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กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลา 
จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตวั ณ อ่างเก็บน�า้นฤบดินทรจนิดา (โครงการ
ห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ)” เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
ในแหล่งน�้าธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งอ่างเก็บน�้าแห่งนี้ถือ
ได้ว่าเป็นโครงการแหล่งน�้าในพระราชด�าริโครงการสุดท้ายของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากน�้าท่วมและการขาดแคลนน�้าใช้ในฤดูแล้งของ
พื้นที่ลุ่มน�้าปราจีนบุรี

ด๊ับเบ้ิล เอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและชุมชน รวมท้ังดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 
โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร และการสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชนสูอ่นาคตท่ีดี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “Earth Hour 2018 รวมพลังปิดไฟ 
ลดโลกร้อน” ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟ
ลดโลกร้อนในวนัเสาร์ท่ี 24 มนีาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 
20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก 
รวมทั้งส�านักงานและเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ และชุมชน
โดยรอบก็จะร่วมปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น 
เพื่อประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนซึ่งจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี

โครงการ “กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก”

เชิญชวนบริจาคห่อกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพดี เพื่อส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาส
พับถุงยาสร้างรายได้ และน�าไปมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใส่ยาให้คนไข้
ตามนโยบายภาครฐัทีล่ดการใช้ถงุพลาสตกิ ลดปรมิาณ
ขยะ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ด้วยการน�ามา reuse ภายใต้แนวคิดของดั๊บเบิ้ล เอ 
“ท�าของเสียไม่ให้เสียของ” 

กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี” ร่วม
กับองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านทาม อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี จ�านวนกว่า 500,000 ตัว เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นับ
เป็นการเพิม่ปรมิาณพนัธุส์ตัว์น�า้ เพ่ือรักษาความสมดลุของแหล่งน�า้
ธรรมชาติ ณ ท่าน�้าวัดอรัญไพรศรี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม “A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Double A Better Tomorrow 
ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ที่ชวนพี่ ๆ ทุกอาชีพมาร่วมเติมฝัน ปันประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ a (เล็ก) กับ
กิจกรรม A to a เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ลูกหลานชาวนามีเป้าหมายสู่อาชีพในฝัน

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

โครงการ “กระดาษหน้าที่สาม Double A Bring to Blind” ที่
เปิดรับบริจาคกระดาษในส�านักงานที่ใช้แล้วสภาพดี ปฎิทินเก่าจาก
หน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ที่
ว่าการอ�าเภอ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงส�านักงานของบริษัทฯ เพื่อน�าไปจัดท�าหนังสืออักษรเบล 
สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด และ
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ลดปริมาณขยะ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า โดยพื้นที่ป่าชายเลนเกาะนก 
เป็นเกาะกลางปากแม่น�้าบางปะกงที่มีสัตว์น�้าและนกพันธุ์ต่าง ๆ อยู่อาศัยเป็นจ�านวน
มาก นอกจากนีย้งัได้ร่วมเกบ็ขยะโดยรอบพืน้ทีป่่า ซึง่เป็นขยะทีก่ระแสน�า้ได้พดัพามาจาก
แหล่งชุมชนและเรือประมง ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม ขวดน�้าพลาสติก หลอดไฟ เป็นต้น นับ
เป็นกิจกรรมสร้างจิตส�านึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

โครงการ “มหกรรมกินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Think 
Eat Save” ร่วมกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยออกบูธให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการใช้
ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าตามแนวคดิ “ท�าของเสียไม่ให้เสยีของ” และ
อปุนสัิย 7R สร้างโลกสีเขยีว คือ Rethink Reduce Reuse Recycle 
Recondition Refuse และ Return ที่รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันลด
ปรมิาณขยะในชวีติประจ�าวันได้ง่าย ๆ  มส่ีวนช่วยท�าให้โลกน่าอยูข่ึน้ 
นอกจากนีย้งัได้เชญิชวนน้อง ๆ  ร่วมโครงการกระดาษแปลงร่าง ถงุยา
รักษ์โลก ช่วยกันประดิษฐ์ถุงกระดาษ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วย แทนการใช้ถุงพลาสติก

โครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2018 ที่ดั๊บเบิ้ล เอ 
ร่วมกบักระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกว่า 63 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลติคลปิวดีโิอไวรลัโฆษณา ชงิทนุการศกึษา 40,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้
เลอืกดับ๊เบิล้ เอ ฟาสต์ พรนิต์ ธรุกจิบรกิารสัง่พรนิต์งานได้ด้วยตนเอง
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นหนึ่งใน
โจทย์การประกวดท�าคลิปโฆษณาในครั้งนี้

“Young Smart Farmer 
เกษตรกรยุค 4.0 หัวใจพอเพียง”

ณ ธ�ารงฟาร์ม จ.นครนายก น�าเยาวชนจาก
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา รู้จักกับ
เกษตรกรยุคใหม่ท่ีน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ
การท�าฟาร์มเกษตรมออร์แกนิคแบบประยุกต์ยุค 
4.0 โดยมีคุณวรวรรณ ธ�ารงวรางกูร เกษตรกร
สาวดีกรีปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ และคุณ
ศรัณย์ธร ธ�ารงวรางกูร มาถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับน้อง ๆ พร้อมน�าชมฟาร์ม และสอนเทคนิค
การปลูกผักออร์แกนิค

“Young Robot Maker
โรบอท...อัจฉริยะสั่งได้ อาชีพยุคดิจิทัล”

โดยมีพี่ “A” จิตอาสาจากวิศวกร และชมรมครู
หุน่ยนต์ไทย มาร่วมแนะน�าอาชพีนกัสร้างหุ่นยนต์ 
และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับน้อง ๆ  “a” จาก
โรงเรียนบ้านท่าตูม จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งเข้าใจ
บทบาทของเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค
ดิจิทัล 4.0 นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปการประดิษฐ์
หุ่นยนต์และน�ามาลงสนามแข่งขันบังคับหุ่นยนต์
ด้วยโทรศัพท์มือถืออีกด้วย
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ 1,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านการ
รกัษาโรคเฉพาะทางท่ียาก และซบัซ้อนแก่ผูป่้วยในจงัหวดัลพบรุ ีและพืน้ท่ีใกล้เคยีงกว่า 10,000 ราย โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชวิีตทีดี่ จดัโดยมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบนัพระปกเกล้า และนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการ
แพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

ด้านสังคมและชุมชน

กิจกรรม “ท�าบุญหนังสอื พฒันาห้องสมุด” เนือ่งในวนัส�าคัญทาง
ศาสนา โดยพนักงานดั๊บเบ้ิล เอ ร่วมท�าบุญมอบหนังสือให้กับห้อง
สมุดโรงเรียนวัดเขาดินและโรงเรียนเทศบาล1 บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา 
ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืนทิาน หนงัสอืเสรมิความรูแ้ละจรยิธรรม เป็นต้น 
พร้อมกับมอบชั้นหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ และกิจกรรมระบายสี
วาดภาพ ส่งเสริมจินตนาการ นับเป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน เพราะหนังสือคือสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดปัญญา

มอบอุปกรณ์การเเพทย์จากการจัดกิจกรรม 
Run For Double A ONE TEAM ครั้งท่ี 3 
อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงผู้ป่วย รถเข็น
ผู ้ป่วย รถเข็นช่วยเดิน เเละที่นอนลมลดแผล
กดทับ ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการในอ�าเภอศรีมหาโพธิ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10” สนับสนุนการติวเข้ม
ส�าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนช้ันมัธยมปลายท่ัว
ประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมกว่า 10,000 คน โดยมีติวเตอร์ชื่อดังอย่าง 
ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า และครูวิเศษ 
กี่สุขพันธ์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ และในงานดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้
สนับสนุนเครื่อง Double A Fast Print มาติดตั้งให้น้อง ๆ ได้สั่ง
พรินต ์เอกสารและรูปภาพเพ่ือใช ้ประกอบในการเรียนด้วย 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“โครงการด๊ับเบ้ิล เอ พาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์” พาน้อง ๆ 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาในเขตอ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุี 
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เปิดประสบการณ์กับกิจกรรม Walk Rally หาค�าตอบจากฐาน
ความรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และชมภาพยนตร์การเดินทางท่องโลกอวกาศใน 
Science Dome เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญ
ของประเทศในอนาคตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

โครงการรักการอ่าน เสริมสร้างสติปัญญา ครั้งที่ 4 มอบหนังสือ 
ให้กับห้องสมุดประชาชนอ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
หนังสือดังกล่าวได้คัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้อ่านในชุมชน ไม่ว่าจะ
หนงัสอืความรูร้อบตวั หนงัสอืส่งเสรมิอาชพี หนงัสือสขุภาพ เป็นต้น 
เพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันาองค์ความรู ้ต่อยอดแนวคิดและปลกู
ฝังให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น

มอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ให้กับประชาชน เนื่องในวันรวมน�้าใจช่วยกาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี
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“ประกวดรางวัล Friendly Design Awards 2018 ครั้งท่ี 1” 
มอบรางวัลชุดเครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินใน
การประกวดรางวัล ทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านเข้า
รอบน�าเสนอผลงานทั้งสิ้น 16 สถาบัน โดยเป็นผลงานนวัตกรรม
และอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก

กิจกรรม “ป้ายสี ท�าดี” เน่ืองในวันวิสาขบูชา โดยมีพนักงาน
ดับ๊เบิล้ เอ จติอาสา ร่วมแรงร่วมใจทาสห้ีองน�า้ ณ วดัใหม่สงเคราะห์
ราษฎร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงสภาพที่ทรุดโทรม
ให้สวยใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมบุคคลากรมีจิต
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน

เพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของศูนย์การเรียนรู ้ฯ
ส�าหรบัรองรบัคณะศกึษาดงูานทัง้หน่วย
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป 
ในการศึกษาเรยีนรู ้การสร้างคลงัอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการสร้าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน�าหลัก
การทรงงานไปปฏิบัติได้

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร 
โดยได้มอบงบประมาณสนับสนุนการตั้งจุดอ�านวยความสะดวก
ประชาชน 7 วนัอนัตราย ในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ 
ให้กบัอ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตแุละ
ให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

โครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้เด็กวัยเรียน” มอบเงิน
สนบัสนนุให้กบัมลูนธิพิฒันาระบบสขุภาพอ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดั
ปราจนีบรีุ ใน เพือ่ใช้ในการตดัแว่นสายตาให้กบัเยาวชนกว่า 500 คน

สนับสนุนการจัดงาน Sports Festival Bangkok 2018 ที่จัด
เป็นครั้งแรกของโลกควบคู่กับการประชุมใหญ่สมัชชาสหพันธ์กีฬา
นานาชาติ (Sport Accord) เพื่อช่วยผลักดันโอกาสให้ไทยเป็น
ศนูย์กลางการกฬีา สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูม้าร่วมประชมุจากชาติ
ต่าง ๆ  ถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการกีฬา
ระดับสากลในอนาคต รวมถึงเป็นโอกาสส�าคัญในการส่งเสริมกีฬา
ของไทย เช่น มวยไทย ให้ถูกบรรจเุข้าสูม่หกรรมกีฬาระดบันานาชาต ิ
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ

“ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัยในสปป.ลาว” มอบน�า้ดืม่ H2Lจ�านวน 
20,000 ขวด จากโรงผลิตน�้าดื่มกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ แก่พี่น้องชาวลาวที่
ประสบอทุกภยัในแขวงอตัตะปือ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว

มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้จักอนุรักษ์สถานที่ 
ทีบ่อกเล่าประวตัศิาสตร์อนัส�าคญั ความเป็นเมอืงเก่าของปราจนีบรุี 
และความภาคภูมิใจในการเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ ซ่ึงถือ
เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอ�าเภอที่มีทั้ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ

“กิจกรรมเลีย้งน้องวนัเกิด” ซึง่จดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2538 ให้กับโรงเรยีนในจังหวดัปราจีนบรุ ีโดยมีพนกังานจติอาสา 
ร่วมท�าบุญในเดือนเกิดด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรม
สันทนาการแจกของรางวัล ให้กับน้อง ๆ สร้างความสุขและรอยยิ้ม 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ให้
ความส�าคัญกบัการสร้างแรงบนัดาลใจและพัฒนาเยาวชนเพ่ือเตบิโต
เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

งานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์
ในองค์พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านอ่างตะแบก อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลที่ได้รับ

• เข ้ ารับ เกี ยรติบัตรต ่ออายุการใช ้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (Green 
Label) ให้กับผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์
เขียนภายใต้แบรนด์ ด๊ับเบิ้ล เอ กรีน 
และผลิตภัณฑ์แบรนด์ในเครือ

• ได้รับรางวัล Best Practice Award 
For ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 
18001 ในปี 2561
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บริการพรนิต์งานด้วยตวัเอง ดับ๊เบิล้ เอ ฟาสต์พรนิต์ เดนิหน้า
ขยายจุดตดิตัง้อย่างต่อเน่ือง เม่ือสิน้ปี 2561 มีจุดตดิตัง้ท่ัวประเทศ
มากกว่า 1,700 จุด และผู้ใช้มากกว่า 300,000 ราย

บริการพรินต์รูปแบบใหม่ท่ีนอกจากมอบความสะดวกสบาย
ให้ลูกค้า ยังช่วยเติมเต็มธุรกิจอื่น ๆ ให้สมบูรณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซือ้ หอพกัและร้าน co-working space 
โดยเน้นขยายจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงอย่าง
หอพกัและร้านสะดวกซือ้ มุง่ตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้ากลุม่หลกั
อย่างนสิติ นกัศกึษาและคนท�างานอสิระ นอกจากนีไ้ด้จบัมอืกบักลุม่
ร้านค้าปลีกรายใหญ่อย่าง B2S, Family Mart และ Lawson 108 
ซึ่งเริ่มทดลองติดตั้งให้บริการในบางสาขา เพื่อทดสอบเสียงตอบรับ
และขยายจุดติดตั้งเพิ่มเติมต่อไป 

เพือ่กระตุน้ยอดสมาชกิใหม่และการพรนิต์ ดับ๊เบิล้ เอ ได้จบัมอื
กบัพนัธมติรส�าคญัอย่าง Rabbit LINE Pay เพือ่มอบโปรโมชัน่สดุคุม้
ให้กบัลกูค้าท่ีจ่ายค่าบรกิารผ่าน Rabbit LINE Pay และยงัมโีปรโมช่ัน
ส�าหรบัผูใ้ช้ใหม่ นอกจากนีเ้พือ่เข้าถึงกลุม่คนรุน่ใหม่ซ่ึงผูใ้ช้หลกัอย่าง
นิสิตนักศึกษา Double A ได้ร่วมสนับสนุน X-Campus Ads. Idea 
Contest กิจกรรมประกวดไอเดียไวรัลวิดีโอในระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งทีม KLICK! Production จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือก
โจทย์ Double A Fastprint ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจาก
เรื่อง “หนีนักฆ่า” และเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น 
Facebook Double A Play มุ่งประชาสัมพันธ์บริการงานพรินต์ที่
ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ให้ลูกค้าสั่งพรินต์งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม
จัดกิจกรรมออนไลน์แจกรางวัลบนเพจ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบ
ผสมผสานท้ังภาพนิ่ง ภาพชุดและวิดีโอ และเพ่ิมช่องทางติดต่อ
สอบถามให้ลูกค้าเพื่อพัฒนาการบริการให้ดีกว่าเดิม

#AnywhereAnytime

กิจกรรมทางการตลาด
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ดั๊บเบิ้ล เอ จัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องกับ Double A 
QR Lucky Gold หลงัจากได้รบักระแสตอบรับทีด่จีากกจิกรรมปีท่ีผ่านมา 
โดยครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยได้ร่วมลุ้นทอง
ผ่านการสแกนคิวอาร์ข้างกล่อง Double A รวมทอง 50 รางวัล มูลค่า 
30 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561

แคมเปญนี้มุ่งประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งส่ือออนไลน์และร้านค้า เพื่อ
สร้างการรับรู้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ในระยะยาว

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ใน MV เพลง Obsession จากวง OK GO 
วงรอ็คสดุครเีอทฟีจากอเมรกิาด้วยเทคนคิ Paper Mapping เป็นครัง้แรกของ
โลกท่ีโชว์คณุสมบัตเิด่นของกระดาษดับ๊เบิล้ เอ “เรียบลืน่ ไม่ตดิเคร่ืองพรินต์” 
แล้วยงัสือ่สารภาพลกัษณ์ทีท่นัสมัย สนกุสนานสูก่ลุม่คนรุน่ใหม่ทัง้ในและต่าง
ประเทศ โดยได้ยอดชมวิดีโอมากกว่า 14 ล้านครั้ง และตอกย�้าความส�าเร็จ
ของมิวสิกวิดีโอโดยเดินหน้ากวาดรางวัลตลอดทั้งปีรวม 43 รางวัล จาก 11 
เวท ีท้ังในระดบัเอเชยีและระดบัโลก อย่าง Cannes Lion ซึง่ได้ Gold ในสาขา 
Design Lions for Digital installation & Events รางวัล Graphite Pencil 
ในสาขา Production design จากเวที A&AD และ รางวัล Grand prix ใน
สาขา Digital Craft : Technological Achievement จากเวที Spike Asia
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รายชื่อกรรมการ  ต�าแหน่ง
1. นายกิตติ  ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง
2. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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(1) กรรมการ

หมายเหต ุ: (1) นายชาญวิทย์ จารสุมบตั ิลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท เมือ่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2561

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่านดงัน้ี

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการบริหารต้นทุนการผลิต โดยก�าหนดแนวทางให้ภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ด�าเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ขยาย
การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนการด�าเนินงานของธุรกิจหลักเป็นส�าคัญ เช่น ธุรกิจปลูกต้นกระดาษ ธุรกิจผลิต
บรรจภุณัฑ์ และธรุกจิจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์และเครือ่งเขยีน เป็นต้น ท�าให้บรษิทัมต้ีนทนุการผลิตทีไ่ด้เปรยีบและแข่งขนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัได้เดนิหน้าขยายจดุตดิตัง้บรกิารพมิพ์รปูแบบใหม่ Double A Fast Print เทคโนโลยทีีใ่ห้ลูกค้าส่ังพมิพ์ด้วยตวัเองได้ทกุที่ 
ทุกเวลา โดยใช้แอปพลิเคชัน Double A Fast Print บนสมาร์ทโฟน บริการนี้มุ่งตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ากลุ่มหลักอย่างนิสิต นักศึกษา 
และคนท�างานอิสระ เน้นขยายจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงอย่างหอพักและร้านสะดวกซื้อ โดยเมื่อสิ้นปี 2561 มีจุดติดตั้ง
ทั่วประเทศมากกว่า 1,700 จุด และผู้ใช้มากกว่า 300,000 ราย รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้สั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ในด้านการตลาดในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดสมาชิกใหม่และยอดขาย โดยได้จับมือกับพันธมิตรส�าคัญอย่าง 
Rabbit LINE Pay เพื่อมอบโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับลูกค้าที่จ่ายค่าบริการ Double A Fast Print ผ่าน Rabbit LINE Pay และยังมีโปรโมชั่น
ส�าหรับผู้ใช้ใหม่ อีกทั้งยังจัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องกับ Double A QR Lucky Gold โดยให้ลูกค้าสแกน QR code ข้างกล่อง
เพื่อลุ้นรับของรางวัลทองค�าแท่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า รวมถึงการน�าโปรแกรมการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าของ
ทางบริษัทฯ มาใช้ส่งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวตราสินค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการเอาใจใส่และดูแลคุณภาพสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตามแนวทางของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ส�าหรับแนวทางในการด�าเนินงานในอนาคตนั้น จากแนวโน้มราคาตลาดเยื่อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงวางแผนการ
เพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรโดยปรบัสดัส่วนก�าลงัการผลติเยือ่และก�าลงัการผลิตกระดาษให้สอดคล้องตามแนวโน้มราคาและทิศทางของ
ตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้สูงที่สุด รวมถึงการพัฒนาตราสินค้า Double A ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ส�านักงาน การให้บริการพิมพ์เอกสารผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้
เปรยีบในการแข่งขนั ทัง้นีย้งัเน้นไปถงึการเพิม่จ�านวนสมาชกิในช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีเ่ป็นช่องทางกลยทุธ์ เพือ่ให้สมาชกิในช่องทางนัน้ ๆ  
สามารถน�าสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน) เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านผลติภณัฑ์ บรษิทัฯ มุง่เน้นการออกผลติภณัฑ์เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ส�านกังานทีม่คีณุภาพสงู เพือ่ตอบสนองตลาดในระดบับน 
ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ในส�านักงานได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ส�านักงานยังสามารถน�ามาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การขาย เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดมา ขอบคณุลกูค้าทีส่นบัสนุนสนิค้า ขอบคณุบรษัิทคูค้่าทีส่่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารทีดี่ ขอบคณุธนาคาร
และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน และขอขอบคุณสมาชิกในสังคมและชุมชนที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนา
งานด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

