22 กุมภำพันธ์ 
2556

22 กุมภำพันธ์ 
2561 6.00 1,000 3.34 3,340

ชุดที่ 4 3 ปี 11 เดือน 
11 วัน

11 มีนำคม 
2556

22 กุมภำพันธ์ 
2560 5.75 1,000 2.25 2,246

ชุดที่ 5 4 ปี 11 เดือน 
25 วัน

27 กุมภำพันธ์ 
2556

22 กุมภำพันธ์ 
2561 6.00 1,000 1.16 1,160

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด 7.75 7,746

รวม 10.25 10,246
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23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 123 115 95 92

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 9 13 7 7

ต้นทุนดอกเบี้ย 3 3 2 2

รับโอนพนักงำนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 - 3 1

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ (10) - (11) -

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน 2 - 2 -

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 11 - 8 -

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (5) (8) (4) (7)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 136 123 102 95

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขำย 7 7 8 6

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 8 9 4 4

รวมคำ่ใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน 15 16 12 10

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวนประมำณ 11 ล้ำนบำท 
(เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 7 ล้ำนบำท) (2559: จ�ำนวน 4 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 4 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประมำณ 12 ปี (เฉพำะบริษัทฯ : 12 ปี) (31 ธันวำคม 2559: 14 ปี เฉพำะบริษัทฯ : 14 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

อัตรำคิดลด 1.3 และ 2.7 1.3 และ 2.9 2.7 2.9

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 1.0 และ 4.0
1.5, 3.0, 4.0

และ 8.0
4.0 3.0, 4.0 และ 8.0

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 1.1 - 28.7 0 - 24.0 2.4 - 28.7 0 - 24.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำคิดลด (13) 11 (10) 9

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 12 (13) 8 (9)

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (12) 10 (10) 8

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำคิดลด (8) 9 (7) 8

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 9 (8) 8 (7)

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 10

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (3) 3 (3) 3

24. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์คอืส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์ดงักล่ำว

จะทยอยตัดจ�ำหนำ่ยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 6,874 3,894 3,829 2,356

เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ระหวำ่งปี - 3,403 - 1,778

ลดลงจำกกำรโอนกลับส่วนเกินทุนจำก กำรตีรำคำสินทรัพย์ (939) - - -

ตัดจ�ำหนำ่ยระหว่ำงปี (592) (423) (484) (305)

จ�ำหนำ่ยระหว่ำงปี (50) - (39) -

ยอดคงเหลือปลายปี 5,293 6,874 3,306 3,829

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้
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25. ส�ำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรร
ส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยต้องจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลก�ำไรซึ่งบริษัทท�ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

26. ผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ผลต่ำงเนื่องจำกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของที่ดิน
และเงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

1,049 1,049 1,049 1,049

ผลต่ำงเนื่องจำกก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟำ้ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

(141) (141) (113) (113)

ผลต่ำงเนื่องจำกขำดทุนจำกกำรโอนสินทรัพย์จำกบริษัทย่อย - - - 33

สุทธิ 908 908 936 969

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินส�าหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้า

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่เข้าท�ารายการ
ณ วันที่ซื้อ ผลต่างเนื่องจาก

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน
ราคาจ่ายซื้อ มูลค่ายุติธรรม 2560 2559