สารจากประธานกรรมการ

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย : ล้านบาท)

2559 2560 2561

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 25,846.27 21,527.24 20,638.52

รายได้รวม 26,334.51 22,301.49 21,992.13

ก�าไรขั้นต้น 4,994.31 4,493.72 5,312.46

EBITDA 1,333.47 3,347.78 5,491.94

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,089.95) (880.39) 2,319.51

งบดุล

สินทรัพย์รวม 42,692.10 39,763.12 33,583.90

หนี้สินรวม 25,340.38 24,218.26 19,244.76

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,351.72 15,544.86 14,339.14

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) -7.94% -3.95% 10.55%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) -4.87% -2.14% 6.32%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -12.48% -5.35% 15.52%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.56 1.34

อัตราความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.68 2.51 6.42

สรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

 2,319.51

ล้านบาท
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ปี
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1. นโยบายการประกอบธุรกิจ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหำชน) 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2532 
ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 20 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยกระดำษและเยือ่กระดำษ 
ต่อมำได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดั เมือ่วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2537 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้
มกีำรเพิม่ทนุอย่ำงต่อเนือ่งมำโดยตลอด เพือ่รองรบักำรเตบิโตทำงธรุกิจ และเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพใน
กำรแข่งขนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนรวมเป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 5,029.86 
ล้ำนบำท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,053.69 ล้ำนบำท 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 2 โรง มีผลผลิตรวมในระหว่ำงปี 2559 ถึง 2561 
จ�ำนวน 529,638 ตนั 545,767 ตนั และ 575,965 ตนัตำมล�ำดบั และมโีรงงำนผลิตกระดำษพมิพ์เขียน 
5 โรง ต่อมำในสิ้นไตรมำส 1 ปี 2561 ลดลงเหลือ 4 โรง ผลผลิตกระดำษรวมในปี 2559 ถึง ปี 2561 
จ�ำนวน 773,142 ตัน 828,347 ตัน และ 643,087 ตัน ตำมล�ำดับ

บริษัทฯ มีรำยได้หลักจำกกำรขำยกระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษทั้งในประเทศและต่ำง
ประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นที่กำรส่งออกเป็นส�ำคัญ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Double A” โดยบริษัทฯ 
กระจำยสนิค้ำส่วนใหญ่ผ่ำนทำงผูจั้ดจ�ำหน่ำยและตวัแทนจ�ำหน่ำยเป็นหลกั อีกทัง้ยงัได้กระจำยสนิค้ำ
ผ่ำนทำงร้ำนค้ำปลกีขนำดใหญ่ทีม่สีำขำครอบคุลมในหลำยพืน้ที ่รวมทัง้ ได้พฒันำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ เองโดยตรง เช่น ศูนย์ถ่ำยเอกสำร Double A Copy Center และร้ำนขำย
กระดำษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นภำยใน
ประเทศและ ต่ำงประเทศ ทัง้ในส่วนของธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยกระดำษซึง่เป็นธรุกิจหลกั และธรุกิจอืน่
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนของธรุกิจหลัก เช่น กำรปลูกต้นกระดำษ 
กำรจดัจ�ำหน่ำยอปุกรณ์และเครือ่งเขยีน นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัได้เข้ำไปลงทนุในธรุกจิพลังงำนเพ่ิมเตมิ 
เพือ่เป็นกำรเพิม่ช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้และกระแสเงนิสดให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้ช่วยเสรมิสร้ำง
เสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมกระดำษทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอยู่ตลอดเวลำ โดยมีแผนท่ีจะ
ปรับก�ำลังกำรผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดในแต่ละภูมิภำค 
ส่งผลให้ต้นทุนในกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีควำม
มุง่มัน่ทีจ่ะให้ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศตระหนักถงึควำมแตกต่ำงของผลติภณัฑ์ของกลุม่
บริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรำยอื่นมำกยิ่งขึ้น โดยกำรสร้ำงตรำสัญลักษณ์ “กระดำษดั๊บเบิ้ล เอ” 
ให้แสดงถึงกระดำษที่มีคุณภำพสูง รวมถึง พยำยำมสร้ำงภำพลักษณ์ของกำรเป็นสินค้ำในตลำดระดับ
บน (Hi-End Segment) นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรและควบคุมต้นทุนกำรผลิต
ให้เหนอืกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยก�ำหนดแนวทำงให้ภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 
มกีำรด�ำเนนิธรุกจิแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นน�ำ้จนถงึปลำยน�ำ้ เพือ่ให้สำมำรถใช้ทรพัยำกรต่ำงๆ ร่วมกนั
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยได้ขยำยกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องและสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจหลักเป็นส�ำคัญ เช่น ผลิตบรรจุภัณฑ์ จัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และเครื่องเขียน 
ธุรกิจปลูกต้นกระดำษ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมดูแลผลกระทบ
จำกกำรประกอบธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ต่อสภำพแวดล้อมและคณุภำพชวีติของชุมชนโดยรอบ ซึง่จะ
ช่วยให้กลุม่บรษิทัฯ สำมำรถเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืต่อไปได้ในอนำคต และสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยำว 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท 

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจในกำรควบคุม และลักษณะกำรประกอบธุรกิจในระยะเวลำ 3 ปี
ที่ผ่ำนมำ มีดังต่อไปนี้

กันยายน
ปี 2558

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

พฤษภาคม
ปี 2559

• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ�ำนวน 2 รำย ได้แก่ Income Growth Securities Limited ถอืหุ้นจ�ำนวน 23,633,000 
หุ้น และ Asian Tech L.L.C. ถือหุ้นจ�ำนวน 23,400,000 หุ้น ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่รวมเป็นจ�ำนวน 
47,033,000 หุ้น ให้แก่ Always Rich Holdings Limited (“ARH”) จำกนั้น ARH ได้โอนหุ้นจ�ำนวน 
47,033,000 หุ้นดังกล่ำวให้แก่ Double A Holdings Limited (“DAH”) ส่งผลให้ DAH ถือหุ้นของบริ
ษัทฯ รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 349,147,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวนที่เคยถืออยู่เดิม คือ 302,114,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

พฤษภาคม
ปี 2559

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

ธันวาคม
ปี 2559

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

ธันวาคม
ปี 2559

• DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ท�ำสัญญำซื้อหุ้น Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่งเคยชนะกำร
ประมูลสัญญำขำยไฟฟ้ำจำกรัฐบำลฝรั่งเศส จำกผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่ำจ่ำยซ้ือรวมจ�ำนวน 1 ล้ำนยูโร 
(เทียบเท่ำประมำณ 38 ล้ำนบำท) โดยแบ่งเป็นจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้ำนยูโร (เทียบ
เท่ำประมำณ 27 ล้ำนบำท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำประมำณ 11 ล้ำน
บำท) Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100

มีนาคม
ปี 2561

• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 มีมติอนุมัติกำรจ�ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในหุ้นสำมัญของ Alizay จ�ำนวน 75,737,012 หุ้น ที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของอยู่ทั้งหมดให้แก่ Double A 
Holdings Limited (“DAH”) ซึง่เป็นนติบิคุคลท่ีถอืหุ้นในบรษัิทฯ ผ่ำนบรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ โฮลดิง้ส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.87 ของหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในรำคำหุ้นละ 35.48 บำท 
หรือ 0.91 ยูโรต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 2,687 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำที่ไม่ต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ที่ค�ำนวณได้ตำมรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรอิสระต่อกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว เพื่อลดผลกระ
ทบในเชิงลบต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจำก Alizay มีผลขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เกีย่วข้อง ตำมทีส่�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดงักล่ำว

เมษายน
ปี 2561

• ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทได้รับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”) ในรำคำ 
209.3 ล้ำนบำท บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”) ในรำคำ 55.4 ล้ำนบำท และบริษัท ไลม์ 
ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”) ในรำคำ 377.1 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ โดยทั้ง 3 บริษัทดังกล่ำว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561 และ
จดทะเบียนเสร็จกำรช�ำระบัญชี ในวันที่ 24 ธันวำคม 2561

20   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 21



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1) นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษถ่ำยเอกสำร กระดำษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดำษครบวงจร โดยเริ่มด�ำเนินธุรกิจ
มำตั้งแต่ปี 2539 ท�ำให้บริษัทฯ มีประสบกำรณ์อันยำวนำนในอุตสำหกรรมดังกล่ำว และได้รับควำมไว้วำงใจและกำรยอมรับจำกลูกค้ำในวง
กว้ำง ปัจจบุนับริษัทฯ มรีำยได้หลกัจำกกำรขำยกระดำษพมิพ์เขยีน และเยือ่กระดำษทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ 
“Double A” โดยบริษัทฯ กระจำยสินค้ำส่วนใหญ่ผ่ำนทำงผู้จัดจ�ำหน่ำยเป็นหลัก ซึ่งมีกำรเข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัทจำกภำยนอกที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรกระจำยสินค้ำในแต่ละภำคพื้นทวีปให้เข้ำมำเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่ำง ๆ นอกจำกนี้ ยังมี
กำรกระจำยสนิค้ำบำงส่วนผ่ำนร้ำนค้ำปลกีขนำดใหญ่ภำยในประเทศท่ีมเีครอืข่ำยสำขำครอบคลมุในหลำยพืน้ที ่อกีทัง้ บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ำยเอกสำร Double A Copy Center 
และร้ำนขำยกระดำษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยำยโครงกำรใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและสภำพ
แวดล้อมทำงธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รักษำระดับควำมสำมำรถในกำรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 19 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท โดยแบ่งกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ กลุ่มเยื่อกระดำษและสำรเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่อง นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจบริษัทร่วมที่ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำอีกด้วย โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การด�าเนินงานของบริษัทย่อย

• กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระดาษ 

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 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,500.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็ม
ทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทำงตรงใน APM 3 ในสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน AAH ใน
สัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ APM3 เป็นกิจกำรที่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จำก BOI และได้รับรำยงำนกำรศึกษำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั้งได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับ
กำรก่อสร้ำงและได้ยื่นขออนุญำตกำรประกอบกิจกำรเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนสิงหำคม 2556 

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

2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”) 

QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศบังคลำเทศ เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2554 เพื่อด�ำเนินกำรผลิต
และจ�ำหน่ำยกระดำษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,750.00 ล้ำนตำกำ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้ง
สิ้น 157.90 ล้ำนตำกำ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน QPM โดยอ้อมผ่ำน AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว ปัจจุบัน QPM ได้รับควำมเห็นจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ให้มีมติปรับเปลี่ยนขนำดกำรลงทุนโดยปรับเปลี่ยน
จำกกำรผลิตกระดำษ มำเป็นกำรตัดกระดำษ โดยรับจ้ำงและหรือน�ำเข้ำม้วนกระดำษมำตัดเป็นกระดำษตำมขนำดต่ำง ๆ เพื่อขำย โดยปรับ
ลดขนำดกำรลงทุนจำกงบประมำณ 47 ล้ำนเหรียญสหรัฐ มำเป็นงบประมำณกำรลงทุนประมำณ 1.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ QPM ได้เริ่ม
ด�ำเนินงำนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ปี 2556

3) APC Middle East FZE (“APC ME”) 

APC ME เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 
เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัดแปรรูปกระดำษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจำกกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรโรงกระดำษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศสจึงได้มีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรจัด
ตั้งโรงตัดแปรรูปกระดำษ ณ สถำนที่ต่ำงๆ ท่ัวโลกพบว่ำกำรลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดำษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์มีควำมเหมำะสมท้ังในด้ำนต�ำแหน่งท่ีตั้งท่ีใช้เป็นแหล่งกระจำยสินค้ำไปยังคูเวต กำตำร์ โอมำน บำห์เรนและผลประโยชน์
ทำงภำษีที่ได้รับ บริษัทฯ ได้พิจำรณำกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดำษ โดยให้ AAH เข้ำซื้อหุ้น Eastsun จำกบริษัทเกี่ยวโยงกัน 
ซึ่ง Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ME ที่ตั้งอยู่ในเขต Free zone และได้รับยกเว้นภำษีในกำรน�ำเข้ำ และส่งออก โดยหลังจำก AAH 
เข้ำซื้อหุ้น Eastsun แล้ว จะมีกำรทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun เพื่อน�ำไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็นจ�ำนวน 176 ล้ำนบำทเพื่อด�ำเนินกำรตำม
แผนงำนโครงกำรต่อไป โดย APC ME สำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรได้เดือนพฤษภำคม ปี 2557

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

APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงำนตดั เตรยีม และบรรจกุระดำษ เป็นศูนย์กลำงกระจำยสนิค้ำให้กับประเทศอียปิต์และแถบแอฟรกิำเหนอื ซึง่รบัม้วนกระดำษมำจำกโรง
ผลิตกระดำษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีก�ำลังกำรผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 APC EG มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2558 ทำง APC EG ได้ท�ำกำรซื้อคลังสินค้ำส�ำหรับติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 
4,150 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ที่เมือง Alexandria ซึ่งเป็นเมืองท่ำที่ส�ำคัญของประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จจะเป็นกำรเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรกระจำยสินค้ำในประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกำเหนือ ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ดี 
ในปี 2559 ได้เกิดเหตุสงครำมกลำงเมืองและกำรก่อกำรร้ำยขึ้นในประเทศอียิปต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลุกลำมไปในวงกว้ำง เหตุกำรณ์ดังกล่ำว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ประเมินสถำนกำรณ์กำรลงทุนในภูมิภำคดังกล่ำวใหม่ และตัดสินใจที่จะยุติกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวลงในเดือนตุลำคม 
2561 โดยปัจจุบัน APC EG ได้ปล่อยเช่ำคลังสินค้ำให้กับบริษัทภำยนอกและอยู่ระหว่ำงกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินออกไป

• กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี

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

HTSM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2537 ตำมสัญญำร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ
บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“SMT”) เพื่อด�ำเนินกำรวิจัย พัฒนำ ผลิต และจ�ำหน่ำยสำรเคมี Precipitated Calcium 
Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่ำ “หินปูนสังเครำะห์” ส�ำหรับใช้ใน กำรกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
HTSM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.00

ปัจจุบัน HTSM มีโรงงำนผลิต PCC จ�ำนวน 1 โรง และได้มีกำรขยำยโรงงำนผลิต เมื่อเดือนสิงหำคม ปี 2554 เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิต 
ท�ำให้ขนำดก�ำลังกำรผลิตเพิ่มจำกเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็น 71,000 ตันต่อปี โดย PCC ที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตของ HTSM จะถูกน�ำไป
ใช้ทดแทนเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยำวในกระบวนกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยลดปริมำณกำรน�ำเข้ำเยื่อใยยำวจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำเยื่อใยยำว และควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนให้
อยู่ในระดับที่ต�่ำลงได้ รวมทั้งสำมำรถช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย

22   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 23



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

APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตเยื่อกระดำษ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 APulpM3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,615 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 403,750,011.58 บำท 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมใน APulpM3 ผ่ำน AAH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ส�ำหรับกำรจัดตั้ง APuplM3 ขึ้นนั้น เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ได้ขยำยก�ำลังกำรผลิตของโรงกระดำษเพิ่มขึ้น ท�ำให้ปริมำณเยื่อกระดำษของ
กลุ่มบริษัทฯ ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ในเดือนพฤษภำคม ปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงกำรโรงเยื่อ 3 ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิต 
472,500 ตนัต่อปี (หรือ 1,500 ตนัต่อวนั) เพือ่เพิม่ก�ำลงักำรผลติเยือ่กระดำษ นอกจำกนี ้ภำวะอตุสำหกรรมเยือ่กระดำษก�ำลงัอยูใ่นช่วงขำขึน้ 
เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรใช้เยื่อกระดำษในปี 2561 จำกในหลำยภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นจำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และส่ง
ผลให้รำคำเยื่อกระดำษปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อกำรด�ำเนินโครงกำรของ APulpM3 

ทั้งนี้ เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตของโครงกำรโรงเยื่อ 3 นี้ จะท�ำให้ได้น�้ำมันยำงด�ำออกมำเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งจะสำมำรถจ�ำหน่ำย
ให้แก่กลุ่ม NPS เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำได้ ดังนั้น กำรด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ของกลุ่ม NPS ที่
จะใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนกำรผลิตนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินโครงกำรโรงเยื่อ3 เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ แต่จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยในประเทศนับตั้งแต่ปี 
2557 ท�ำให้กำรประกำศรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกหน่วยงำนภำครฐัเลือ่นออกไปจำกทีค่ำดกำรณ์ไว้ และส่งผลกระทบให้กลุม่บรษิทัฯ ต้องชะลอแผนกำร
ด�ำเนินโครงกำรโรงเยื่อ 3 เป็นกำรชั่วครำว อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำหน่วยงำนภำครัฐจะประกำศรับซื้อไฟฟ้ำในอนำคตอันใกล้ ภำย
หลังจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศเข้ำสู่ภำวะปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์กำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
จะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินโครงกำรเยื่อ 3 ต่อได้ตำมแผนงำนที่วำง

• กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวข้อง

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

DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2538เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตน�้ำอุตสำหกรรม 
ซึ่งประกอบด้วยโรงผลิตน�้ำอุตสำหกรรมก�ำลังกำรผลิต 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 ลูกบำศก์เมตรต่อปี และอ่ำง
เก็บน�้ำขนำด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 DA NS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 501,616,060 บำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้ง
จ�ำนวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ DA NS มีควำมสำมำรถบริกำรจัดหำน�้ำดิบได้มำกกว่ำ 36 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกค้ำหลัก คือ กลุ่มบริษัทฯ และลูกค้ำ
อุตสำหกรรมอื่นในเขตอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำถือหุ้นของบริษัทฯ ใน DA NS ส่งผลให้ DA NS มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่งไม่สำมำรถถือครองที่ดินเกินกว่ำ 10 ไร่ได้ จึงต้องได้รับกำรส่งเสริมจำก BOI เพื่อขออนุญำตถือครองที่ดินจำก BOI 
ซึ่ง DA NS ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556

2) บริษัท คันนา จ�ากัด (“KN”) 

KN เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2551 เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยกำรเช่ำคันนำจำก
เกษตรกร เพือ่ด�ำเนนิกำรปลกูต้นกระดำษ เม่ือครบอำย ุ3 ปี ต้นกระดำษจะเตบิโตเตม็ทีแ่ละพร้อมส�ำหรบักำรตดัฟัน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 KN มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,920 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,920 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน AAH 
ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกต้นกระดำษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่วนปลำยไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนำด โดยจะจ�ำหน่ำยส่วนโคน
ไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตกระดำษ และจะจ�ำหน่ำยส่วนปลำยไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนำดให้แก่กลุ่มธุรกิจพลังงำน
ของบริษัทฯ เพือ่น�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิชวีมวลอืน่ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ ทัง้นี ้กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรปลูกต้นกระดำษดงักล่ำว นอกจำก
จะเป็นกำรช่วยเพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บริษทัฯ แล้ว ยงัเป็นกำรช่วยส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้อีกทำงหนึ่งด้วย

3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด (“AAH”) 

AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2538 เพื่อเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 AAH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,600 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 2,600 ล้ำนบำท 
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด 

ปัจจุบัน AAH ถือหุ้นทำงตรงอยู่ในบริษัทอื่นเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยสำมำรถช่วยสนับสนุนกำรจัดหำวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี

ปัจจุบัน AAH อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนภำยในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อม ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก 
และยังคงมองหำโอกำสท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรหรือบริษัทอ่ืน ท่ีสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกในอนำคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และสร้ำงควำมมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว 

4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) 

 Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2546 เพื่อเข้ำถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 67.15 ล้ำนเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