โครงกำรลงทุนสร้ำงบ่อเก็บน�้ำ มิถุนำยน 2552 1,211 162 1,049 1,049

รวม 1,049 1,049

ในไตรมำสที่สองของปี 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำ บริษัทฯ จะซ้ือท่ีดินและช�ำระค่ำขุดบ่อเก็บน�้ำส�ำหรับที่ดินที่ได้มีกำรขุดบ่อเก็บน�้ำไปแล้วบำงส่วนรวมทั้งส้ินจ�ำนวน 
1,211 ล้ำนบำทและจ�ำนวน 75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระเงินจ่ำยล่วงหน้ำดังกล่ำวและได้บันทึกไว้ในบัญชีภำยใต้หัวข้อ 
“เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อท่ีดินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระซึ่งประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของที่ดินดังกล่ำวโดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ที่ดินดังกลำ่วมีมูลคำ่ยุติธรรมรวม 162 ลำ้นบำท ซึ่งต�่ำกวำ่มูลคำ่ซื้อขำยตำมสัญญำ
เป็นจ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท กำรซื้อที่ดินผืนนี้มีมูลคำ่ซื้อขำยสูงกวำ่มูลคำ่ยุติธรรม ซึ่งตำมหลักเนื้อหำส�ำคัญกวำ่รูปแบบ จึงอำจถูกพิจำรณำ
เสมอืนว่ำส่วนเกนินีเ้ป็นกำรจ่ำยเงนิให้แก่ผูถื้อหุน้ บรษิทัฯ จงึได้สะท้อนผลของรำยกำรดงักล่ำวในงบกำรเงนิโดยบนัทกึผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำซึ่งได้จ่ำยช�ำระไปแล้วและมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินดังกล่ำวจ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้
หัวข้อ “ผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่ำเงินจำ่ยล่วงหน้ำเพื่อซื้อที่ดินในรำคำยุติธรรม

ในเดือนมิถุนำยน 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด รวมทั้งได้ยกเลิกสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินและ
รบัเงินจ่ำยล่วงหน้ำคืนจ�ำนวน 237 ล้ำนบำท (มลูค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,286 ล้ำนบำท สทุธกิบัค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
จ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท) จงึท�ำให้ยอดผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงนิจ่ำยล่วงหน้ำซึง่ได้จ่ำยช�ำระไปแล้วและมลูค่ำยตุธิรรมของท่ีดนิดงักล่ำว ณ วนั
ที่ซื้อจ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้หัวข้อ “ผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสรำ้งกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”

ผลต่างเนื่องจากก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟา้ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

วันที่เข้าท�า
รายการ

ณ วันที่ขาย ผลต่างจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟา้ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาขาย
สินทรัพย์

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

ของสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

มิถุนำยน 
2552

3,800 3,731 97 97 69 69

กำรจ�ำหนำ่ยที่ดินส่วนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

มกรำคม 
2553

84 40 44 44 44 44

รวม 141 141 113 113

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจจากบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่เข้า
ท�ารายการ

ณ วันที่รับโอน ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอน
สินทรัพย์และธุรกิจจากบริษัทย่อย

ราคาจ่าย ซื้อ
สินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชีของ

สินทรัพย์ 
2560 2559

กำรรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจ ตุลำคม 2553 236 203 - 33

รวม - 33

เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ท�ำสัญญำขำยหุ้นสำมัญเพื่อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ให้กับบุคคลภำยนอกที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงบันทึกกลับรำยกำรผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำง กำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 33 ล้ำนบำท ภำยใต้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12
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27. คำ่ใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 9,679 8,579 8,572 8,855

ซื้อสินค้ำมำเพื่อขำย 469 356 11,586 10,537

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ (378) 1,410 (159) 1,160

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 2,616 2,505 2,082 1,786

ค่ำขนส่งและค่ำระวำง 1,515 1,731 1,524 1,698

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 1,097 1,020 893 826

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 54 88 49 83

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร 25 430 25 206

ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 1,039 1,164 1,039 1,164

28. ภำษีเงินได้
รำยได้ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี (3) (2) (3) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว

164 254 98 212

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 161 252 95 212

จ�ำนวนภำษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

- ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบรษิทัย่อย - 643 - 445

- โอนกลับรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ (368) - - -

- ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทร่วม (5) 64 - -

รวม (373) 707 - 445

ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 1 - -

รวม (373) 708 - 445

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งขำดทุนทำงบัญชีกับรำยได้ภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (1,041) (2,342) 562 (3,290)

ภำษีเงินได้ค�ำนวณในอัตรำภำษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20 208 468 (112) 658

ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษี ของบริษัทย่อยในตำ่งประเทศ 62 109 - -

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 29) 203 546 - -

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 46 47 3 44

รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี 4 - 354 160

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (42) (37) - -

ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้ (278) (831) (186) (578)

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีในปีก่อน

- - 95 -

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีในปีปัจจุบัน

(4) (78) (40) (78)