จำกควำมต้องกำรทีจ่ะจดัตัง้โรงตดัแปรรปูกระดำษในเขต Free zone ของประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ เพ่ือกระจำยสนิค้ำไปยงับริเวณ
ใกล้เคยีงและผลประโยชน์ทำงภำษ ีบรษิทัฯ จงึได้พจิำรณำกำรเข้ำลงทนุในธรุกจิ โรงตดัแปรรปูกระดำษหรอื APC ME ผ่ำนทำง Eastsun โดย
ให้ AAH เข้ำซื้อหุ้น Eastsun จำกบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว และได้
ก�ำหนดแนวทำงให้ Eastsun เป็น Holding Company ของบริษัทในต่ำงประเทศที่ท�ำธุรกิจแปรรูปกระดำษ เพื่อประโยชน์ทำงภำษีและกำร
ลงทุนต่อไปในอนำคต

5) Metro Profit International Limited (“Metro”) 

Metro เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2555 เพื่อเข้ำถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 Metro มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 350 ล้ำนเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบัน Metro 
ไม่ได้ประกอบกจิกำรใดและอยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรถอนกำรจดทะเบยีน (Deregisteration) หำกไม่มีผูใ้ดคัดค้ำนกำรถอนกำรจดทะเบียนของ 
Metro ไปยงันำยทะเบยีนบรษิทัภำยใน 3 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีป่ระกำศในรำชกจิำนเุบกษำ (Gazette) นำยทะเบยีนบริษทัจะประกำศกำรถอน
กำรจดทะเบียนในรำชกิจำนุเบกษำต่อไป

ขั้นตอนกำรถอนกำรจดทะเบียนดังกล่ำวใช้เวลำโดยรวมประมำณ 5 เดือน โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะเสร็จสิ้นกระบวนกำรถอนกำรจด
ทะเบียนภำยในครึ่งปีแรกของปี 2562 

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

DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2557 เพื่อลงทุนในบริษัท
ท่ีจะจัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมำร์ ส�ำหรับเข้ำด�ำเนินกำรร่วมประมูลและเจรจำรำยละเอียดสัญญำเช่ำโรงเยื่อและกระดำษกับกระทรวง
อุตสำหกรรมของประเทศเมียนมำร์ และเข้ำลงทุนในประเทศกัมพูชำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 DASG มีทุนจดทะเบียน 4,539,601 
ดอลล่ำร์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 4,539,601 ดอลล่ำร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่
ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจำรณำให้ DASG เข้ำไปลงทุนในประเทศกัมพูชำ เพื่อด�ำเนินโครงกำรปลูกและจัดหำไม้ แล้วน�ำมำจัดส่งให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ โดยปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

24   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 25



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

A-Maritime เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 และมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นบรษิทัผูล้งทนุในกลุม่ธุรกจิกำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรอืเดนิทะเล โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 A-Maritime 
มีทุนจดทะเบียน 32.15 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนทำง AAH ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กำรจดทะเบียนบริษัทเรือที่ประเทศฮ่องกงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และได้ค่ำเช่ำสูงกว่ำบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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 2561 NPS Mosa 
Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

9) Alizay 1 Shipping Company Limited 

Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวัน
ที่ 3 ตุลำคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุน จดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 
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 และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 
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 และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPS Mosa 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company 
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 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 2561 Alizay 1 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000.00 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company 
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 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 2561 Tofte 1 
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000.00 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company 
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมด

การด�าเนินงานของบริษัทร่วม

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

NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2538 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อกำร
อุตสำหกรรม ด้วยโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน�ำ้ และจดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ�ำกัด เมือ่วนัที่ 
26 พฤษภำคม 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท โดยเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วรวม
ทั้งสิ้น 9,354.04 ล้ำนบำท ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPS มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 7 (“PP7”) และ
โรงไฟฟ้ำ 8 (“PP8”) ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์ คิดเป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำก�ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งใช้ถ่ำนหินและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิต ส�ำหรับลูกค้ำหลักของ NPS คือ กฟผ. บริษัทฯ และลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัด
ปรำจีนบุรี โดย NPS ได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. จ�ำนวน 2 ฉบับ โดยมีก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อำยุ
สัญญำ 25 ปี และจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในปี 2567 ส�ำหรับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับบริษัทฯ นั้น มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีอำยุสัญญำ 5 ปีนับ
จำกวันที่ได้รับใบอนุญำตจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยสัญญำจะมีผลบังคับต่อไปอีกครำวละ 5 ปี หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่แสดงเจตนำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรว่ำ ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ในส่วนของลูกค้ำอุตสำหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรพลงังำน ประเภทกจิกำรใบอนญุำตจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและกจิกำรระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในสวนอตุสำหกรรม 304 จงัหวดัปรำจนีบรีุ 
จำก BECO ท�ำให้ NPS สำมำรถเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวได้โดยตรง ส�ำหรับไอน�้ำ
ที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ภำยในกิจกำร และส่วนที่เหลือทำง NPS ได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ โดยสัญญำซื้อขำยไอน�้ำ
กับบริษัทฯ มีอำยุสัญญำ 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญำเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2540 และจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2566 

ส�ำหรบัถ่ำนหนิซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัทีส่�ำคัญในกำรผลิตไฟฟ้ำ ปัจจบุนั กลุม่ NPS ได้จดัหำถ่ำนหนิจำกผูจ้ดัจ�ำหน่ำยในประเทศเป็นหลกั โดย
สำมำรถเลือกซื้อถ่ำนหินได้ตำมปริมำณที่ต้องกำรเป็นครำว ๆ ไป ตำมรำคำตลำด ซึ่งจะซื้อในปริมำณครำวละ 20,000 – 40,000 ตัน โดยใช้
รถบรรทุกของ NPS และคู่ค้ำในกำรขนถ่ำนหิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม NPS อำจพิจำรณำเข้ำท�ำสัญญำจัดซื้อถ่ำนหินระยะยำวกับผู้จัดจ�ำหน่ำย
ถ่ำนหินได้หำกมีรำคำที่เหมำะสม ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น กลุ่ม NPS ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นพลังงำน และจัดหำเชื้อเพลิงชีว
มวลจำกกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศโดย ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยฝ่ำยจัดซื้อชีวมวลกลำง (Biomass Fuel Sourcing) 

2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด (“NPP2”)

NPP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 370.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP2 มีจ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 
2 (“PP2”) มีที่ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีขนำดก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
อื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ำยให้กับ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำระยะยำวมีอำยุสัญญำ 21 ปี และสัญญำจะสิ้นสุดในปี 2563 ซึ่งพลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำดังกล่ำวอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแส
ไฟฟ้ำส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ำยให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

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

NPP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เพื่อด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแส
ไฟฟ้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,640.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP3 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 3 (“PP3”) และโรงไฟฟ้ำ 4 (“PP4”) โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 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�ำหน่ำยให้กับบริษัทฯ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ มีอำยุ
สัญญำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2554 โดยสัญญำจะมีผลบังคับต่อไปอีกครำวละ 1 ปี หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่แสดงเจตนำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรว่ำ ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

26   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 27



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�ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,840.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP5 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 5 (“PP5”) และโรงไฟฟ้ำ 6 (“PP6”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมำจำกบริษัทฯ ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยกิจกำรโรงไฟฟ้ำลงวันที่ 
26 มิถุนำยน 2552 โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 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 ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำทั้ง 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 2561 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,778.00 ล้ำนบำท 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 คือในส่วนของหม้อไอ
น�้ำ ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 300 ตันต่อชั่วโมง โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555 และได้จ�ำหน่ำยไอน�้ำแรงดันสูงให้
แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไอน�้ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ NPS และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งดัง
กล่ำวสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง นอกจำกนี้ NPP5A ยังขำยไอน�้ำแรงดันปำนกลำงและแรงดันต�่ำให้กับบริษัทฯ และลูกค้ำ
อุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี อีกด้วย ส่วนโครงกำรในช่วงที่ 2 เป็นหน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำ ขนำด 98 เมกะ
วัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 โดยกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้
ถูกจ�ำหน่ำยไปให้กับบริษัทฯ ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวมีอำยุสัญญำ 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในปี 2566 โดยมีพลังงำนไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวมอยู่ที่ 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 2561 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 ใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ทั้งสิ้น 55 ไร่ และจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในกำรผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ำเป็นแบบกังหันไอน�้ำ 
ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ ลูกค้ำใน
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�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
และไอน�้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 950.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ NPP11 
คือ โรงไฟฟ้ำ 11 (“PP11”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมำจำกบริษัทฯ ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยกิจกำรโรงไฟฟ้ำลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2552 โดยมีที่
ตั้งของโรงไฟฟ้ำอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ขนำดก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็น
เชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้ถูกจ�ำหน่ำยให้กับ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีอำยุสัญญำ 25 ปี และ
สัญญำจะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำดังกล่ำวอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ นอกจำกนี้ NPP11 ได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไอน�้ำกับบริษัทฯ 
เพื่อจ�ำหน่ำยไอน�้ำที่ได้จำกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำดังกล่ำว

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจกำรทั้งหมดของ NPP11 
ให้แก่ NPP5 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย NPP11 ได้โอนกิจกำรทั้งหมดให้ NPP5 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระบัญชี

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

NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ท่ีจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันท่ี 11 มีนำคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,515.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 378.75 ล้ำนบำท 
ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีแผนที่จะด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดก�ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวใช้เทคโนโลยี หม้อไอ
น�้ำชนิดน�ำสำรเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) และใช้น�้ำมันยำงด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต ทั้งนี้ NPP12 ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2556 และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 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

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ากัด (“IPP IP2)

IPP IP2 เป็นบรษิทัย่อยของ NPS ทีไ่ด้จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษัิทจ�ำกดั เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม 2555 เพ่ือด�ำเนนิธรุกิจผลติและจ�ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และรองรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ที่รับโอนมำ
จำก NPS IPP ตำมแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,380.00 ล้ำน
บำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,310.44 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โครงกำร
โรงไฟฟ้ำดังกล่ำวใช้เทคโนโลยไีอน�ำ้แบบ CFB และมชีดุผลติกระแสไฟฟ้ำเป็นแบบกงัหนัไอน�ำ้ โดยใช้ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลงิหลกั และคำดว่ำจะ
ใช้เงินลงทุนส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งนี้ ประมำณ 25,000.00 ล้ำนบำท ซึ่งจะจัดหำจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แหล่งเงินทุนภำยใน
กลุ่ม NPS และนักลงทุนใหม่จำกภำยนอก

ทำง IPP IP2 ได้จัดด�ำเนินกำรแก้ไขรำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (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 
กมุภำพนัธ์ 2560 โดยให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูตำมแนวทำงและรำยละเอียดที ่คชก. ก�ำหนด โดยไม่ตดัสทิธกิลุม่บริษทัฯ ทีจ่ะเสนอรำยงำน EHIA 
ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ คชก. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนฉบับดังกล่ำว โดยคำดว่ำจะได้รับควำมเห็นชอบต่อรำยงำนภำยในไตรมำส 2 ของ
ปี 2564 นอกจำกนี้ IPP IP2 ยังอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว (PPA) กับ กฟผ. เพื่อก�ำหนดวันเริ่มต้นจ่ำย
ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) โดย IPP IP2 มีแผนงำนเบื้องต้นส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ IPP 
IP2 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ส�ำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้ำ หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ซึ่งตำมแผนงำนปัจจุบันคำดว่ำจะสำมำรถ SCOD ได้ในปลำย
ปี 2569 และปี 2570 ตำมล�ำดับ 
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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 2561 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 2 ของปี 2564

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ากัด (“CHP1”)

CHP1 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2555 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงจ�ำหน่ำยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 2,492.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 720.50 ล้ำนบำท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ CHP1 ได้ยื่นรำยงำน EIA ฉบับแก้ไขส่งส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 30 สิงหำคม 2560 และรำยงำน EIA ฉบับดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คชก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 
นอกจำกนี้ CHP1 ได้ส่งหนังสือแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำติให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
รับหนังสือตอบกลับจำก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 เรื่อง หลักกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ พร้อมประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง
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 และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 250.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ 
CHP3 มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อศึกษำข้อมูลและจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบสถำนที่ตั้งของ
โครงกำรเพื่อจัดท�ำ EIA ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 ภำยหลังจำกที่ EHIA ของ IPP IP2 ได้รับกำรอนุมัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจำก
นี ้CHP3 ได้น�ำส่งหนงัสอืแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำตไิปยงั ปตท. แล้ว ปัจจบุนั CHP3 ยงัอยูร่ะหว่ำงรอประกำศกำรรบัซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติ
ไฟฟ้ำรำยเล็ก แบบ SPP Gas จำกทำงคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (“กกพ.”)

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ากัด (“CHP5”)

CHP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติรวมถึงจ�ำหน่ำยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan)โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 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 ปัจจุบัน CHP5 ยัง
อยู่ระหว่ำงรอประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก แบบ SPP Gas จำกทำงคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (“กกพ.”)

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ากัด (“CHP7”)

CHP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติรวมถึงจ�ำหน่ำยไอน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจทำง
ด้ำนพลังงำนตำมแผนพัฒนำพลังงำนไฟฟ้ำ (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 1.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ CHP7 ได้น�ำส่งหนังสือแจ้งควำมสนใจใช้ก๊ำซธรรมชำติไปยัง ปตท. แล้ว ปัจจุบัน CHP7 ยังอยู่ระหว่ำงรอประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก แบบ SPP Gas จำกทำงคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (“กกพ.”)

15) บริษัท อี 85 จ�ากัด (“E85”)

E85 เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทำนอล จ�ำกัด (“AAE”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2550 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยเชื้อเพลิงเอทำนอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น E85 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2556 โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,853.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว E85 มีหน่วยกำรผลิต 2 หน่วย รวมเป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน 
สถำนที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยกำรผลิตเอทำนอลหน่วยที่ 1 ขนำด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้ง
หมำดจ�ำนวน 4 โรง ที่รองรับหน่วยกำรผลิตหน่วยที่ 1 นั้น เริ่มด�ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนมกรำคมปี 2556 ส่วนหน่วยกำรผลิต
หน่วยที่ 2 ขนำด 250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนำคมปี 2559

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ากัด (“SNB”)

SNB เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2531 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันร�ำดิบและร�ำ
สกัด (กำกร�ำ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงำนของ SNB ตั้งอยู่ในต�ำบลบำงสมัคร อ�ำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชงิเทรำ ซึง่อยูใ่กล้กบัแหล่งปลกูข้ำวทีเ่ป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลิต โดยมกี�ำลงักำรผลติตดิตัง้ 200.00 ตนัร�ำดบิต่อวนั สำมำรถผลติ
น�้ำมันร�ำดิบได้ประมำณ 40.00 ตันต่อวัน และร�ำสกัดได้ประมำณ 160.00 ตันต่อวัน ส�ำหรับลูกค้ำหลักของ SNB คือ กลุ่มลูกค้ำที่น�ำน�้ำมัน
ร�ำดิบไปผลิตเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสำหกรรมผลิตน�้ำมันร�ำข้ำวเพื่อกำรบริโภคและอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ และกลุ่มลูกค้ำที่น�ำร�ำสกัด 
(กำกร�ำ)ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมผลิตอำหำรสัตว์ 

อย่ำงไรก็ดี SNB ได้หยุดกำรผลิตตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558 เพื่อลดผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกรำคำวตัถดุบิทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่ำงมำก และได้เริม่กลบัมำด�ำเนนิกำรผลติใหม่ตัง้แต่เดือนธนัวำคม 2558 ซ่ึงเป็นฤดกูำลผลติข้ำวนำปี ท�ำให้
มีปริมำณร�ำข้ำวขำวเพิ่มมำกขึ้น และรำคำร�ำข้ำวขำวและรำคำน�้ำมันร�ำดิบกลับสู่ภำวะปกติ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2559 
SNB ได้รับผลกระทบจำกภำวะภัยแล้ง ท�ำให้มีปริมำณร�ำข้ำวขำวน้อยกว่ำปกติ และรำคำร�ำข้ำวขำวปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมำณกำร
สั่งสีข้ำวของผู้ส่งออกข้ำวสำรมีน้อย ท�ำให้รำคำร�ำข้ำวขำวสูงขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมำสที่ 3 ท�ำให้ไม่สำมำรถผลิตน�้ำมันร�ำดิบได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ในส่วนของร�ำสกัดได้รับผลกระทบจำกผู้ผลิตอำหำรสัตว์น�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ เช่น ข้ำวสำลี และกำกถั่วเหลือง ซึ่งมีรำคำต�่ำกว่ำร�ำ
สกัดเข้ำมำทดแทน ท�ำให้รำคำขำยร�ำสกัดถูกกดดันจนรำคำปรับลดต�่ำกว่ำปกติ ทั้งนี้ SNB ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตน�้ำมันปำล์ม
จำกกำกปำล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวล โดย SNB ได้เริ่มด�ำเนินกำรผลิต
น�้ำมันปำล์มแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำร NPS ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ SNB ให้แก่ 
บริษัท มำยกรีนซิตี้โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง คำดว่ำจะด�ำเนินกำรซื้อขำยแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1/2562

17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด (“AL”)

AL เป็นบรษิทัย่อยของ NPS ทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ำกดั เมือ่วนัที ่6 กรกฎำคม 2555 เพือ่ประกอบธรุกจิแยกคลอไรด์และโพแทสเซยีม
และสำรเคมีที่จ�ำเป็นในกำรผลิตเยื่อออกจำกขี้เถ้ำขำว โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 155.00 ล้ำนบำท เป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ซึ่งประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจกำรทั้งหมดของ AL ให้แก่ 
NPP5 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย AL ได้โอนกิจกำรทั้งหมดให้ NPP5 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

30   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 31



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

NPS Solar Rooftop เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรลงทุนท�ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ต่อมำ NPS Solar Rooftop ได้เปลี่ยนมำด�ำเนินกำรศึกษำควำมเป็น
ไปได้ในกำรลงทุนท�ำโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150.00 ล้ำน
บำท 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 2561 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 310.00 ล้ำนบำท 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�ำลังขนส่งถ่ำนหินได้ประมำณครั้งละ 52,000 ตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถ่ำนหินจำก
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 เพื่อรองรับกำรขนส่งเช้ือเพลิงให้กับกิจกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 101.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OR เป็นเจ้ำของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนำด 44,849.00 เมตริกตัน 
(Supermax Size) โดยเรือล�ำนี้ถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถ่ำนหินและไม้สับ ซึ่งมีก�ำลังขนส่งถ่ำนหินได้ประมำณครั้งละ 40,000 ตันต่อเที่ยว และ
มีก�ำลังสำมำรถขนไม้สับได้ประมำณครั้งละ 20,000 ตันแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว 

อย่ำงไรกด็ ีทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริหำรของ NPSครัง้ที ่7/2559 เมือ่วนัที ่21 กนัยำยน 2559 ได้มมีติอนมัุตขิำยเรอื M.V. NPS ORANA 
ซึง่เป็นแบบขำยซำก ในรำคำไม่ต�ำ่กว่ำ 280 เหรยีญสหรฐัต่อเมตรกิตนั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ�ำนวน 2.55 ล้ำนเหรยีญสหรัฐ 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 เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2556 ต่อมำเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2556 ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 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 

อย่ำงไรก็ด ีตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร NPS คร้ังที ่1/2557 เมือ่วนัที ่19 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้มมีตอินมุตักิำรปรบัโครงสร้ำงเรอืขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยให้ NSP Cape ขำยเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กับ OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งภำยในกลุ่ม โดยได้ด�ำเนิน
กำรขำยเรือ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2557 ในรำคำ 572.91 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน ปัจจุบัน NPS CAPE ไม่ได้ประกอบ
กิจกำรใดและอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรช�ำระบัญชี

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

OSH เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชน
จีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 32.50 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของ OSH เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงเรือขนส่งสินค้ำระหว่ำง
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 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ากัด (“OC”)

OC เป็นบรษิทัย่อยของ OSH ได้จดทะเบยีนเป็นบริษทัจ�ำกดัภำยใต้กฎหมำยของเขตบรหิำรพเิศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน เมือ่
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 OC มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน OC เป็นผู้รับบริหำรจัดกำรเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนให้แก่ Alizay 2 และ Cape Shipping

24) บริษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ้ง จ�ากัด (“Alizay 2”)

Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของเขตสำธำรณรัฐปำนำมำเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทัง้สิน้ 10,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั ซึง่เป็นทนุทีอ่อกแล้วและช�ำระค่ำหุน้เตม็จ�ำนวน โดยม ีOSH เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2558 Alizay 2 ได้ท�ำกำรซื้อเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY ในรำคำ 9.20 ล้ำนเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ โดยอำศัยแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืม OSH เรือล�ำดังกล่ำวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับอำยุประมำณ 12 ปี ขนำดเรือ 49,917 
เมตริกตัน ควำมสำมำรถในกำรขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ยว ภำยหลังจำกที่ Alizay 2 ซื้อเรือเข้ำมำได้เปลี่ยนชื่อเรือล�ำดัง
กล่ำวเป็น M.V. ALIZAY 2 และถูกน�ำมำใช้รับกำรว่ำจ้ำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศกับบุคคลภำยนอกเป็นรำยเที่ยว

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

Cape Shipping เป็นบริษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐปำนำมำ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 Cape Shipping มีทุน
จดทะเบยีนรวมทัง้สิน้ 10,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั ซึง่เป็นทุนท่ีออกและช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยม ีOSH เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด Cape Shipping ได้ซื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จำก OSH ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงเรือขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ ในรำคำ 17.80 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ช�ำระค่ำเรือล�ำดังกล่ำวโดยอำศัยแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้
ยืม OSH โดยเรือล�ำนี้มีก�ำลังขนส่งถ่ำนหินได้ประมำณครั้งละ 172,036 เมตริกตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมำใช้เพื่อขนส่งถ่ำนหินจำกต่ำงประเทศ
มำยังท่ำเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ เข้ำ
ท�ำสัญญำว่ำจ้ำง Cape Shipping ขนส่งถ่ำนหินเป็นรำยครั้ง 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 ได้เข้ำซื้อหุ้นของ ITS5 จำกผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและสนับสนุนกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงทะเลของกลุ่ม 
NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน ITS5 มีทุ่นขนถ่ำยสินค้ำอยู่บริเวณกลำงทะเลบริเวณ อ�ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรีจ�ำนวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเครื่องหนีบยกของ (Grab) จ�ำนวน 2 ตัว โดยสำมำรถขนถ่ำยสินค้ำได้ประมำณ 2.00 ล้ำนตันต่อปี ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้ำที่ด�ำเนินกำรขนถ่ำย

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร NPS ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจกำรทั้งหมดของ ITS5 ให้แก่ 
NPP3 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย ITS5 ได้โอนกิจกำรทั้งหมดให้ NPP3 แล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี
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27) บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด (“NS304”) 

NS304 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำเพื่อ
กำรอตุสำหกรรมให้แก่ลกูค้ำอุตสำหกรรมในสวนอตุสำหกรรม 304 จงัหวดัปรำจนีบรุ ีและจัดหำน�ำ้ดบิให้แก่ NPP3 ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 462.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 462.00 ล้ำนบำท 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 และลูกค้ำให้เพียงพอและสำมำรถรองรับกำรเติบโตในอนำคต 

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 ซึ่งลูกค้ำส่วนใหญ่ของ DARC เป็นบริษัทภำยในกลุ่ม NPS และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ส�ำหรับช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำทำง DARC ได้มีกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยนโยบำยที่มุ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและ
พัฒนำแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต ไปจนถึงกำรขจัดของเสียที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่ง
ได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนของรัฐและสถำบันกำรศึกษำช้ันน�ำ ทั้งนี้ ผลงำนที่ผ่ำนมำของ DARC ประกอบไปด้วย กำร
พฒันำสำยพันธุต้์นพลงังำนให้มค่ีำควำมร้อนสงูเหมำะแก่กำรใช้เป็นเชือ้เพลงิ กำรเพิม่ประสิทธภิำพกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยแบบจ�ำลองทำง
วิศวกรรม กำรพัฒนำระบบตรวสอบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องบินไร้คนขับโดยแสดงผลบนหน้ำจอมือถือ และกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำร
ผลิตมำท�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 2561 PT Utami มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 34,000 
ล้ำนรเูปียห์อนิโดนเีซยี (Authorized Capital) เป็นทนุทีช่�ำระแล้วทัง้สิน้ 34,000 ล้ำนรเูปียห์อนิโดนเีซยี (Issued Capital) เมือ่วนัที ่6 มนีำคม 
2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและช�ำระแล้วกับหน่วยงำนรำชกำร โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ NPS ได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนำยน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมือง
ถ่ำนหนิบทินูสั โดยวตัถุประสงค์ของกำรลงทนุในธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปเพ่ือจดัหำแหล่งถ่ำนหนิส�ำหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้ำภำยในกลุม่ 
NPS ซึ่งจะช่วยให้กำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรส�ำรวจเบื้องต้นได้มีกำร
ประเมินว่ำ เหมืองถ่ำนหินดังกล่ำวจะมีปริมำณถ่ำนหินส�ำรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 13.00 ล้ำนตัน ตำมอัตรำส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนควำม
คบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนเหมอืงถ่ำนหนินัน้ ปัจจบุนั PT Utami ได้รบัสมัปทำนกำรประกอบกจิกำรเหมอืงถ่ำนหนิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่ำงด�ำเนนิกำรขอใบอนญุำตอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึกำรออกแบบและพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่สนบัสนุนกำรผลิตถ่ำนหนิของโครงกำร

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

SNST เป็นบริษัทย่อยของ NPS ท่ีจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2538 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยแป้งมันส�ำปะหลัง 
แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร และก๊ำซชีวภำพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 270.00 ล้ำนบำท เป็นทุนที่
ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงำนของ SNST ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
พนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งแป้ง
มันส�ำปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวัน และก๊ำซชีวภำพ 12,400 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ส�ำหรับลูกค้ำ
หลกัของ SNST เป็นกลุม่ลกูค้ำทีน่�ำแป้งมนัส�ำปะหลงัไปผลติเป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมกระดำษและอำหำร และน�ำก๊ำซชวีภำพไปเป็นวตัถดุบิ
ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ

(2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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 เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) (“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

SNST

CHP7

Cape Shipping Alizay 2 OC

APM3

QPM

HTSM

DASG

Metro (*)

Eastsun

APulpM3

KN

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

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%

99.99%

51.00%

99.99%

99.99%

25.51%

28.57%

49.00% 48.00%

71.43%

99.99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

100%

100% 100% 100%

NPS Solar Rooftop

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

(*) Metro ไม่ได้ประกอบกจิกำรใดและอยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรถอนกำรจดทะเบยีน ซึง่คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ภำยในคร่ึงปีแรกของปี 2562
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holdings Limited ซึ่งมีโครงสร้ำงธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้ 2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตำมผลิตภัณฑ์และบริกำรในช่วงระหว่ำงปี 2559 – 2561 มีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำง โดยปี 
2560 ได้มีกำรปรับปรุงกำรแสดงรำยกำรใหม่ โดยแยกรำยได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกไปแสดงต่ำงหำก

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ด�าเนินการ
โดย

ผลิตภัณฑ์/ 
บริการ

การ
จ�าหน่าย

ปี 2561
 

ปี 2560
(จัดประเภทรายการใหม่) 

ปี 2560 ปี 2559

รายได้ สัดส่วน
การจ�าหน่าย

รายได้ สัดส่วน
การจ�าหน่าย

รายได้ สัดส่วน
การจ�าหน่าย

รายได้ สัดส่วน
การจ�าหน่าย

บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) 
จ�ำกัด 

(มหำชน) 

กระดำษ
รีมเล็ก

(Cut-Size 
Grades)

ในประเทศ 4,060.10 18.46% 3,834.99 17.20% 3,834.99 14.89% 3,821.20 14.51%

ต่ำงประเทศ 13,158.60 59.83% 14,218.25 63.75% 17,432.38 67.70% 17,189.39 65.27%

กระดำษ
รีมใหญ่ 
(Folio 

Sheet & 
Reels)

ในประเทศ 1,219.45 5.54% 1,429.04 6.41% 1,429.04 5.55% 1,525.60 5.79%

ต่ำงประเทศ 423.45 1.93% 757.19 3.40% 757.19 2.94% 486.52 1.85%

เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน 

ในประเทศ 176.73 0.80% 191.30 0.86% 191.30 0.74% 161.45 0.61%

ต่ำงประเทศ 54.43 0.25% 61.90 0.28% 61.90 0.24% 72.99 0.28%

เยื่อกระดำษ
ในประเทศ 325.82 1.48% 176.83 0.79% 176.83 0.69% 286.71 1.09%

ต่ำงประเทศ 1,034.28 4.70% 422.92 1.90% 552.01 2.14% 349.61 1.33%

ไม้สับ 
ในประเทศ - - 0.08 0.00% 0.08 0.00% - -

ต่ำงประเทศ 185.66 0.84% 434.74 1.95% 434.74 1.69% 1,952.80 7.42%

รำยได้จำกกำรขำย 20,638.52 93.85% 21,527.24 96.53% 24,870.46 96.58% 25,846.27 98.15%

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 482.47 2.19% 360.37 1.62% 360.82 1.40% 274.44 1.04%

อื่น ๆ 871.14 3.96% 413.89 1.86% 519.04 2.02% 213.80 0.81%

รำยได้รวม 21,992.13 100.00% 22,301.50 100.00% 25,750.32 100.00% 26,334.51 100.00%

หมายเหตุ: ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยอดขำยเกือบท้ังหมดของบริษัทย่อยเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่มีมูลคำ่รำยได้จำกกำรขำยกระดำษให้ภำยนอก
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบกำรเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited 

ระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯ มีกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ Double A Holdings Limited ดังนี้ 

1. บรษิทั ด.ีเอ. แพค็เกจจิง้ จ�ากดั เป็นผูจ้�ำหน่ำยกระดำษห่อและกล่องกระดำษ ซึง่กลุม่บรษิทัฯ มกีำรจดัซือ้สนิค้ำจำกบรษิทัดงักล่ำว
เพื่อน�ำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้ำ

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด เป็นผู้จ�ำหน่ำยสำรเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่ำ 
“หินปูนสังเครำะห์” ส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษ 

3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด เป็นผู้บริหำรกำรขำยและกำรตลำดกระดำษรีมใหญ่และกระดำษรีมเล็ก รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงำนส�ำหรับภำยในประเทศ และเป็นตัวแทนผู้จ�ำหน่ำยรำยหนึ่ง ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ เหมือนตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยอ่ืน โดยเน้นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ใช้ปลำยทำงเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้ำที่ตัวแทนผู้จ�ำหน่ำยรำยอื่น ๆ ยังเข้ำไม่ถึง โดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด จะได้รับค่ำบริกำรทำงกำรขำย
และกำรตลำดจำกบริษัทฯ 

4. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยกระดำษทิชชู่ในประเทศจีน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
จ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษบำงส่วนให้แก่บริษัทดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตกระดำษทิชชู่

5. DA Alizay SAS เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนให้แก่บำงประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบรำซิล 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีกำรจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษส่วนที่เหลือจำกกำรผลิตให้แก่ DA Alizay SAS เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต และ
อุปกรณ์ส�ำนักงำนให้แก่ DA Alizay SAS เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ำยต่อไป

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holdings Limited

Double A Holdings Limited

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

99.99%

99.99%

99.99%

98.87%

49.00%

50.99%

99.19%100%

100%

100%

Exalt Investment Limited

บริษัท ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

Double A (Jiangsu) Paper Co., Ltd.

Biomass Energie d’ Alizay

DA Alizay SAS

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
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ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ

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

• กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนด์ใช้
ส�าหรับงานพิมพ์ทั่วไป (Uncoated paper) ใช้ส�ำหรับ
งำนพิมพ์เขียนในอุตสำหกรรมงำนพิมพ์หนังสือ ต�ำรำ 
วำรสำร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทั่วไป สมุด กระดำษ
ต่อเนื่อง ภำยใต้แบรนด์ต่ำง ๆ ดังนี้

กระดำษ aA-Print น�้ำหนัก 60 – 120 แกรม เป็น 
กระดำษปอนด์ส�ำหรบัผลิตสือ่สิง่พมิพ์ในกระบวนกำรพมิพ์ 
โดยมีคุณสมบัติด้ำนควำมเรียบอยู่ในระดับท่ีท�ำให้หมึก
พิมพ์ค้ำงบนเนื้อกระดำษพอดี ส่งผลต่อภำพพิมพ์มีควำม
มันเงำ และควำมทึบแสงสูงท�ำให้ได้ภำพสีสันสดใสและ
ไม่เกิดปัญหำมองทะลุ นอกจำกนี้ยังมีโครงสร้ำงของเยื่อ
ที่มีควำมสม�่ำเสมอและควำมแกร่งสูง ส่งผลให้ภำพพิมพ์ไม่กระด�ำกระด่ำง สำมำรถวิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยควำมเร็วสูง โดยกระดำษไม่ติดเครื่อง

กระดำษ Hi-WC น�้ำหนัก 150 – 210 แกรม กระดำษกำร์ดขำวเพื่องำนพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เหมำะส�ำหรับงำนย้อมสี แผ่นพับ ใบรับ
ประกันสินค้ำ และผลิตกำร์ดหอม

กระดำษ Jing Jai น�้ำหนัก 70 – 75 แกรม เป็นกระดำษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบมำเฉพำะเพื่องำนพิมพ์หนังสือ เน้นให้มีคุณสมบัติ
ต้ำนทำนกำรซึมน�้ำสูง ท�ำให้หมึกไม่ซึมลงบนเนื้อกระดำษมำกเกินไป หมึกจึงไม่กระจำยตัว ตัวอักษรที่ได้มีควำมคมชัด กระดำษมีควำม
แข็งแกร่ง ไม่ฉีกขำดง่ำย สำมำรถเก็บรักษำได้นำน นอกจำกนี้กระดำษจริงใจยังผลิตจำกเยื่อที่ไม่ใส่สำรฟอกสี สีกระดำษจึงเป็นสีเหลืองนวล
จำกเยื่อธรรมชำติ

• กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองด้านหรือกระดาษอาร์ต (Coated paper) เป็นกระดำษที่เคลือบด้วยสำรสีขำวแบบสองหน้ำเพื่อให้
กระดำษผิวมันเรียบ โดยสำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทกระดำษ I-Gloss หรือกระดำษอำร์ตมัน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 – 160 แกรม และกระดำษ 
I-Matt หรือ กระดำษอำร์ตด้ำน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 -160 แกรม

ผลิตภัณฑ์กระดำษรีมเล็กภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของกลุ่มบริษัทฯ

2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product)

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ กระดำษพิมพ์เขียน 
ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ตำมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

2.1) ผลติภัณฑ์กระดาษรมีเลก็ (Cut-Size Grades) ใช้
ในงำนถ่ำยเอกสำร งำนพิมพ์ ซึ่งกระดำษ

รีมเล็กจะถูกตัดเป็นขนำดมำตรฐำนต่ำง ๆ หลำยขนำด 
ได้แก่ A4 A5 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภำยใต้ตรำสินค้ำ
ทีแ่ยกตำมคณุภำพของสินค้ำอันประกอบไปด้วย “Double A” 
“Quality” “Smart copy” “Smartist” “Hi-Plus” “Shih-
Tzu” “Speed” “Alpine” “Eagle” “Turbo” “Winter” 
“So good” โดยผลติภณัฑ์ดงักล่ำวจะถกูก�ำหนดรำคำไว้หลำย
ระดบัตัง้แต่รำคำระดบัสูงจนกระทัง่ถงึรำคำระดบัประหยดัเพือ่
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่ำงกันไป

3) ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ส�านักงาน (Stationery Product)

สินค้ำเครื่องเขียน Double A Stationery 
Product ผลิตจำกกระดำษคุณภำพดี เขียน
ลื่นไม่สะดุด พร้อมด้วยกำรออกแบบท่ีสวยงำม
หลำกหลำย ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ทุกวัย เช่น สมุด
รำยงำน สมุดโน้ต กระดำษโน้ตรูปร่ำงต่ำง ๆ 
กระดำษสี ฉลำกสติ๊กเกอร์และซองจดหมำย 
เป็นต้น

นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ส�ำนักงำน Double A Office Supplies 
ท่ีถกูออกแบบมำด้วยแนวคิดท่ีให้ควำมส�ำคัญกบั 
“คุณภำพทีค่ณุไว้วำงใจ” ผสมผสำนเข้ำกบัควำม
คิดสร้ำงสรรค์และควำมเป็นมอือำชีพท่ีจะสะท้อน
ออกมำในทุกวันของกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิต

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน
ชนิดไม่เคลือบผิวและน�ำเข้ำกระดำษชนิดเคลือบผิว เพื่อ
จ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำย
ละเอียดดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ (Pulp product)

ผลติภณัฑ์เยือ่กระดำษของกลุม่บรษิทัฯ คอื เยือ่กระดำษ
ฟอกขำวใยสั้นจำกยูคำลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft 
Pulp: BEKP) เยื่อกระดำษที่ออกจำกโรงผลิตเยื่อของบริษัท 
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.1) เยื่อน�้า (Slurry Pulp) เป็นเยื่อกระดำษที่กลุ่ม
บริษัทฯ ผลิตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
กระดำษ ซึ่งจะถูกส่งผ่ำนท่อไปยังโรงผลิตกระดำษของกลุ่ม
บริษัทฯ ต่อไป

1.2) เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เป็นเยื่อกระดำษ
ทีม่คีวำมชืน้ร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นเยือ่ประเภททีก่ลุม่บรษัิทฯ ผลติ
ได้ในสดัส่วนรองลงมำจำกเยือ่น�ำ้ เพือ่จดัส่งให้กบักลุม่บรษิทัฯ 
ในเครือเพื่อใช้ในกำรผลิตกระดำษ

1.3) เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดำษท่ีมี
ควำมชืน้ร้อยละ 10 ซึง่เป็นเยือ่ประเภททีม่สีดัส่วนของปรมิำณ
กำรผลิตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมำณเยื่อกระดำษทั้งหมดท่ี
กลุ่มบริษัทฯ ผลิต เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ จะผลิตเยื่อประเภท
ดังกล่ำวต่อเมื่อมีก�ำลังกำรผลิตเยื่อกระดำษเหลือ เพื่อจัด
จ�ำหน่ำยให้แก่บรษัิทภำยนอกและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ

38   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 39



2.3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวน 5 บริษัท ได้แก่ APM3, HTSM, DA NS, KN และ APulpMill3 ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ ภำยใต้พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 ซึง่กลุม่บรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขและข้อก�ำหนด
ต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ 1164/2537 8 มีนำคม 
2537

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นในกำรผลิตที่ต้องใช้ในกำร
ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพำะเพื่อส่งออก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1187/อ/
2549

24 
กุมภำพันธ์ 

2549

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อกระดำษ ไฟฟ้ำ ไอน�้ำ และน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1825(2)/2551 20 สิงหำคม 
2551

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแคลเซียมออกไซต์ (Calcium Oxide)
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำง
ประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้ง
แรก

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเท่ำนั้น
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1094/อ./
2553

29 มกรำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแกนกระดำษ
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1095/อ./
2553

29 มกรำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 2165/อ./
2553

28 ตุลำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

40   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 41



ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับกำรลดหย่อนอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติ เว้นแต่รำยกำรเครื่องจักรที่มีอำกรขำเข้ำต�่ำกว่ำร้อยละ 10

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 1214/ออ./
2554

15 
กุมภำพันธ์ 

2554

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตน�้ำประปำและหรือน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 9030(2)/ 
2555

30 
พฤศจิกำยน 

2555

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) 
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่ำเงินลงทุนท่ีใช้ในกำรปรับปรุง
สำยกำรผลิตมีก�ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่
ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 61-0850-0-
00-1-2

19 
กรกฎำคม 

2561

ส�ำหรบักำรลงทนุในกจิกำรผลติแคลเซยีมออกไซต์ (Calcium Oxide) และสำรเคมสี�ำหรบั
กำรผลิตเยื่อกระดำษ (White Liquor)
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรนั้น

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

บริษัทฯ 61-0848-0-
00-1-2

19 
กรกฎำคม 

2561

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตคลอรีนไดออกไซด์
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

42   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 43



ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ 61-0849-0-
00-1-2

19 
กรกฎำคม 

2561

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตก๊ำซออกซิเจน
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รบัอนญุำตให้ถอืครองกรรมสิทธิใ์นทีด่นิตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเห็น
สมควร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้

รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนร้อยละ 50 
ของอัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลำข้ำงต้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

APM3 2240(2)/ 
2550

13 ธันวำคม 
2550

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ชนิดไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรนั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำง
ประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้ง
แรก