รำยได้ที่ให้ถือเป็นรำยได้ตำมประมวลรัษฎำกร (9) - (9) -

รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน (9) - - -

อื่น ๆ (20) 28 (10) 6

รวม (109) (325) 207 (446)

รำยได้ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 161 252 95 212

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำที่จะได้รับ 20 20 20 20

ค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ถำวร 47 54 40 44

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 24 22 20 19

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 226 228 226 226

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้

22 7 22 7

ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 21 17 - -

อื่น ๆ 4 15 5 10

รวม 364 363 333 326
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(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ 46 83 - -

กำรขำยและเชำ่กลับคืนยำนพำหนะ 27 - 27 -

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,309 1,825 826 957

อื่น ๆ 16 - 12 -

รวม 1,398 1,908 865 957

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน ทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 
9,165 ลำ้นบำท (2559: จ�ำนวน 7,841ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 6,605ลำ้นบำท 2559: 5,468 ลำ้นบำท) ที่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

รำยละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

31 ธันวำคม 2560 - 48 - -

31 ธันวำคม 2561 14 44 - -

31 ธันวำคม 2562 22 46 - -

31 ธันวำคม 2563 2,319 2,364 2,268 2,268

31 ธันวำคม 2564 2,996 2,998 2,965 2,965

31 ธันวำคม 2565 1,133 - 929 -

6,484 5,500 6,162 5,233

นอกจำกนี้ บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ลำ้น)

สกุลเงิน
งบการเงินรวม

2560 2559

ยูโร 60 * 52 *

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 0.1

เหรียญฮ่องกง 0.4 0.4

รวมเทียบเท่ำ (ลำ้นบำท) 2,289 2,041

* มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหกแห่งได้รบัสทิธพิเิศษทำงภำษจีำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ สทิธปิระโยชน์ท่ีส�ำคญับำงประกำรสำมำรถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิ

เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
กำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ 

ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด
กำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว) 

19 พฤศจิกำยน 2555 19 พฤศจิกำยน 2563

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ากัด
กำรผลิตคลอรีนไดออกไซด์ 

1 กันยำยน 2557 1 กันยำยน 2565

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ากัด
กำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ 

1 กันยำยน 2557 1 กันยำยน 2565

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด
กำรผลิตแคลเซียมคำร์บอเนตชนิดตกผลึก 

17 สิงหำคม 2554 17 สิงหำคม 2562

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้าใส จ�ากัด
กำรผลิตน�้ำประปำ 

31 มีนำคม 2558 31 มีนำคม 2566

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ากัด
กำรผลิตก๊ำซอ็อกซิเจน 

1 พฤษภำคม 2559 1 พฤษภำคม 2567

ทั้งนี้ จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่รับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมคำ่ที่ดินและทุนหมุนเวียน

นอกจำกสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีเงินได้นติบิคุคลตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยงัได้รบัอนญุำตให้หกัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำและ
ค่ำประปำสองเท่ำเป็นเวลำ 10 ปีในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลนับจำกวันที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ในฐำนะที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน

30.ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหวำ่งปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ก�ำไร (ขำดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ส�ำหรบัปี 
(พนับำท)

(795,202) (2,119,835) 656,754 (3,078,529)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 405,370 405,370 405,370 405,370

ก�ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 1.96 (5.23) 1.62 (7.59)
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31. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนทีน่�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�ำนำจตดัสนิใจ 

สงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำนได้รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกร
ให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำรงำน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้นสำมส่วนงำน ดังนี้ 

(1) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ

(2) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษ

(3) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยไม้สับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ 
ประเมนิผล กำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำน ซึง่วดัมลูค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน

กำรบนัทกึบญัชสี�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนทีร่ำยงำนเป็นไปในลักษณะเดยีวกบักำรบนัทกึบญัชี
ส�ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยใช้เกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกนัตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบ 
งบกำรเงินข้อ 7

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส่วนงานกระดาษ ส่วนงานเยื่อกระดาษ ส่วนงานไม้สับ รวม การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รำยได้จำกภำยนอก 23,898 23,462 791 687 657 2,122 25,346 26,271 - - 25,346 26,271