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

APM3 2059(2)/ 
2553

8 ตุลำคม 
2553

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) และแคลเซียม
คำร์บอเนตสังเครำะห์ (Precipitated Calcium Carbonate)
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรนั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำง
ประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้ง
แรก

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพ่ือส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

HTSM 1578/ 2538 2 สิงหำคม 
2538

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

44   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 45



ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำอัตรำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ�ำเป็นที่น�ำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยภำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมในอัตรำร้อยละ 50% ของอัตรำปกติเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

DA NS 1168(2)/ 
2556

1 กุมภำพันธ์ 
2556

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก�ำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในขำ้งต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

KN 1050(3)/ 
2557

8 มกรำคม 
2557

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรปลูกไม้ยูคำลิปตัส
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอปุกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำทีไ่ด้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้
รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรนั้น

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

KN 1051(3)/ 
2557

8 มกรำคม 
2557

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำร ปลูกไม้ยูคำลิปตัส
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำณำอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้

รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ

APulpMill3 61-0055-0-
00-1-0

15 มกรำคม 
2561

ส�ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรผลิตเยื่อกระดำษ
• ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ง

อยูใ่นอุปกำระของบคุคลทัง้สองประเภทนีเ้ข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและ
ระยะเวลำให้อยู่เท่ำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

• ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ชำนำญกำรข้ำงต้น ท�ำงำนเฉพำะ
ต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรทำงำนทีค่ณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้
รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ 8 ปี เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อย
ละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนดกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลในข้ำงต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลในข้ำงต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้
รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลนั้น

• ได้รับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

• ได้รับอนญุำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำปกติ
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน

2.4.1 การท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

1. นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา 

กลุม่บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำเนนิงำนทกุ ๆ  ด้ำน เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเรจ็ โดยนโยบำยกำรตลำดในปีท่ีผ่ำนมำ 
ทำงบรษัิทฯ ได้ต่อยอดกลยทุธ์ Double A Everywhere โดยกำรจบัมอืร้ำนค้ำพนัธมติรธรุกจิเพ่ือสร้ำงควำมแขง็แกร่งของตลำด มกีำรแต่งตัง้
ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีศักยภำพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละประเทศ นอกเหนือจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย (Distributor) เดิมที่มีอยู่
แล้ว โดยพนัธมติรเหล่ำนีจ้ะสำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำในกำรจดัส่งสินค้ำระดบัย่อยทีม่ปีรมิำณกำรส่ังซ้ือต่อครัง้ไม่สูงมำก เพือ่ท�ำให้ดับ๊เบิล้ เอ เป็น
ผลติภณัฑ์ทีม่พีร้อมอยูใ่นทุก ๆ  ทีท่ีผู่บ้รโิภคต้องกำร และยงัมกีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยแยกรำยพืน้ทีใ่นส�ำนกังำนห้ำงร้ำน มหำวทิยำลยั 
ตำมเมอืงต่ำง ๆ  ซึง่เป็นกำรวำงแผนส่งเสรมิยอดขำยไปยงักลุม่เป้ำหมำยทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กล้สำขำร้ำนค้ำ ตำมลกัษณะของวสัิยกำรจบัจ่ำยของ
ลกูค้ำ เน้นเรือ่งกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละเหน็ได้บ่อยเพือ่สร้ำงให้เกดิกลุ่มลูกค้ำใหม่เข้ำมำทดลองซือ้ลองใช้ รวมถงึกำรน�ำโปรแกรมกำรสะสมแต้ม
จำกกำรซื้อสินค้ำของทำงบริษัทฯ มำใช้ส่งเสริมกำรขำยสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดควำมจงรักภักดีในตัวตรำสินค้ำอีกด้วย

โดยปัจจุบัน ดั๊บเบิ้ล เอ ได้มีกำรปรับรูปแบบหีบห่อใหม่ โดยเพิ่มกรำฟฟิคดีไซน์สร้ำงนัยยะของสินค้ำที่มุ่งหน้ำไปสู่อนำคต สร้ำงควำม
โดดเด่นบนชั้นวำงสินค้ำได้เป็นอย่ำงดี และได้ขยำยกำรปรับรูปแบบมำยังป้ำยร้ำนเครื่องเขียน และร้ำนถ่ำยเอกสำรดั๊บเบ้ิล เอ รวมถึงกำร
ตกแต่งร้ำนค้ำด้วยสื่อส่งเสริม ณ จุดขำยต่ำง ๆ สำมำรถสร้ำงควำมสะดุดตำแก่ผู้พบเห็นและโดดเด่นมำกกว่ำเดิม

นอกจำกนี้ ยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในประเทศ Double A QR Lucky Gold โดยให้ลูกค้ำสแกน QR code ข้ำงกล่องเพื่อลุ้นรับ
ของรำงวัลทองค�ำแท่ง ผลจำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกกลุ่มลูกค้ำ โดยวัดจำกยอดสแกน QR code ที่ลูกค้ำ
ส่งเข้ำมำเพื่อร่วมลุ้นรำงวัล รวมถึงกำรน�ำโปรแกรมกำรสะสมแต้มจำกกำรซื้อสินค้ำของทำงบริษัทฯ มำใช้ส่งเสริมกำรขำยสร้ำงแรงจูงใจให้
เกิดควำมจงรักภักดีในตัวตรำสินค้ำอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์โดยกำรออกตรำสินค้ำใหม่ และกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำที่ลูกค้ำก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลำดทีบ่ริษัทฯ ยงัไม่สำมำรถเข้ำไปถึงได้ รวมทัง้เพือ่เพิม่ทำงเลือกให้กบัผูบ้รโิภค ในกำรเลือกซือ้กระดำษ แต่ทีส่�ำคัญคอืควำมต้องกำร
เป็นผูน้�ำในตลำดกระดำษพมิพ์เขียน บรษิทัฯได้วำงแผนกำรออกสนิค้ำใหม่ ทีเ่จำะกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเฉพำะเน้นงำนพมิพ์และถ่ำยเอกสำร
ส ีรวมถงึได้รบัควำมไว้วำงใจจำกกลุม่ลกูค้ำช่องทำง Modern trade ว่ำจ้ำงให้บรษิทัผลติสนิค้ำ OEM กระดำษอกีหลำกหลำยแบรนด์ เป็นต้น

ทัง้น้ี ทำงกลุม่บรษิทัฯ ยงัได้ด�ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมรบัผดิชอบต่อทัง้สงัคมและลูกค้ำ ได้แก่ กจิกรรม “Double A Better Tomorrow 
ปลูกฝันปลูกปัญญำ” ให้แรงบันดำลใจแก่ลูกหลำนชำวนำก้ำวสู่อนำคตที่ดี โครงกำร A to a ที่ให้น้อง ๆ a (เล็ก) ได้รู้จักอำชีพต่ำง ๆ มีโอกำส
ที่จะได้พบเห็นและเรียนรู้จำกตัวอย่ำงดี ๆ  จำกพี่ ๆ  ที่ประสบควำมส�ำเร็จในอำชีพนั้น มำเป็นพี่ A (ใหญ่) เพื่อร่วมสร้ำงแรงบันดำลใจและเติม
ฝันให้น้อง a ก้ำวสู่อำชีพที่ดีในอนำคต รวมทั้ง ได้มีกำรจัดท�ำเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกำรรับรู้และต่อต้ำนโรคมะเร็งเต้ำ
นมทีเ่ป็นหนึง่ในสำเหตคุร่ำชีวติสตรทีัว่โลกร่วมกับมลูนธิิมะเรง็เต้ำนมแห่งชำตปิระเทศออสเตรเลยี (National Breast Cancer Foundation) 
เป็นต้น นอกจำกนี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิให้โรงงำนผลติกระดำษมศีกัยภำพมุง่สูก่ำรพฒันำด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื ได้แก่ กำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) กำรได้รับกำรรับรองขึ้นทะเบียนฉลำกคำร์บอน
ฟุตปริ้นท์องค์กำร โดยองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อยอดกำรจัดสรรพลังงำนตำม
กฎหมำยประเทศไทยไปสู่ระบบกำรจัดกำรพลังงำนในระบบสำกล กำรขับเคลื่อน CSV (Creating Shared Value) น�ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำ
ร่วมระหว่ำงองค์กรธุรกิจและสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งทำงบริษัทฯได้น�ำรูปแบบธุรกิจกำรด�ำเนินงำนด้ำน CSV แลกเปลี่ยนควำม
รู้แบ่งปันประสบกำรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจต่ำง ๆ ปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกลยุทธ์และก�ำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ควำม
ยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ได้รับสิทธิ เลขที่บัตร ลงวันที่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�าเนินการปัจจุบัน

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำง
ประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันน�ำเข้ำครั้ง
แรก

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมน�ำเข้ำเพื่อส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำครั้งแรก

• ได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
• ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1) เยื่อกระดาษ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษให้นั้น เป็นผู้ผลิตกระดำษคุณภำพสูง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่ง
เน้นไปที่กำรส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษในต่ำงประเทศในปี 2559 ปี 2560 และในปี 2561 อยู่
ที่ร้อยละ 54.94 ร้อยละ 75.74 และร้อยละ 76.04 ของรำยได้จำกกำรขำยเยื่อกระดำษทั้งหมดในช่วงเวลำดังกล่ำว

2) กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�านักงาน 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผลิตภัณฑ์กระดำษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงำนนั้น จะเน้นไปที่องค์กรขนำดใหญ่ที่มีปริมำณกำรใช้ค่อน
ข้ำงมำก องค์กรขนำดกลำงและขนำดเล็กในหลำกหลำยธุรกิจที่เน้นคุณภำพของสินค้ำ นอกจำกนี้ ยังรวมไปถึงผู้บริโภครำยย่อยในระดับ
ครวัเรอืนอกีด้วย โดยกลุม่บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งออกกระดำษรมีเลก็ค่อนข้ำงมำก ซึง่ส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัทวปีเอชยี ทวปีแอฟริกำ 
และทวปีอเมรกิำเหนอื ทัง้นี ้สดัส่วนกำรจ�ำหน่ำยกระดำษรมีเลก็ในต่ำงประเทศในปี 2559 ปี 2560 และในปี 2561 อยูท่ีร้่อยละ 73.91 ร้อยละ 
75.33 และร้อยละ 71.42 ของรำยได้จำกกำรขำยกระดำษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงำนในช่วงเวลำดังกล่ำว

3. กลยุทธ์ทางการตลาด

คณะผู้บริหำรและทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์กำรตลำดให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ ภำวะ
อุตสำหกรรม และวัฎจักรทำงธุรกิจในแต่ละช่วง พร้อมทั้ง มีกำรประเมินผลและปรับเปลี่ยนแนวทำงดังกล่ำวให้รองรับสถำนกำรณ์และปัจจัย
แวดล้อมทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงต่อเนือ่งได้ดยีิง่ขึน้ เพือ่ให้กลุม่บรษิทัฯ ด�ำรงศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม ซึง่ขัน้ตอน
ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรรลเุป้ำหมำยของกลุม่บรษิทัฯ อย่ำงมนัียส�ำคญั ท้ังนี ้กลุม่บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดวสิยัทศัน์
ทีแ่ตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ในอตุสำหกรรมเยือ่กระดำษและกระดำษพิมพ์เขยีน โดยให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงตรำสญัลกัษณ์ “กระ
ดำษดั๊บเบิ้ล เอ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง และตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นล�ำดับแรก (Brand Awareness) รวมทั้ง ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กลำยเป็นสินค้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) ที่มีควำมโดด
เด่นในด้ำนคุณภำพ พร้อมทั้ง สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้หลำกหลำยกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มที่มีควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
รำคำค่อนข้ำงต�่ำ กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงเป็นพิเศษ กลุ่มลูกค้ำระดับครัวเรือน และกลุ่มลูกค้ำระดับองค์กร เป็นต้น ในขณะ
ที่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนทั่วไปส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกำรขยำยธุรกิจให้มีขนำดใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถ
ท�ำได้ เพื่อก่อให้เกิดควำมประหยัดจำกขนำด (Economics of Scale) ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำ และ
เน้นกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ เนื่องจำกเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนจัดเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ โดยลักษณะของสินค้ำจะมีควำมคล้ำยคลึง
กันมำก ท�ำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงควำมแตกต่ำงในตัวผลิตภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำด้วยวิธีกำรดังกล่ำวมีข้อจ�ำกัด 
เนื่องจำกจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง และต้องมีฐำนลูกค้ำขนำดใหญ่รองรับสินค้ำที่ผลิตออกมำได้ในปริมำณมำก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
จึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมำะสมและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรด�ำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1) กลยุทธ์ด้านต้นทุน

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ มีท�ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ประหยัด
ต้นทุนในกำรขนส่งวัตถุดิบมำยังโรงงำนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเองบำงส่วนและสำมำรถ
ผลิตวัตถุดิบบำงชนิดได้เอง เช่น ต้นกระดำษดั๊บเบ้ิล เอ PCC และเยื่อใยสั้น เป็นต้น จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ และช่วยควบคุมต้นทุนกำรผลิตโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ผันผวนไปตำมสภำวะตลำดมำกนัก ซึ่งจะท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ สำมำรถปรับเปลี่ยนรำคำสินค้ำได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำก�ำไรขั้นต้นมำกนัก หำกเกิดกรณีที่จ�ำเป็น ซึ่งจะท�ำให้
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดบัท่ีค่อนข้ำงมเีสถยีรภำพมำกกว่ำผูป้ระกอบกำรท่ีมที�ำเลทีต่ัง้ห่ำงไกลจำกแหล่งวตัถดิุบ
หรือไม่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง

48   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 49



2) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

ด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภำพของกระดำษดั๊บเบ้ิล เอ และควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงแบรนด์ ท�ำให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นที่รู้จักและขึ้นเป็น
แบรนด์อันดับหนึ่งในหลำยประเทศ โดยดั๊บเบิ้ล เอ ใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดบูรณำกำรในทุกช่องทำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ
กำรเข้ำถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน ยุคดิจิตอล อำทิ ในปี 2561 เกิดควำมร่วมมือกับวง OK GO ศิลปินสุดครีเอทแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อคจำก
อเมริกำและทมีงำนชัน้น�ำจำกญีปุ่น่ ในกำรผลติมวิสคิวดีโีอเพลง Obsession โดยได้รบัแรงบนัดำลใจจำกควำมเรยีบล่ืนของกระดำษดับ๊เบิล้ เอ 
มำท�ำเป็นมวิสคิวดีโีอด้วยเทคนคิ Paper Mapping เป็นครัง้แรกของโลก โชว์คณุภำพงำนพมิพ์กระดำษผ่ำนพรนิเตอร์พร้อมกนัจ�ำนวนมำกถงึ 
567 เครื่อง และถ่ำยแบบรวดเดียวจบ เพื่อน�ำเสนอควำมเรียบลื่น ไม่ติดเครื่อง และลงจังหวะกับดนตรี จนได้รับรำงวัลจำกเวทีกำรประกวด
ภำพยนต์โฆษณำระดับสำกลมำกมำย ทั้งนี้ จำกวิธีกำรสื่อสำรดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมชื่นชมจำกผู้บริโภคว่ำเป็นแบรนด์ที่ทันสมัย มี
ควำมเป็นสำกล และรู้จักปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล 

อีกทั้ง ในปีเดียวกันดังกล่ำว บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ Tree Planet ในกำรเปิดตัวเกมออนไลน์ช่วยลดโลกร้อนกับดั๊บเบิ้ล เอ กำรท�ำ
กิจกรรม 1Dream1Tree โดยร่วมมือกับสิงคโปร์ มำเลเซีย และเกำหลีใต้ รณรงค์ให้ประชำชนตระหนักถึงพลังของผู้บริโภคในกำรมีส่วนช่วย
แก้ปัญหำสิง่แวดล้อม และช่วยกนัสแกน QR code บนรมีกระดำษดับ๊เบิล้ เอ ส่งต่อต้นกระดำษผ่ำนแอพพลเิคชัน่ให้ชำวนำปลกูจรงิบนคนันำ
ในไทย ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถขยำยตลำดไปแล้วมำกกว่ำ 160 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกำ แอฟริกำ 
และตะวันออกกลำง

ทำงด้ำนกระแสกำรตลำดเพื่อสิ่งแวดล้อมน้ัน ในปี 2561 “กระดำษจำกคันนำ” ของบริษัทฯ ก็ได้รับเลือกจำก ศำสตรำจำรย์ ฟิลิป 
คอตเลอร์ กูรูกำรตลำดระดับโลก ให้เป็นกรณีศึกษำ ภำยใต้แนวคิด “Creating a Better World through Marketing” หรือ กำรสร้ำงโลก
ที่ดีขึ้นด้วยกำรตลำด เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้องค์กรต่ำง ๆ หันมำใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจให้มำกขึ้น

โมเดลกระดำษจำกคนันำของดับ๊เบิล้ เอ ถอืเป็นตวัอย่ำงกำรตลำดเพือ่สังคมในระดบัโลก ทีค่�ำนงึถงึคนในระดบัรำกหญ้ำ ช่วยสร้ำงให้เกดิ
อำชีพเสริมในกำรปลูกต้นกระดำษบนคันนำกับเกษตรกรนับล้ำนรำย ท�ำให้ คันนำซึ่งเป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำถูสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มกับสังคมใน
ชนบท เกิดกำรผลิตกระดำษที่ยั่งยืนด้วยวัตถุดิบที่ไม่ต้องท�ำลำยป่ำไม้จำกธรรมชำติ และมีแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” ที่ท�ำให้ของ
เหลือจำกกำรผลิตของดั๊บเบิ้ล เอ กลำยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำชีวมวลที่เพียงพอต่อกำรผลิต และเพียงพอต่อกำรใช้ของชุมชนอีก 4 แสนครัวเรือน 

กระดำษจำกคนันำของดับ๊เบิล้ เอ จงึเป็นกลไกในกำรปลกูต้นไม้ทีม่คีนช่วยกนัดแูลต้นไม้อย่ำงยัง่ยนื เป็นแนวทำงแก้ปัญหำสิง่แวดล้อมท่ี
ดีแก่โลก สร้ำงรำยได้เสริมให้เกษตรกรที่ยำกจน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับคันนำที่ว่ำงเปล่ำ และของเหลือจำกกำรผลิต เป็นตัวอย่ำงของกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรเสริมสร้ำงแบรนด์ให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนในระดับโลก

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ์หลักของกลุม่บริษทัฯ ประกอบไปด้วย เยือ่กระดำษ และกระดำษพมิพ์เขยีน ซ่ึงมกีลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกนั กลุม่บรษัิทฯ 
จึงได้ใช้กลยุทธ์ข่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่เหมำะสมส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1) เยื่อกระดำษ 

บรษัิทฯมุง่เน้นกำรขำยตรงให้กบัผูผ้ลติกระดำษโดยเฉพำะกลุ่มผู้ผลิตกระดำษคุณภำพสูง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำทีม่คีวำมสันพันธ์อันดกีบั
กลุ่มบริษัทฯ มำอย่ำงยำวนำน และท�ำธุรกรรมซื้อขำยกันมำอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เยื่อกระดำษได้ใน
ระดับรำคำที่ค่อนข้ำงดี และมีควำมผันผวนของรำคำค่อนข้ำงต�่ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เยื่อกระดำษให้แก่ลูกค้ำทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ มฝ่ีำยขำยในประเทศ และฝ่ำยขำยทีป่ระจ�ำอยูใ่นต่ำงประเทศ เพือ่ให้สำมำรถรองรบัและตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในแต่ละภูมิภำคได้อย่ำงทั่วถึง

2) ผลิตภัณฑ์กระดำษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงำน 

ลูกค้ำเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กรขนำดใหญ่ที่มีปริมำณกำรใช้ค่อนข้ำงมำก องค์กรขนำดกลำงและขนำด
เล็กในหลำกหลำยธุรกิจที่เน้นคุณภำพของสินค้ำ จนมำถึงผู้บริโภครำยย่อยในระดับครัวเรือน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนำและขยำยช่อง
ทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทุกกลุม่ได้อย่ำงท่ัวถงึ โดยกระจำยสนิค้ำทีผ่ลติได้ให้แก่ลกูค้ำเป้ำหมำยผ่ำน
ทำงผูจ้ดัจ�ำหน่ำยและตวัแทนจ�ำหน่ำยเป็นหลกั ร้ำนค้ำปลกีขนำดใหญ่ทีม่สีำขำครอบคลมุในหลำยพืน้ที ่รวมท้ังพฒันำช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย
สินค้ำของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั้งนี้ ลักษณะกำรจัดจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

• ตัวแทนจ�าหน่าย (Distibutor / Exclusive agent) เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยเหล่ำนี้มี
ระบบกำรขนส่งสินค้ำเป็นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้ำในเมืองหลักของแต่ละประเทศ

• ผู้จัดจ�าหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) ประจ�ำอยู่ในเมืองย่อยทั่วทุกภูมิภำคของแต่ละประเทศ เพื่อคอยกระจำย
สินค้ำไปยังท้องถิ่นห่ำงไกลอย่ำงทั่วถึง ท�ำให้สำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ำเป้ำหมำยได้รวดเร็วขึ้น และตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที

• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้ำงร้ำนที่มีสำขำครอบคลุมในบริเวณที่มีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำ
แน่น รวมไปถงึกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์และช่องทำงแคตตำลอ็ก ส่งผลให้ผลติภัณฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ มวีำงจ�ำหน่ำย
ในหลำกหลำยพืน้ท่ี และเข้ำถงึลกูค้ำได้ในวงกว้ำง ท้ังนี ้ร้ำนค้ำปลกีดงักล่ำว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิก๊ซ ีแมค็โคร ออฟฟิศเมท เซนทรลั 
เดอะมอลล์ และเซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น 

• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้ำนเครื่องเขียน ร้ำนถ่ำยเอกสำร ร้ำนจ�ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงำน ร้ำนหนังสือ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
กำรพฒันำสร้ำงพนัธมติร เป็นจดุจ�ำหน่ำยสนิค้ำคณุภำพดขีองบรษิทัฯ ไปยงัผูบ้รโิภครำยย่อยอย่ำงทัว่ถงึ รวมถงึกำรทีบ่ริษทัฯ ได้จบั
มือกับพันธมิตร สร้ำงแหล่งจ�ำหน่ำยสินค้ำคุณภำพดีของบริษัทฯ ไปยังรำยย่อยอย่ำงทั่วถึง ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์ถ่ำยเอกสำรดั๊บเบิ้ล เอ 
(Double A copy center : DACC) / ร้ำนถ่ำยเอกสำรสมำชิกดั๊บเบิ้ล เอ (Double A copy member : DACM) ซึ่งใช้กระดำษ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนถ่ำยเอกสำร ศูนย์เคร่ืองเขียนดั๊บเบิ้ล เอ (Double A stationery shop: DASS) ร้ำน
เครื่องเขียนสมำชิกดั๊บเบิ้ล เอ ( Double A stationery member : DASM) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษและผลิตภัณฑ์
เครือ่งใช้ส�ำนกังำนหลำกหลำยรปูแบบให้แก่ผูบ้รโิภครำยย่อย ซึง่ร้ำนค้ำเหล่ำนีจ้ะได้รบัสทิธพิเิศษช่วยเหลอืจำกทำงบริษทัฯ ให้ร้ำน
ก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จร่วมกับบริษัทฯ อย่ำงมั่นคง

กำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัลกูค้ำในต่ำงประเทศนัน้ กลุม่บรษิทัฯ แต่งตัง้ตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำในท้องถิน่ของแต่ละประเทศ ซึง่มศีกัยภำพ
ในกำรขยำยตลำดในประเทศดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีควำมน่ำเชื่อถือ
และเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยต่ำง ๆ ไปสู่ลูกค้ำกว่ำ 160 ประเทศทั่วโลก 
ดังแผนภำพที่แสดงไว้ด้ำนล่ำง
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2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1. ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 

ในปี 2561 เป็นครั้งแรกในรอบหลำยปี ที่กำรวำงแผนขยำยก�ำลังกำรผลิต (อุปทำน) ต�่ำกว่ำอุปสงค์ที่ตั้งเป้ำไว้ เนื่องมำจำกแนวโน้มกำร
ผลติของกระดำษทชิชู ่กระดำษพมิพ์เขยีน และเยือ่กระดำษ ส่งผลให้อตัรำส่วนอปุสงค์ต่ออปุทำนได้ปรบัลดลงเลก็น้อยอยูท่ี ่89.4% และคำด
กำรณ์ว่ำจะปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึง 93.9% ในปี 2565 

ทำงด้ำนต้นทุนกำรผลิตเยื่อกระดำษในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งประกอบด้วย ไม้, สำรเคมี, และน�้ำมัน 
โดยต้นทุนกำรผลิตส่วนเพิ่มของเยื่อใยยำวอยู่ที่ 670 เหรียญฯ ต่อตัน และเยื่อใยสั้นอยู่ที่ 520 เหรียญฯ ต่อตัน (CIF ประเทศจีน) ส�ำหรับ
ต้นทุนเยื่อกระดำษส่วนเพิ่มนี้ถูกใช้เป็นตัวก�ำหนดรำคำขั้นต�่ำของรำคำเยื่อในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำลง 

อย่ำงไรกต็ำมคำดว่ำอปุสงค์และอปุทำนจะเริม่สมดลุ โดยอปุทำนจะเริม่ดขีึน้ เนือ่งจำกรำคำเยือ่เริม่ปรบัตวัลดลง โดยคำดกำรณ์ว่ำรำคำ
เยื่อใยยำวต�่ำสุดจะอยู่ที่ 690-700 เหรียญฯ ต่อตัน และเยื่อใยสั้นต�่ำสุดอยู่ที่ 610-620 เหรียญฯ ต่อตัน 

ด้านอุปสงค์ (Demand Side)

ในปี 2561 ปริมำณควำมต้องกำรเยื่อกระดำษได้เพิ่มขึ้นเป็น 59.3 ล้ำนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมำณ 1.9% หรือคิดเป็น 1.1 ล้ำนตันเมื่อเทียบ
กับปี 2560 โดยควำมต้องกำรใช้เยื่อใยสั้นเพิ่มขึ้นประมำณ 4.1% ส่วนเยื่อใยยำวลดลง 0.7% 

จำกภำพรวมของควำมต้องกำรทีเ่พิม่มำกขึน้ ภมิูภำคท่ีมคีวำมต้องกำรเพิม่ขึน้สงูสดุ ได้แก่ ยโุรปตะวนัออก (5.9%) ในขณะประเทศแถบ
หมู่เกำะทำงแปซิฟิก (Oceania) มีควำมต้องกำรกระดำษลดลงมำกที่สุด (-8.1%)

ปรมิำณควำมต้องกำรเยือ่กระดำษเริม่ชะลอตวัในปี 2561 เนือ่งกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และมสีนิค้ำคงคลงัทีค่รบก�ำหนด (Maturing 
inventory) จ�ำนวนมำกในประเทศจีน แม้ว่ำจะมีกำรเติบโตของปริมำณกำรจัดส่ง (shipment) ก็ตำม ในควำมเป็นจริงแล้ว มีปริมำณสินค้ำ
คงคลังจ�ำนวนมำกทั้งที่ท่ำเรือ และคลังสินค้ำของลูกค้ำ แต่ควำมต้องกำรใช้ที่แท้จริงนั้นต�่ำกว่ำปริมำณกำรจัดส่ง (Shipment) ที่เกิดขึ้น

ส�ำหรับปี 2562 คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรจัดส่ง (shipment) ของเยื่อกระดำษยังคงจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอีกประมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี 
โดยเติบโตจำกอุตสหำกรรมกระดำษทิชชู่ถึง 90% ของปริมำณควำมต้องกำรที่เติบโตขึ้น

ด้านอุปทาน (Supply Side)

ในปี 2561 ปริมำณกำรผลิตเยื่อเคมีทั่วโลกรวม 66.2 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 3.3% หรือคิดเป็น 2.2 ล้ำนตันจำกปี 2560 โดยเยื่อใยยำวเพิ่ม
ขึ้น 2.3% หรือคิดเป็น 0.7 ล้ำนตัน ซึ่งมำจำกกำรลงทุนของผู้ผลิตเยื่อจำกประเทศแถบยุโรปเหนือ ในขณะที่เยื่อใยสั้นมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 
4.2% หรือคิดเป็น 1.5 ล้ำนตัน จำกผู้ผลิตในประเทศบรำซิลและอินโดนีเซีย

ขณะที่กำรเติบโตของอุปทำนท่ีเกิดขึ้นจริงน้อยกว่ำท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้คำดคิดมำก่อน เช่น ปัญหำจำก
เครือ่งจกัร, สภำพอำกำศ, กำรกระท�ำเพือ่ผลทำงเศรษฐกิจ และนโยบำยของรฐับำล เป็นต้น ซึง่กระทบกบัผูผ้ลติเยือ่กระดำษเกอืบทกุประเทศ 
รวมถึงท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในโครงกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตอีกด้วย

2. ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน 

สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดในประเทศ 

ส�ำหรับอุตสำหกรรมกระดำษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผ่ำนมำ ปริมำณควำมต้องกำรกระดำษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็นกระดำษ
รีมใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับงำนพิมพ์ งำนนิตยสำร สิ่งพิมพ์ทำงธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมกำรตลำด ที่ลดลงค่อนข้ำงมำก จำกกำรถูกทดแทนด้วยสื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์ แต่ในส่วนกระดำษรมีเลก็ทีส่�ำหรบัใช้ในส�ำนกังำน ยงัคงเตบิโตได้ตำมภำวะเศรษฐกจิ โดยจะเติบโตอยูใ่นอตัรำใกล้เคยีงกับอัตรำ
กำรเตบิโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดำษน�ำเข้ำ พบว่ำมปีรมิำณน�ำเข้ำสะสมลดลง จำกกำรทีผู่ผ้ลติในต่ำงประเทศ โดย
เฉพำะผูผ้ลติจำกอนิโดนเีซยีมีกำรปรับรำคำกระดำษสงูขึน้ จำกสถำนกำรณ์รำคำเยือ่ในตลำดโลก ท�ำให้ผูน้�ำเข้ำมต้ีนทนุทีส่งูขึน้ คำดกำรณ์ว่ำ
ปริมำณควำมต้องกำรกระดำษพิมพ์เขียนตลำดในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจำกกระดำษรีมใหญ่อย่ำงต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดโลก

ประมำณกำรควำมต้องกำรกระดำษพิมพ์เขียนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ในอัตรำชะลอตัว หรือประมำณร้อยละ 1.00 โดยจะเพิ่มขึ้น ในกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิดใหม่หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนำที่ยังคงมีปริมำณกำรใช้กระดำษต่อประชำกรต�่ำ เช่น แอฟริกำ ละตินอเมริกำ ยุโรปตะวัน
ออก ตะวนัออกกลำง จนี อนิเดีย เป็นต้น ทัง้นี ้จำกกำรทีป่ระชำกรในประเทศดงักล่ำวในข้ำงต้นมอียูเ่ป็นจ�ำนวนมำกและยงัคงเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อ
เนือ่ง มชีนชัน้กลำงเพิม่มำกขึน้ และมกีำรพฒันำเมอืงอย่ำงต่อเนือ่ง ในขณะทีป่ระเทศกลุม่ทีพ่ฒันำแล้วทีม่ปีริมำณกำรใช้กระดำษต่อประชำกร
ค่อนข้ำงสูงในปัจจุบัน เช่น อเมริกำเหนือ ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่น จะมีควำมต้องกำรกระดำษพิมพ์เขียนที่ลดลง ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรที่
ปริมำณควำมต้องกำรกระดำษรีมใหญ่ลดลง เนื่องจำกถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. คู่แข่ง

คู่แข่งรำยใหญ่ของบริษัทฯ ในตลำดโลกเป็นโรงงำนผลิตกระดำษที่มีก�ำลังกำรผลิตขนำด 100,000 ตันต่อปี ขึ้นไป อำทิเช่น Asia Pulp 
& Paper Group, April Group, Domtar Corporation เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่ำสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกระดำษพิมพ์เขียนในตลำดโลกมีกำร
แข่งขันกันค่อนขำ้งรุนแรงในปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงมีควำมได้เปรียบคู่แข่งรำยใหญ่ในตลำดโลกหลำยรำย เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในภูมิภำคท่ีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์กระดำษพิมพ์เขียนยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ง ในขณะที่คู่แข่งรำยเล็กในประเทศ
จีนหลำยแห่งต้องลดก�ำลังกำรผลิตลงจำกกำรรณรงค์เร่ืองนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของรัฐบำล ท�ำให้โรงงำนขนำดเล็กที่มีก�ำลังกำรผลิตน้อย
กว่ำ 100,000 ตันต่อปี ต้องปิดกิจกำรลง นอกจำกนี้ จำกกำรที่สถำนกำรณ์ของรำคำเยื่อกระดำษในตลำดโลกเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ท�ำให้รำคำ
ขำยของกระดำษพิมพ์เขียนปรับตัวสูงขึ้น เป็นสำเหตุให้คู่แข่งท่ีไม่มีโรงเยื่อเป็นของตัวเองมีต้นทุนสูงขึ้นมำกและท�ำให้ผลประกอบกำรปรับ
ตัวลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯ และคู่แข่งรำยใหญ่บำงรำยท่ีมีโรงเยื่อสำมำรถท่ีจะปรับสัดส่วนกำรขำยเยื่อและกระดำษให้สอดคล้องกับสภำพ
ตลำดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้ง ตรำสินค้ำของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำด และลูกค้ำให้ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำจำก
ทำงบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภำพทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันเหนือกว่ำคู่แข่งหลำยรำยอย่ำงชัดเจน

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

โรงงานที่ใช้ในการผลิต 

กลุม่บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติเยือ่กระดำษและโรงงำนผลติกระดำษพมิพ์เขยีน รวมทัง้สิน้ 6 โรง อนัประกอบไปด้วย โรงงำนผลติเยือ่กระดำษ
จ�ำนวน 2 โรง และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียนจ�ำนวน 4 โรง โดยโรงงำนทั้งหมดอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งโรงงำนเยื่อ
กระดำษ 2 โรง และโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่ำวเป็นพื้นที่ที่มี
กำรปลูกต้นกระดำษดั๊บเบิ้ล เอล้อมรอบ และมีอ่ำงเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิต โรงงำนกระดำษที่ 4 เป็นโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์
เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยโรงงำนดังกล่ำวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ทั้งนี้ รำยละเอียดของโรงงำน
ผลิตเยื่อกระดำษและโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียนทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้

โรงงาน ท�าเลที่ตั้ง ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการผลิต

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
(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
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ก�ำลงักำรผลติและปรมิำณกำรผลติรวมของโรงงำนผลติเยือ่กระดำษและโรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขยีนของกลุม่บรษัิทฯ ทีส่ำมำรถด�ำเนิน
งำนได้จรงิแตกต่ำงจำกก�ำลงักำรผลติตดิตัง้อย่ำงมนียัส�ำคญั เนือ่งจำกฝ่ำยผลิตของบรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนกำรผลิต (Debottlenecking) 
ให้สำมำรถด�ำเนนิกำรผลติได้ในปรมิำณทีเ่พิม่มำกขึน้ ทัง้นี ้ปรมิำณกำรผลิตอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ข้ึนหรอืลดลงอนัเป็นผลจำกสภำวะตลำด
ในช่วงเวลำดงักล่ำว ซึง่ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ ก�ำลงักำรผลติและปรมิำณกำรผลิตเยือ่กระดำษและกระดำษพมิพ์เขยีนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปดงันี้

ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน)

ปริมาณการผลิตจริง (ต่อปี) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

เยื่อใยสั้น

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 1(“Pulp 1”) 277,164 252,205 246,072

โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ 2 (“Pulp 2”) 298,801 293,562 283,566

รวมผลผลิตเยื่อ 575,965 545,767 529,638

กระดาษพิมพ์เขียน

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 1 (“Paper Mill 1”) 174,970 200,182 183,274

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 2 (“Paper Mill 2”) 186,457 225,471 195,789

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน 3 (“Paper Mill 3”) 204,626 210,819 199,453

โรงงำนผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (รับโอนกรรมสิทธิ์จำก HTP) 39,797 41,819 33,883

โรงงำนผลิตกระดำษ Alizey(*) 37,237 150,056 160,743

รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 643,087 828,347 773,142

กระดาษส�าเร็จรูป

ผลผลิตกระดำษรีมเล็ก 537,826 683,113 625,278

ผลผลิตกระดำษรีมใหญ่ 34,730 51,658 46,019

ผลผลิตกระดำษม้วนส�ำเร็จรูป 20,896 22,424 37,737

รวมผลผลิตกระดาษส�าเร็จรูป 593,452 757,195 709,034

หมายเหตุ : ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ�ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมด
ใน DA Alizay SAS ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่ำน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 98.86 ของหุน้ทีอ่อกและช�ำระแล้วท้ังหมดของบรษิทัฯ เพ่ือลดผลกระทบในเชงิลบต่อกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ 
เนื่องจำก Alizay มีผลขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ซึ่งมูลค่ำกำรซื้อขำยอยู่ที่ 2,687 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระค่ำหุ้นทั้งจ�ำนวน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำกลุม่บรษัิทฯ พฒันำและปรบัปรงุวธิกีำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และได้กำรรับรองตำมมำตรฐำน
กำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 มำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนคณุภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007 อีกทั้ง ยังได้ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนิน
งำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ISO (International Standard Organization: ISO) 

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ไม้ยูคำลิปตัส เยื่อกระดำษ สำรเคมี และ
น�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1.) ไม้ยูคาลิปตัส 

แหล่งที่มา

เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดำษที่มีคุณภำพสูง ซึ่งผ่ำนกำรค้นคว้ำวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีแยกเน้ือเยื่อ
จำกแม่พันธุ์ท่ีดี ท�ำให้ได้ต้นกล้ำท่ีมีลักษณะเหมือนกันหมด และได้เยื่อกระดำษท่ีได้มำตรฐำนเดียวกัน โดยบริษัทมีโครงกำรน�ำกล้ำไม้วิจัย
ดังกล่ำวไปด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษบนคันนำกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นกำรน�ำพื้นที่เหลือใช้มำก่อให้เกิดรำยได้เพิ่มอีก
ทำงหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีกำรเปิดรับซื้อไม้โดยตรงจำกเกษตรกรทั่วไป ลำนไม้ โรงผลิตชิ้นไม้สับทั่วไป และกำรจัดหำโดยบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

วัสดุทดแทน

วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนคุณภำพสูงคือ ไม้ยูคำลิปตัส ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อกระดำษท่ัวโลกได้ยอมรับว่ำเยื่อ
กระดำษจำกไม้ยูคำลิปตัส จะให้เยื่อกระดำษคุณภำพดี เหมำะกับกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนมำกที่สุด แต่ท้ังนี้ วัสดุท่ีอำจทดแทนใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตเยื่อและกระดำษ ได้แก่ ชิ้นไม้จำกไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชำนอ้อย ฟำงข้ำว และเศษกระดำษที่ใช้แล้ว โดยบริษัทต้องท�ำกำร
ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคนิคกำรผลิตให้สำมำรถรองรับวัตถุดิบประเภทดังกล่ำว ซึ่งในปัจจุบันทำงบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำแหล่งวัตถุดิบ คือ
ไม้ยูคำลิปตัสจะมีปริมำณเพียงพอต่อกำรผลิต

ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ

จำกที่บริษัทมีโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษบนคันนำกับเกษตรกร โดยเริ่มด�ำเนินกำรส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมำ และท�ำ
สญัญำระยะยำวว่ำจ้ำงบรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรดงักล่ำวและกำรจดัหำไม้ร วมทัง้ ได้จดัหำไม้จำกบรษิทั
ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอก ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีไม้ยูคำลิปตัสเพียงพอต่อควำมต้องกำรในกระบวนกำรผลิต 

2.) เยื่อกระดาษ

เยื่อใยสั้น

เยื่อใยสั้นที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตกระดำษนั้น กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่จำกกำรน�ำไม้ที่จัดหำได้เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเยื่อ
กระดำษ และมีกำรจัดหำเยื่อใยสั้นบำงส่วนจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นครั้งครำวไป โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ ได้ส�ำรอง
เยื่อใยสั้นไว้ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วงระยะเวลำ 2-4 เดือน เพื่อให้กระบวนกำรผลิตสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงต่อเนื่อง หำก
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบในช่วงระยะเวลำอันสั้นได้

เยื่อใยยาว

เยือ่ใยยำวทีก่ลุม่บรษิทัฯ ใช้นัน้ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนือ่งจำกเยือ่ประเภทนีจ้ะผลติได้จำกไม้เนือ้อ่อนทีเ่ตบิโตในภูมปิระเทศทีเ่ป็น
ที่รำบสูงและมีสภำพภูมิอำกำศหนำวเย็น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จึงสั่งซื้อเยื่อใยยำวจำกประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่
เป็นรำยครั้งทุก 2-3 เดือน ทั้งนี้ เยื่อใยยำวถือเป็นสินค้ำ Commodity มีผู้ผลิตมำกรำย หำซื้อได้โดยง่ำย 