รำยได้ระหวำ่งส่วนงำน - - 11,427 8,678 5,014 4,352 16,441 13,030 (16,441) (13,030) - -

รวมรำยได้ 23,898 23,462 12,218 9,365 5,671 6,474 41,787 39,301 (16,441) (13,030) 25,346 26,271

ก�ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (49) 93 58 (15) (61) (440) (52) (362) (2) 146 (54) (216)

ดอกเบี้ยรับ 4 4

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลคำ่ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ (157) 59

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 400 (403)

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (209) (185)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร (25) (430)

ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน (1,000) (1,171)

ขำดทุนก่อนรำยได้ภำษีเงินได้ (1,041) (2,342)

รำยได้ภำษีเงินได้ 161 252

ขำดทุนส�ำหรับปี (880) (2,090)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกกำรขำยกระดำษ เยื่อกระดำษและไม้สับแยกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
2560 2559

ส่วนงำนในประเทศ 5,635 5,797

ส่วนงำนในต่ำงประเทศ 19,235 20,049

รวม 24,870 25,846

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม
2560 2559

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี)

ประเทศไทย 25,571 28,063

ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย 825 927

ประเทศในทวีปยุโรป 1,660 3,078

รวม 28,056 32,068

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มรีำยได้จำกลูกค้ำรำยใดทีม่มีลูค่ำเท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกจิกำร

32. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

32.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจำ่ยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยฝำ่ยทุนอันเกี่ยวเนื่องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำร

ซื้อเครื่องจักรซึ่งสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำน)

สกุลเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

บำท 561 434 561 431

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 0.1 - -

ยูโร - 0.3 - 0.3

รวมเทียบเทำ่ (ลำ้นบำท) 561 449 561 445

32.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรส�ำนักงำน ยำนพำหนะและโกดังเก็บ

สินค้ำคงเหลือ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำหนึ่งปีถึงสิบปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนิน
งำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 63 58 30 38

1 ถึง 5 ปี 21 37 5 16

มำกกว่ำ 5 ปี 4 4 - -

รวม 88 99 35 54

32.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำบริกำรที่

บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 126 61 20 19

1 ถึง 5 ปี 6 6 2 4

รวม 132 67 22 23

32.4 หนังสือค�้ำประกัน
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�ำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัฯ เพือ่ค�ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำ

เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 99 ล้ำนบำท (2559: จ�ำนวน 99 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 97 ล้ำนบำท 2559: จ�ำนวน 97 ล้ำนบำท)

32.5 คดีฟอ้งร้อง
ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด) ได้ถูกฟ้องในฐำนะเป็นจ�ำเลยร่วมกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งต่อ

ศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงในประเดน็พพิำทเกีย่วกบักำรละเมดิลขิสทิธิแ์ละเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผูย้ืน่ค�ำฟ้อง 
โดยเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองแห่งดังกลำ่วเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมำณ 158 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อวันที่ 17 
มิถุนำยน 2554 ศำลได้พิพำกษำยกฟ้องเน่ืองจำกจ�ำเลยร่วมท้ังสำมบริษัทไม่ได้กระท�ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของโจทก์ 
ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ ต่อมำเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2555 บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
ศำลฎกีำได้มคี�ำพพิำกษำให้จ�ำเลยร่วมทัง้สำมบรษิทัช�ำระเงนิจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงนิดงักล่ำว
นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2551 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด 
ให้กับบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ผลของคดีดังกลำ่วจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
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33. ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลคำ่ด้วยมูลคำ่ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ

ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - - - 21,267 24,536 21,267 24,536

สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ - - - - 1,841 2,125 1,841 2,125

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 110 35 - - 110 35

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 15,323 13,374 - - 15,323 13,374

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - - - 11,407 12,999 11,407 12,999

สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ - - - - 184 219 184 219

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตรำสำรอนพัุนธ์ - สญัญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 110 35 - - 110 35

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 15,323 13,374 - - 15,323 13,374