3.) สารเคมี 

สำรเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต เมทธำนอล และทัลคัม โดยบริษัทจะน�ำเข้ำเองโดยตรงหรือสั่ง
ซื้อจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย และสำรเคมีที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดซัลฟูริก 

โรงงาน ท�าเลที่ตั้ง ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการผลิต

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
(ตันต่อปี)

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

รวม 745,000

54   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 55



4.) น�้าดิบและน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงกรองน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมเป็นของตนเองภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ DANS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีก�ำลังกำร
ผลิตอยู่ที่ 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมำณ 29.20 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และมีพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำประมำณ 800 ไร่ ส�ำหรับ
บริหำรจัดกำรน�้ำดิบมำกกว่ำ 36.00 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งสำมำรถส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในกระบวนกำรผลิตได้นำนประมำณ 8 เดือน 

2.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรและได้รับใบรับรองมำตรฐำน ระบบต่ำง ๆ ดังนี้

- มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2015 ระยะเวลำรับรอง 21 กุมภำพันธ์ 
2561 ถึง 21 กุมภำพันธ์ 2564

- มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (TIS18001&OHSAS 18001) ในปี2553 
ปัจจุบัน เป็น TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ระยะเวลำรับรอง 4 กุมภำพันธ์ 2559 ถึง 4 กุมภำพันธ์ 2562 

- มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ต้ังแต่ ปี2540 ปัจจุบันเป็น ISO14001:2015 ระยะเวลำรับรอง 21 
กุมภำพันธ์ 2561 ถึง 13 กุมภำพันธ์ 2564

• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรและได้รับกำรรับรองแหล่งที่มำของไม้ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ FSC (FSC CW) อีกทั้ง ยังได้ด�ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (FSC CoC) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

• 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 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ของ 304IP ตำมที่ได้จัดท�ำสัญญำไว้แล้ว น�้ำดังกล่ำวจะถูกใช้รดต้นไม้
กระดำษในแปลงปลูกต้นกระดำษบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท�ำให้ไม้เจริญเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อม

• ตดิตัง้อปุกรณ์ขจดักลิน่ เพ่ือให้ปรำศจำกกลิน่รบกวนทัง้ภำยในโรงงำนและบรเิวณใกล้เคยีง โดยจะน�ำกลิน่ส่งไปตำมท่อเข้ำสูเ่ตำเผำ 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ก�ำจัดส�ำรองเพื่อไว้ใช้ในกรณีไฟดับฉุกเฉิน

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

• บรษัิทฯ เน้นกำรน�ำกำกอตุสำหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรจดัส่งเปลือกไม้ไปให้โรงไฟฟ้ำน�ำไปใช้เป็นเช้ือเพลงิ กำรน�ำกำกตะกอน
จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียไปใช้ในกำรปรับปรุงดินในพื้นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ กำรน�ำปูนขำวที่เหลือใช้ ไปให้ชำวนำเพื่อปรับสภำพ
ดินเปร้ียว โดยร่วมกิจกรรมกับเกษตรอ�ำเภอ ท้ังนี้ กำรน�ำกำกอุตสำหกรรมออกภำยนอกโรงงำนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

• โรงงำนด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน และได้รับรำงวัล ได้แก่ 

- รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
จำกกระทรวงแรงงำนฯ ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560 

- รำงวัลโครงกำรอุตสำหกรรมดีเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อปี 2539 และรำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 รับรองตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

- รำงวัล Best Practice Award For ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 ในปี 2561

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 

3. ปัจจัยความเสี่ยง
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 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรจัดหำวัตถุดิบที่รัดกุม เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกกำรขำดแคลน
วัตถุดิบจำกปัจจัยในด้ำนต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1) วัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อกระดาษ 

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

จำกมำตรกำรในกำรจดัหำแหล่งวตัถดุบิทีก่ล่ำวไว้ในข้ำงต้น ท�ำให้กลุ่มบรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรขำดแคลนวตัถดุบิ นอกจำก
นี้ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนวัตถุดิบหลักอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจกำรส่งออกไม้สับจำกต้นกระดำษ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงผลิตเยื่อกระดำษในต่ำงประเทศ ส่งผลให้กระบวนกำรจัดหำไม้สับนั้นเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต

2) วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 

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 
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ในส่วนของเยื่อใยยำวนั้น กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยำวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นต้นไม้พวก
สน เติบโตได้ดีในที่สูงและมีอำกำศหนำวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อเยื่อใยยำวจำกตลำดเป็นรำยครั้งทุก 2-3 เดือน ด้วยกำรให้ผู้ผลิตและ/
หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยเสนอรำคำเข้ำมำประมำณ 3 รำย ซึ่งเป็นคู่ค้ำที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทฯ มำอย่ำงยำวนำน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่
ได้มีกำรเข้ำท�ำสัญญำกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใด เนื่องจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยเยื่อใยยำวในตลำดมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก 

จำกกำรปฎิบัติตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ในข้ำงต้น รวมถึงประสบกำรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบริหำรและจัดกำรวัตถุดิบ เป็นผลให้ตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ แต่
อย่ำงใด อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อม่ันว่ำแนวทำงกำรจัดกำรดังกล่ำวจะสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนำคต

3) วัตถุดิบอื่น

3.1) สารเคมี 

นอกเหนือจำกวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตเย่ือกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องใช้สำรเคมีหลำยชนิด
เป็นจ�ำนวนมำก อำทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคำร์บอเนต โซเดียมคลอเรต แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟูริก 
เมทธำนอล และโซเดยีมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึง่กำรจดัซ้ือสำรเคมเีหล่ำนี ้กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ได้มกีำรเข้ำท�ำสัญญำซือ้ขำยระยะยำวกบัคู่ค้ำรำยใด
เช่นเดียวกับกำรจัดหำเยื่อใยยำว เนื่องจำกสำรเคมีหลำยชนิดที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้มีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยอยู่ในตลำดเป็นจ�ำนวนมำก ใน
รำคำทีใ่กล้เคยีงกนั และจดัหำได้ง่ำยจำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ จงึท�ำให้กลุ่มบรษิทัฯ ในฐำนะผู้ซือ้มอี�ำนำจต่อรองค่อนข้ำงสูง อย่ำงไร
กต็ำม กลุม่บรษัิทฯ ได้ผลติสำรเคมบีำงชนดิด้วยตนเอง ซึง่สำรเคมดัีงกล่ำวมผีูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยจ�ำนวนน้อยรำย และใช้ในกระบวนกำร
ผลิตในปริมำณค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับสำรเคมีชนิดอื่น เช่น คลอรีนไดออกไซด์ (CLO2) และแคลเซียมคำร์บอเนตชนิดสังเครำะห์(PCC) ซึ่ง
ช่วยลดโอกำสทีก่ลุม่บรษิทัฯ จะเกดิกำรขำดแคลนวตัถดุบิลงได้ นอกจำกนี ้สำรเคมบีำงชนดิสำมำรถใช้สำรอืน่ทีม่อียูท่ัว่ไปในตลำดทดแทนได้ 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนสำรเคมีอยู่ในระดับที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

3.2) น�้าดิบและน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

น�้ำดิบและน�้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมเป็นสำธำรณูปโภคหลักที่จ�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�ำหน่ำยน�้ำอุตสำหกรรม 80,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือ 
29.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่งบริษัทฯมีพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำประมำณ 800 ไร่สำมำรถบริกำรจัดหำน�้ำดิบได้มำกกว่ำ 36 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อ
ปี และได้ท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำอุตสำหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

ทั้งนี้ กำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำระยะยำวดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำได้ในระดับ
หนึง่ และตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำกลุม่บรษัิทฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ดบิและน�ำ้เพือ่กำรอตุสำหกรรม ดงันัน้ ควำมเป็นไป
ได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะขำดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำ

3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรผลติเยือ่กระดำษและกระดำษส่วนใหญ่เป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึง่เป็นสินค้ำทีแ่ทบจะไม่มคีวำม
แตกต่ำงกัน และรำคำของสินค้ำดังกล่ำวถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก ดังนั้น ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบย่อมส่งผลต่อ
ต้นทนุโดยรวมของกลุม่บรษิทัฯ อย่ำงมนียัส�ำคัญ ในปี2561 รำคำวตัถดุบิเยือ่กระดำษมีกำรปรบัตวัขึน้สงู โดยเหตผุลหลกัจำกสถำนกำรณ์กำร
ปิดตวัโรงงำนทีก่่อมลพษิในประเทศจนี ส่งผลให้ควำมต้องกำรเยือ่ในตลำดค่อนข้ำงสงู เป็นผลให้รำคำวตัถดุบิดดีตวัขึน้ในระดบัก้ำวกระโดด ผู้
ผลิตกระดำษหลำยรำยต่ำงผลักภำระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ไปยังผู้บริโภค ท�ำให้เห็นว่ำรำคำสินค้ำของบริษัทกลุ่มนี้สูงขึ้นในปี 2561 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวด้วยกำรสร้ำงแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษำวิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์ต้นกระดำษขึ้นมำ และด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นกระดำษในแต่ละภูมิภำค สนับสนุนให้
มีกำรปลูกต้นกระดำษในพื้นที่ว่ำงเปล่ำและบนพื้นที่ตำมคันนำ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเยื่อใยกระดำษ และน�ำเยื่อกระดำษท่ีได้
ไปเข้ำกระบวนกำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียนต่อไป ท้ังน้ี ต้นกระดำษเป็นสำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยื่อในปริมำณมำก และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูก
อยู่ในระดับเดียวกันกับกำรปลูกต้นยูคำลิปตัสทั่วไป จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพำะในช่วง
ที่รำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมีควำมผันผวน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้มีกำรวิจัยพัฒนำเทคนิคที่ใช้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่ำมำทดแทนเยื่อใยสั้นได้

อีกบำงส่วน ท�ำให้ผลกระทบจำกกำรน�ำเข้ำเยื่อใยสั้นต่อต้นทุนกำรผลิตไม่มำก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทใช้เยื่อใยสั้นที่ผลิตได้เองในกำรผลิตกระดำษ
กลุ่มสินค้ำบริษัททั้งหมด โดยไม่มีกำรใช้สัดส่วนเยื่อน�ำเข้ำในกำรผลิต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ ที่หำซื้อใน
ตลำดได้ยำกเพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร

จำกมำตรกำรกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้ำงต้น ประกอบกับกำรลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบที่มีรำคำสูง และหำวัตถุดิบ
อื่นทดแทน ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำดมำกนัก

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาย 

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดำษ และกระดำษพิมพ์เขียนโดยท่ัวไปเป็นสินคำ้โภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจท�ำให้รำคำ
ขำยของผลติภัณฑ์ดงักล่ำวมคีวำมผนัผวน และ/หรอือำจปรบัตวัลดลงอย่ำงมนียัส�ำคัญได้ หำกปัจจยัสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจเปลีย่นแปลงไป 
อย่ำงไรกต็ำม กลุม่บรษิทัฯ ได้พฒันำคุณภำพของผลติภณัฑ์ให้มลีกัษณะเด่นแตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ อำทิเช่น ควำมเนยีนเรียบของ
กระดำษ กำรต้ำนทำนควำมชื้นของกระดำษ และกำรดูดซับหมึกพิมพ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ำยรับประกันคุณภำพ (Quality 
Assurance and Technical Services) ที่คอยให้ค�ำปรึกษำและช่วยเหลือลูกค้ำเมื่อพบปัญหำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้ำเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดับกลำงและระดับบน มี
ควำมใส่ใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และไม่อ่อนไหวต่อระดับรำคำมำกนัก ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดรำคำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่สูงกว่ำรำคำเฉลี่ยของตลำด และไม่ผันผวนไปตำมสภำวะอุตสำหกรรมมำกนัก 

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ Double A ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภคในตลำด (Brand Awareness) และสื่อสำรถึง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรงกับตลำดด้วยกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้ผู้
บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอันดับแรกทุกครั้งที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ำ มีควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) และเข้ำใจ
ถึงลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ กับสินค้ำของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ำยในรำคำที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร จำกกำรด�ำเนินกำรทำงกำรตลำดดังกล่ำว ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรักษำเสถียรภำพของ
รำคำจ�ำหน่ำยสินค้ำไว้ได้ในระดับหนึ่ง

อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดกรณีที่รำคำขำยผันผวนหรือปรับตัวลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ก็คำดว่ำจะสำมำรถรักษำควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำก�ำไรไม่ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบมำกนัก เนื่องจำกระดับรำคำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ สูงกว่ำรำคำตลำดโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ท�ำให้มีส่วนต่ำงในกำรปรับลดรำคำลงได้จำกกำรส่งเสริมกำรขำย อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดหำวัตถุดิบส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง จงึท�ำให้สำมำรถบรหิำรต้นทนุได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่จะช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำขำยทีอ่ำจกระทบต่อภำพ
รวมของกำรด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่าย 

กำรผลติเย่ือกระดำษและกระดำษพมิพ์เขียนเป็นธรุกิจหนึง่ท่ีช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ำเป็นปัจจัยส�ำคญัต่อกำรประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยเป็นอย่ำงมำก โดยได้แต่งตั้งผู้บริหำรช่องทำงกำร
จัดจ�ำหน่ำยให้เข้ำมำดูแลกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีควำมเชี่ยวชำญ และควำมเข้ำใจในสภำวะตลำด เข้ำ
มำรับผิดชอบในกำรจัดหำผู้จัดจ�ำหน่ำย พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย และวำงแผนท�ำกำรตลำดร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
เป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำตรงไปยังช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหน่ำยมำกกว่ำ 70 รำย ส�ำหรับตลำดในประเทศ และ
มำกกว่ำ 1,000 รำย ส�ำหรับตลำดต่ำงประเทศใน 160 ประเทศ 

ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยช่วยให้กลุม่บรษัิทฯ สำมำรถกระจำยสนิค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำง และช่วยขยำยฐำนลกูค้ำให้แก่กลุม่
บริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดขำยที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดจ�ำหน่ำยแต่ละรำยนั้นมีควำมสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันมำโดยตลอด นอกจำกนี้ยังได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้วยกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) 
หลำยแห่งที่มีเครือข่ำยสำขำครอบคลุมในหลำยพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนำช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำยรูปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนย์ถ่ำยเอกสำร Double A Copy Center ศูนย์ถ่ำยเอกสำรสมำชิก Double A Copy Member และ
ร้ำนขำยกระดำษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop ร้ำนขำยกระดำษและเครื่องเขียนสมำชิก Double A Stationery Member 
รวมทั้ง มีกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้ำรู้จักและจดจ�ำ
ตรำสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น ด้วยกำรสื่อสำรและกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผู้
จัดจ�ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จะเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำเหล่ำนี้

58   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 59



จำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ำยจ�ำนวนมำกรำยในแต่ละประเทศ และมีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ ลดกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำยลงได้ในระดับหนึ่ง และสำมำรถท�ำกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเข้ำถึง
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมท้ัง ผู้บริโภคกลุ่มอื่นในตลำดด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งวิธีกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
พึง่พงิผูจ้ดัจ�ำหน่ำยอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถควบคมุได้และไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของกลุม่บรษิทัฯ อย่ำงมนียัส�ำคัญ

3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยี 

ปัจจบุนั เทคโนโลยไีด้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในชวีติประจ�ำวนัของประชำชนทัว่ไป ผูค้นส่วนใหญ่พ่ึงพำอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ อนิเทอร์เนต 
และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) ในกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนัมำกขึน้ ส่งผลให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภค 
ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้กระดำษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทั่วไปลดน้อยลง อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่ำง ๆ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนมำ
ใช้กำรน�ำเสนอและจ�ำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนของกำรจ�ำหน่ำยเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์ปกติยังคง
อยู่ในระดับที่ต�่ำมำก และผู้ใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ยังอยู่ในวงจ�ำกัด กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเหล่ำน้ี และได้ปรับปรุง
กลยุทธ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรกับพฤติกรรมกำร
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ ได้สร้ำงกลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นกำรตอบสนองธรุกิจหรอืภำคส่วนทีม่คีวำมจ�ำเป็นต้องใช้กระดำษทีม่คีณุภำพสงู เช่น ทนำยควำม 
บญัช ีกำรศกึษำ และ หน่วยงำนรำชกำรระดบัภมูภิำค ซึง่ไม่มคีวำมอ่อนไหวต่อระดบัรำคำมำกนกั และขยำยฐำนธรุกิจไปในประเทศตลำดเกดิ
ใหม่ ซึ่งยังมีอัตรำกำรใช้กระดำษเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันให้มีกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ต่ำง ๆ  
ในส�ำนักงำนให้มำกขึ้น ด้วยกำรน�ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ไปตั้งไว้ตำมแหล่งชุมชนต่ำง ๆ เช่น หอพัก สถำนศึกษำ co-working 
space เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ควบคู่กันกับ Double A Fast Print แอพลิเคชั่นในกำรสั่งพิมพ์อัตโนมัติที่กลุ่มบริษัทฯ พัฒนำขึ้น เพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกให้ประชำชนสำมำรถใช้งำนถ่ำยเอกสำรและพิมพ์งำนทั่วไปด้วยตนเองได้อย่ำงรวดเร็วโดยผู้ใช้งำนสำมำรถช�ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชั่น
ดังกล่ำวได้โดยตรง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกเทคโนโลยีที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยำวได้

3.1.6 ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 

กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละข้ันตอนมีควำมสัมพันธ์กันและจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมต่อเน่ืองโดยตลอด เพื่อให้สำมำรถตอบ
สนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคได้ และรกัษำระดับของยอดขำยให้มเีสถยีรภำพ หำกกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึง่หยดุชะงกัเนือ่งจำก
กระบวนกำรผลิตเกิดปัญหำ หรือทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจได้รับควำมเสียหำย หรือได้รับผลกระทบร้ำยแรงจำกภัยธรรมชำติ
และเหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำและอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้ำดับ อุบัติเหตุใน
ระหว่ำงปฏิบัติงำน อัคคีภัย และกำรก่อกำรร้ำย ย่อมส่งผลในเชิงพำณิชย์ต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและแก้ไขในกรณีดังกล่ำว เพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน และเพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่จะได้รับจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวและผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

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

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

อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถรองรับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อำจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคง และมีประสบกำรณ์ในกำรรับประกันภัยให้แก่กิจกำร
ต่ำง ๆ  เพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัย 2 ประเภทหลัก อันประกอบไปด้วย ประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดจำกควำมสูญเสียและควำมเสียหำย โดย
จะคุ้มครองทรัพย์สินจะควำมเสียหำยทุกประเภทที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

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 โดยผู้ตรวจสอบอิสระจำก
ภำยนอกอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัได้รบักำรรับรองมำตรฐำนสำกลในส่วนของระบบกำรจดักำรด้ำนชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 
TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิ่มเติมอีกด้วย 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนชีวอนำมัยและคณะกรรมกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำร
ด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนที่หน่วยงำนรำชกำรก�ำหนดอย่ำงสม�่ำเสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้
ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ 
คำดว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะเพียงพอในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้ของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า และลูกค้า 

ขั้นตอนกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มจำกกำรท่ีตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือลูกค้ำส่งค�ำสั่งซ้ือเข้ำมำยังกลุ่มบริษัทฯ 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�ำระค่ำ
สนิค้ำบำงส่วนหรอืทัง้จ�ำนวนให้แก่กลุม่บรษิทัฯ ย่อมส่งผลให้ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงินสดรบัของกลุม่บริษทัฯ ไม่เป็นไปตำมทีป่ระเมนิ
ไว้ หรือเกิดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรมีหนี้สูญ