34. เครื่องมือทำงกำรเงิน

34.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร

เปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิปันผลค้ำงรับจำก
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ เงนิกูย้มื 
ระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ เงนิกูย้มืระยะยำวและ หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงนิบำท บริษทัฯ 
และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่อนัเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิปันผลค้ำงรบัจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้อง
กันและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ฝำ่ยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อ
ที่เหมำะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีำรกระจกุตวัเนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีำนของลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวน
เงินสงูสดุท่ีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่คือมลูค่ำตำมบญัชขีองลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิปันผลค้ำงรบัจำก
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำหนี้เชำ่ซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ระยะยำว สกุลเงินบำท อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพ่ือ
บริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
2560 2559

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 2 - - 455 656 129 4 586 662 0.01 - 3.00 0.01 - 3.00

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - - - 4,303 3,477 4,303 3,477 - -

เงินปันผลคำ้งรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 105 - 105 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 95 - - - - - - - 95 - 1.41 - 4.82 -

97 2 - - 427 656 4,565 3,481 5,089 4,139

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 60 2,901 - - 2,451 1,641 - - 2,511 4,542 หมำยเหตุ 17 หมำยเหตุ 17

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 2,549 2,534 2,549 2,534 - -

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 197 203 33 220 - - - - 230 423 4.75 - 8.57 4.75 - 8.57

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 1,817 2,272 - - 1,817 2,272 หมำยเหตุ 21 หมำยเหตุ 21

หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท 441 754 14,668 12,540 - - - - 15,109 13,294 หมำยเหตุ 22 หมำยเหตุ 22

698 3,858 14,701 12,760 4,268 3,913 2,549 2,534 22,216 23,065

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
2560 2559

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 336 533 4 3 340 536 0.10 - 0.85 0.10 - 0.85 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - - - 5,341 3,844 5,341 3,844 - -

เงินปันผลคำ้งรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 105 - 105 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,259 1,752 - - - - - - 1,259 1,752 4.62 - 5.50 4.71 - 5.46

1,259 1,752 - - 336 533 5,450 3,847 7,045 6,132

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 60 2,901 - - 2,048 1,236 - - 2,108 4,137 หมำยเหตุ 17 หมำยเหตุ 17

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 4,816 5,623 4,816 5,623 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 7 - - - - - - - 7 - 1.51

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 197 203 33 220 - - - - 230 423 4.75 - 8.57 4.75 - 8.57

หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท 441 754 14,668 12,540 - - - - 15,109 13,294 หมำยเหตุ 22 หมำยเหตุ 22

698 3,865 14,701 12,760 2,048 1,236 4,816 5,623 22,263 23,484

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่
มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำและเครื่องจักร รวมทั้งกำร
ลงทุนในบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำ
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยในต่ำงประเทศซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 

2560 2559 2560 2559 2560 2559
(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 65 36 18 18 32.6809 35.8307

ยูโร 21 14 4 14 39.0273 37.7577

ปอนด์สเตอร์ลิง 4 3 - - 43.9865 44.0356

เหรียญออสเตรเลีย 3 3 2 1 25.4772 25.9362

หยวน 34 30 23 12 5.0145 5.1498

วอน 2,470 1,678 2,146 3,103 0.0306 0.0297

ริงกิต 7 5 2 2 8.0584 7.9896

เหรียญไต้หวัน - - 41 37 1.0958 1.1095

เหรียญฮ่องกง 1 1 9 6 4.1803 4.6217

ดีแรห์ม 4 3 3 2 8.8984 9.7567

ริยำล - - 3 3 8.7143 9.5528

ดองเวียดนำม 1,373 - 12,236 16,770 0.0014 0.0016

เหรียญนิวซีแลนด์ 1 1 - - 23.1886 24.9530

รูปี 14 27 1 3 0.5104 0.5259

ตำกำบังกลำเทศ - - 16 23 0.3947 0.4535

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 

2560 2559 2560 2559 2560 2559
(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 63 39 16 17 32.6809 35.8307

ยูโร 43 19 27 14 39.0273 37.7577

ปอนด์สเตอร์ลิง 4 3 - - 43.9865 44.0356

เหรียญออสเตรเลีย 3 3 2 1 25.4772 25.9362

หยวน 34 30 23 12 5.0145 5.1498

วอน 2,470 1,678 2,146 3,103 0.0306 0.0297

ริงกิต 7 5 2 2 8.0584 7.9896

เหรียญไต้หวัน - - 41 37 1.0958 1.1095

เหรียญฮ่องกง 1 1 9 6 4.1803 4.6217

ดีแรห์ม 4 3 3 2 8.8984 9.7567

ริยำล - - 3 3 8.7143 9.5528

ดองเวียดนำม 1,373 - 12,236 16,770 0.0014 0.0016

เหรียญนิวซีแลนด์ 1 1 - - 23.1886 24.9530

รูปี 14 27 1 3 0.5104 0.5259

ตำกำบังกลำเทศ - - 16 23 0.3947 0.4535

วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดังนี้

จ�านวนเงิน
2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา วันครบก�าหนดตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อวอน 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,123 ถึง 1,180
17 มกรำคม 2561 ถึง 
5 พฤศจิกำยน 2561

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท 8 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 35.4250 ถึง 35.5300
16 มกรำคม 2561 ถึง 

19 มกรำคม 2561

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท 85 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 32.3700 ถึง 33.2400
26 กุมภำพันธ์ 2561 ถึง 

3 มกรำคม 2562

ยูโรต่อบำท 6 ล้ำนยูโร 37.3100 ถึง 38.6600
8 มกรำคม 2561 ถึง 
18 เมษำยน 2561

ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 16 ล้ำนยูโร 1.1055 ถึง 1.1185
9 พฤษภำคม 2561 ถึง 
18 พฤษภำคม 2561

จ�านวนเงิน
2559

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา วันครบก�าหนดตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อวอน 32 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,110 ถึง 1,168
8 มีนำคม 2560 ถึง 
12 ธันวำคม 2560

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท 7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 34.7500 27 กันยำยน 2560

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท 133 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 34.6150 ถึง 35.8650
21 กุมภำพันธ์ 2560 ถึง 

21 ธันวำคม 2560

ยูโรต่อบำท 15 ล้ำนยูโร 37.8400 ถึง 39.5700
26 พฤษภำคม 2560 ถึง 

29 ธันวำคม 2560

เหรียญออสเตรเลีย
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ

3 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย 0.7405 31 พฤษภำคม 2560

ปอนด์สเตอร์ลิง
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ

3 ล้ำนปอนด์สเตอร์ลิง 1.2570 30 พฤศจิกำยน 2560

เหรียญนิวซีแลนด์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ

1 ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ 0.7010 31 พฤษภำคม 2560

ความเสี่ยงทางการเงิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงินจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำไม้ท่อนของต้นกระดำษ อย่ำงไรกต็ำม บริษทัฯ และบริษทั
ย่อยคำดว่ำรำคำไม้ท่อนจะไม่ลดลงอย่ำงมสีำระส�ำคญัในอนำคตอนัใกล้ดงันัน้จงึมไิด้ท�ำสญัญำอนพุนัธ์หรอืสญัญำอืน่ใดเพ่ือบริหำรควำมเสีย่ง
จำกรำคำไม้ท่อน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้สอบทำนและตดิตำมรำคำไม้อย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่พจิำรณำควำมจ�ำเป็นของกำรใช้มำตรกำรบรหิำร 
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินให้เหมำะสม
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34.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ

ดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลคำ่ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลคำ่ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ 15,109 15,323 13,294 13,374

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

1) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2) เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและเงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่่ำยดอกเบีย้ในอตัรำใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

3) หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำทแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำดของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย

4) ตรำสำรอนุพันธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรประเมินมูลคำ่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลก
เปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบ้ียและเส้นรำคำล่วงหน้ำ
ของสินค้ำโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำใน กำรประมำณมูลคุ่ติธรรมของ
ตรำสำรอนุพันธ์

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลคำ่ยุติธรรม

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสรำ้งทุน ที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ2559 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

(หน่วย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

อัตรำส่วนหนี้สินต้นทุน 1.56:1 1.46:1 1.75:1 1.95:1

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
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