60   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 61



ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกลกูหนีก้ำรค้ำทีค้่ำงช�ำระ โดยในส่วนของกำรจดัจ�ำหน่ำยสินค้ำในต่ำง
ประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยให้ตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือลูกค้ำเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือจ่ำยเงิน
ล่วงหน้ำก่อนส่งสนิค้ำ (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณทีีส่ถำบนักำรเงนิในประเทศดงักล่ำวไม่ได้เป็นสถำบนักำรเงนิขนำด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกำรธุรกิจอย่ำงกว้ำงขวำง กลุ่มบริษัทฯ อำจขอให้คู่ค้ำท�ำกำรติดต่อสถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อเพิ่มกำร
ยนืยนั (Add Confirm) เลต็เตอร์ออฟเครดตินัน้ ซึง่จะลดควำมเสียหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในกรณทีีส่ถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศประสบปัญหำทำงกำร
เงิน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประกันภัยหนี้เสีย (Credit Insurance) กับบริษัทประกันภัยชั้นน�ำของโลกที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่
ที่ระดับ A ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูง และมีควำมเสี่ยงต�่ำ และพร้อมที่จะจ่ำยสินไหมทดแทนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่ำ
หนีท้ีผ่ดินดัช�ำระเนือ่งมำจำกเหตสุดุวสิยัต่ำง ๆ  รวมไปถึงกำรล้มละลำยทำงกำรเงนิของคูค้่ำ กำรปฏวิตั ิและปัญหำกำรเมอืงภำยในประเทศคูค้่ำ 

ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะศึกษำข้อมูลเบ้ืองต้นของลูกค้ำ หรือตัวแทนจ�ำหน่ำย ท้ังใน
ส่วนของประวัติบริษัท ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน เพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือก่อนที่จะเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำร่วมกัน ปัจจุบัน
ลกูค้ำหรอืตวัแทนจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผูม้ช่ืีอเสยีงเป็นทีรู่จั้กอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำดกำรค้ำ และมคีวำมสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุม่บรษิทัฯ มำอย่ำง
ยำวนำนท�ำให้ในอดีตที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรผิดนัดช�ำระของลูกหนี้กำรค้ำในประเทศมำกนัก

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

 (หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,622 771 501

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

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 1,621 770 500

ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,081 3,288 2,582

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (43) (45) (27)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 2,038 3,243 2,557

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 3,659 4,013 3,056

 

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรส่งออกสินค้ำไปขำยยังต่ำงประเทศ โดยมีจ�ำนวนประเทศปลำยทำงปัจจุบันกว่ำ 160 ประเทศ แม้ว่ำนโยบำยกำรส่ง
ออกของกลุม่บรษิทัฯ จะก�ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในบำงประเทศ
รวมทั้งเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย

ดงันัน้กลุม่บรษัิทฯ จงึมรีำยได้หลกัเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศหลำยสกลุ ส่วนใหญ่เป็นรำยได้ทีม่ำจำกสกุลเงนิเหรียญสหรฐัฯ ยโูร วอนเกำหล ี
และอื่น ๆ เช่น ดอลลำร์ฮ่องกง หยวน มำเลเซียริงกิต ปอนด์และดอลล่ำร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีต้นทุนวัตถุดิบ 
สำรเคม ีอะไหล่ และเครือ่งจกัรบำงส่วนทีต้่องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นสกุลเงนิเหรียญสหรฐัฯและยโูร รวมทัง้ยงัมค่ีำบรกิำรค่ำขนส่งในต่ำง
ประเทศ ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยในแต่ละประเทศที่ต้องจ่ำยเป็นสกุลเงินต่ำง ๆ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกำหลี หยวน 
ดอลล่ำร์ฮ่องกง ดอลลำร์ไต้หวัน ดองเวียตนำม เป็นต้น 

แม้ว่ำกลุม่บรษิทัฯ จะพยำยำมบรหิำรกระแสเงนิสดจ่ำยให้สอดคล้องกับกระแสเงนิสดรบัทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศสกลุเงนิเดยีวกัน 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 2561 ภำระหนี้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่ และหนี้สิน
ที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

หลักประกัน ครบก�าหนด

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 694.39 MMR, MMR+0.75% มี ภำยใน 1 ปี

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี) 

49.08 MLR-0.5 ถึง MLR มี 2565

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

1,361.67
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 

12 เดือน+3.50%
มี 2564

หุ้นกู้ยืมระยะยำวสกุลบำท 13,586.82

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 2562 – 2565

รวม 15,691.96 - - -

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,056.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.10 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิญควำมเส่ียงจำกกำรท่ีอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจท�ำให้ภำระดอกเบี้ย
จ่ำยและต้นทุนทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนหรือกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยหำกอัตรำ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 บริษัทฯ จะมีภำระเพิ่มขึ้นจ�ำนวนประมำณ 20.56 ล้ำนบำทต่อปี อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ท่ีผ่ำนมำ ท�ำให้สัดส่วนของหนี้สินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวต่อหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยท้ังหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลดลงซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ สำมำรถประมำณกำรต้นทุนกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งสำมำรถควบคุมต้นทุนทำงกำรเงินให้
อยู่ในระดับที่มีเสถียรภำพได้

3.2.4 ความเสี่ยงจากการช�าระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ จดัหำสนิทรัพย์หลกัทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนบำงส่วนมำจำกกำรเข้ำท�ำสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ รวมท้ัง 
ได้มกีำรจดัหำเงินทุนบำงส่วนมำจำกเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกตแิละลงทนุในโครงกำรใหม่ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินรวมทั้งสิ้น 49.08 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีเป็นจ�ำนวน 33.15 ล้ำนบำท และมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบำทรวมทั้งสิ้น 
1,361.67 ล้ำนบำท ซึ่งมีส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี จ�ำนวน 455.97 ล้ำนบำท ซึ่งภำระหนี้สินดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องรักษำสภำพคล่องให้เพียงพอที่จะสำมำรถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำซื้อ สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และสัญญำกู้ยืม
เงิน เพื่อไม่ให้กำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัย
ส�ำคัญ ทัง้นี ้สญัญำกู้ยมืเงินระหว่ำงกลุม่บรษิทัฯ กบัสถำบนักำรเงินแต่ละรำย ได้ก�ำหนดให้กลุม่บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขและข้อก�ำหนด
ต่ำง ๆ  รวมทั้ง กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม อำทิเช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนหนี้สินระยะ
ยำวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) อัตรำส่วน
สภำพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั้งนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญำกู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้
เจ้ำหนี้เงินกู้สำมำรถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข ก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออำจด�ำเนินกำรยึดหลักประกันของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

62   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 63



ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ซึ่ง
สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ได้นอกจำกน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยที่จะพยำยำมรักษำ
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้ำงเงินทุนให้สอดคล้องกับค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม รวมทั้ง พยำยำมรักษำควำมสัมพันธ์อันดี
กับสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ไว้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำในข้ำงต้น บริษัทฯ เชื่อว่ำจะท�ำให้ควำม
เสี่ยงจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการค�านวณอัตราส่วนทางการเงิน 

ในกำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตำมข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น ก�ำหนดให้หนี้สิน
ในสูตรกำรค�ำนวณไม่นับรวมถึง (ก) เจ้ำหนี้กำรค้ำ (ข) เงินรับล่วงหน้ำ (ค) หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภำระดอกเบี้ย (ง) หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (จ) 
หุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ และ (ฉ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจำกเจ้ำหนี้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์อันดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุ
ริมสิทธิ์และเจ้ำหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทฯล้มละลำยหรือมีกำรช�ำระบัญชีเพื่อเลิกกิจกำร แต่จะมีอันดับสูงกว่ำผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสำมัญ 
โดยจะมสีทิธเิป็นอนัดบัสดุท้ำย ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่ำสทิธไิล่เบีย้ของหนีด้้อยสทิธมิลีกัษณะใกล้เคยีงกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้เมือ่เกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 
จึงน�ำหนี้ด้อยสิทธิทั้ง 3 รำยกำรดังกล่ำวมำนับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนกำรนับเป็นหนี้สิน ซึ่งสูตรกำรค�ำนวณอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ทุนของบริษัทฯ จะแตกต่ำงจำกสูตรกำรค�ำนวณอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของหุ้นกู้ทั่วไปที่หนี้สินจะใช้หนี้สินทั้งหมดที่มีภำระดอกเบี้ย (รวมหนี้
ด้อยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี้ด้อยสิทธิ ท�ำให้ D/E Ratio ที่ค�ำนวณตำมสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่ำ D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่ำงไร
กต็ำม ในกรณทีีก่จิกำรยงัด�ำเนนิธรุกจิได้ตำมปกติ หนีด้้อยสทิธมิสีทิธใินกำรได้รบัช�ำระหนีเ้สมอืนเทยีบเท่ำกบัเจ้ำหนีบ้ริุมสทิธิแ์ละเจ้ำหนีท้ัว่ไป 

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 2561 บริษัทยังไม่มีภำระหนี้ด้อยสิทธิเกิดขึ้น 

3.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหลำยรำยกำร ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน 
ดงันัน้ กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัอำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรืออำจก่อให้เกดิช่องทำงทีท่�ำให้กำรด�ำเนินธรุกจิเป็นไปอย่ำง
ไม่เป็นธรรม หรอืไม่เป็นไปตำมตำมกลไกของตลำด ซึง่จะส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งอนัเนือ่งมำจำกกำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนัท่ี
อำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้ปัจจบุนักำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ กบักลุ่มทีม่คีวำมเกีย่วโยงกนันัน้ ส่วนใหญ่เป็น
รำยกำรทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรด�ำเนนิธรุกจิปกตขิองกลุม่บรษิทัฯ เป็นส�ำคัญ อำทเิช่น กำรซือ้ขำยสนิค้ำ กำรให้บรกิำร กำรกูย้มืระหว่ำงกนั เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว และด�ำเนินมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง โดยได้ก�ำหนดแนวทำงในกำร
พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และมีนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ำหรับกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันทุกรำยกำร 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 สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกลุ่ม
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมทั้งนี้ จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง จึง
ท�ำให้ทุกฝ่ำยมั่นใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“DAHTH”) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 400,771,804 หุ้น 
คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด โดยมีนำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ ถือหุ้นถือหุ้นทั้งทำงตรงและทั้งอ้อมผ่ำน 
DAHTH คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 98.88 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้นำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ 
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สำมำรถใช้สิทธิคัดค้ำนหรือไม่อนุมัติกำรลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ นอกจำกนี้ กำรที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นสูงกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ท�ำให้
นำยโยธิน ด�ำเนินชำญวนิชย์ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และระดับกำรอนุมัติในกำรเข้ำท�ำรำยกำรต่ำง ๆ ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจไว้อย่ำง
ชัดเจน และบริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและดูแลให้ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรด�ำเนินกำรตำมมติผู้ถือหุ้น
ต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีบรษัิทฯ ก�ำหนดไว้ รวมท้ัง ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่
ก่อให้เกดิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมคีวำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน และสำมำรถตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ ได้ โดยมุง่เน้นถงึควำม
ส�ำเร็จและกำรเติบโตขององค์กรในระยะยำวเป็นส�ำคัญ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ลักษณะส�ำคัญของสินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ชวีภำพท่ีเป็นต้นกระดำษ เป็นหลกั ซึง่มไีว้เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ เป็นส�ำคญั 
ทั้งนี้ สินทรัพย์ถำวรหลักดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท)

กรรมสิทธิ์ ส่วนที่ติด
ภาระผูกพัน 
(ล้านบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 3,538 เจ้ำของ

อำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินอำคำร 7,483 เจ้ำของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 42,717 เจ้ำของ

เครื่องมือ 440 เจ้ำของ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 493 เจ้ำของ

เรือ รถบรรทุกและยำนพำหนะอื่น 3,229 เจ้ำของ/เช่ำซื้อ/เช่ำ
ทำงกำรเงิน

49

งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและเครื่องจักรระหว่ำงติดตั้ง 955

รวม 58,855

หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 38,771

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 20,084
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โดยสินทรัพย์ถำวรหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเงินกู้และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือครอง หลักประกัน ลักษณะวงเงิน วงเงิน

บริษัทฯ
สินค้ำคงเหลือจ�ำนวนไม่น้อย

กว่ำ 1,500 ล้ำนบำท(1) วงเงินกู้ระยะสั้น(2) 2,990 ล้ำนบำท

บริษัทฯ
เครื่องจักร ยำนพำหนะและ

อุปกรณ์
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 250 ล้ำนบำท

APM3

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงใน
อนำคต เนื้อที่ 138 ไร่ และ
เครื่องจักร โดยมีมูลค่ำกำร
จดจ�ำนอง 4,600 ล้ำนบำท

วงเงินกู้ระยะยำว 3,200.00 ล้ำนบำท

วงเงินกู้ระยะสั้น(2) 800.00 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ:

(1) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีสินค้ำคงเหลือไว้ตำมท่ีก�ำหนดจนกว่ำธนำคำรจะได้รับช�ำระหนี้จำกบริษัทฯ และธนำคำรได้ยกเลิกวงเงิน
สินเชื่อดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ธนำคำรจะพิจำรณำผ่อนผันให้เป็นประกำรอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจน�ำสินค้ำคงเหลือหรือ
วัตถุดิบบำงส่วนออกไปผลิต หรือแปรสภำพ หรือจ�ำหน่ำยได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องน�ำทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และมีมูลค่ำ
ไม่น้อยกว่ำสินค้ำคงเหลือหรือวัตถุดิบท่ีน�ำออกไปนั้น มำเป็นประกันหนี้แทนจนครบ หรือน�ำเงินตำมจ�ำนวนที่ธนำคำรก�ำหนดมำ
ช�ำระให้แก่ธนำคำรภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก�ำหนด 

(2) วงเงินกู้ระยะสั้น หมำยถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินหนังสือค�้ำประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีส
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่น ๆ 

2) สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ชีวภำพ-ต้นกระดำษ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

กรรมสิทธิ์

ยอดคงเหลือยกมำ 1,841

เจ้ำของ
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสริม 12

ผลขำดทุนส�ำหรับงวดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ – ต้นกระดำษ (427)

หัก: ลดลงจำกไม้เก็บกลับระหว่ำงงวด (147)

รวม 1,279

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย (1,222)
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และเครื่องหมำยกำรค้ำ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

1) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) กรรมสิทธิ์

รำคำทุน 81 เจ้ำของ

หัก: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (73) 
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2) เครื่องหมายการค้า

ผู้ถือใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เลขที่จดทะเบียน ประเภทสินค้า/บริการ อายุ วันครบก�าหนดอายุ

Quality จดทะเบียนทั้ง 32 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 39 รายการ

บริษัทฯ ฟิลิปปินส์ 4-2006-010709 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 20 ตุลำคม 2561(1)

ตุรกี 2007/13553 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 30 มกรำคม 2562

เมียนมำ 4515/2017 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

3 ปี 24 เมษำยน 2563

ปำกีสถำน 188365 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 7 กรกฎำคม 2563

แคนำดำ 1203063 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

15 ปี 10 มิถุนำยน 2565

กลุ่ม EU 2952158
3393261

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 28 พฤศจิกำยน 2565 
7 ตุลำคม 2566

ซำอุดิอำระเบีย 142403764 
(763/100)

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

9 ปี
8 เดือน

29 ธันวำคม 2565

กัมพูชำ 18599/03 
18600/03

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน โฆษณำและ

ธุรกิจ

10 ปี 9 มิถุนำยน 2566
9 มิถุนำยน 2566

ลำว 9847
9848

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

โฆษณำและธุรกิจ

10 ปี 17 มิถุนำยน 2566
17 มิถุนำยน 2566

ปำปัวนิวกินี A71566 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 16 กรกฎำคม 2566

กำตำร์ 82957 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 16 กรกฎำคม 2566

คูเวต 141902 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 18 กรกฎำคม 2566

โครเอเชีย Z20131243 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 1 สิงหำคม 2566

คำซัคสถำน 45962 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 1 สิงหำคม 2566

คีร์กีซสถำน 12743 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 6 สิงหำคม 2566

รัสเซีย 549463 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 6 สิงหำคม 2566

ทำจิกิสถำน 11889 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 7 สิงหำคม 2566

เติร์กเมนิสถำน 13337 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 14 สิงหำคม 2566
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ผู้ถือใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เลขที่จดทะเบียน ประเภทสินค้า/บริการ อายุ วันครบก�าหนดอายุ

บริษัทฯ ฝรั่งเศส 13/4027883 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 23 สิงหำคม 2566

สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ 

55917 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 17 กันยำยน 2566

บุรุนดี 8114/BI กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 23 กันยำยน 2566

สโลวีเนีย 201371202 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 11 ตุลำคม 2566

ไลบีเรีย LB/M/2013/00196 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 14 ตุลำคม 2566

อิหร่ำน 109528
149751

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 16 ตุลำคม 2566 
20 พฤษภำคม 2570

มอลต้ำ 52901 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 22 ตุลำคม 2566

ไต้หวัน 1071667
1246924
1285459

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 30 พฤศจิกำยน 2566 
15 มกรำคม 2570
31 ตุลำคม 2570

สิงคโปร์ T0400020D กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 5 มกรำคม 2567

เกำหลีใต้ 40-0572244 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 20 มกรำคม 2567

อินเดีย 127221 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 15 มีนำคม 2567

ญี่ปุ่น 4775107 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 28 พฤษภำคม 2567

มำเลเซีย 6019772
6021416

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 1 พฤศจิกำยน 2569 
22 พฤศจิกำยน 2569

ไทย ค216253 กระดำษถ่ำยเอกสำร/
กระดำษพิมพ์ต่อเนื่อง/

กระดำษอัดส�ำเนำ/
กระดำษใช้ส�ำหรับเครื่อง

โทรสำร

10 ปี 22 กรกฎำคม 2567

HI PLUS จดทะเบียนทั้งหมด 8 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 9 รายการ

บริษัทฯ ไต้หวัน 1533970 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 31 สิงหำคม 2565

นิวซีแลนด์ 976543 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 1 พฤษภำคม 2566

ฮ่องกง 302600522 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 7 พฤษภำคม 2566

ออสเตรเลีย 1558045 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 20 พฤษภำคม 2566

ผู้ถือใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เลขที่จดทะเบียน ประเภทสินค้า/บริการ อายุ วันครบก�าหนดอายุ

กลุ่มประเทศ 
OAPI(2)

76098 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 5 กรกฎำคม 2566

เบลำรุส 54642 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 2 สิงหำคม 2566

รัสเซีย 526123 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 6 สิงหำคม 2566

อัลบำเนีย 15481 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 15 สิงหำคม 2566

สหรัฐอเมริกำ 4642001 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 18 พฤศจิกำยน 2567

SMART COPY จดทะเบียนทั้งหมด 12 ประเทศ 2 กลุ่มประเทศ 14 รายการ

บริษัทฯ ไนจีเรีย RTM 2695-
306127611968

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

7 ปี 26 มิถุนำยน 2563

ฮ่องกง 302595943 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 2 พฤษภำคม 2566

สิงคโปร์ T1307196H กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 3 พฤษภำคม 2566

กลุ่มประเทศ EU(3) 11801371 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน 

โฆษณำและธุรกิจ

10 ปี 8 พฤษภำคม 2566

ไต้หวัน 1581152 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 31 พฤษภำคม 2566

กลุ่มประเทศ 
OPAI(2)

76097 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 5 มิถุนำยน 2566

ปำกีสถำน 342572 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 27 มิถุนำยน 2566

อียิปต์ 291018 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 7 กรกฎำถม 2566

สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ 

194541 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 7 กรกฎำถม 2566

โอมำน 81961 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 15 กรกฎำคม 2566

รัสเซีย 525263 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 6 สิงหำคม 2566

เดนมำร์ค VR201302035 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 6 กันยำยน 2566

จอร์เจีย M25226 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 19 กันยำยน 2567

เกำหลีใต้ 40-1075410 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 12 ธันวำคม 2567
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ผู้ถือใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เลขที่จดทะเบียน ประเภทสินค้า/บริการ อายุ วันครบก�าหนดอายุ

PAPER FROM FARMED TREE/KHANNA จดทะเบียนทั้งหมด 10 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 22 รายการ

บริษัทฯ สิงคโปร์ T1003085C กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 15 มีนำคม 2563 
15 สิงหำคม 2563

ฮ่องกง 301566090
301717065

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 18 มีนำคม 2563 
16 กันยำยน 2563

ออสเตรเลีย 1351677
1384372
1463937
1093896

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 9 มีนำคม 2563 
20 กันยำยน 2563
7 ธันวำคม 2564
9 มกรำคม 2569

มำเลเซีย 2010004991 
2010018296

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 24 มีนำคม 2563
30 กันยำยน 2563

กลุ่มประเทศ EU 9380701 
10468511

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 16 กันยำยน 2563
5 ธันวำคม 2564

ไต้หวัน 1466185
1476624

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 31 กรกฎำคม 2564
30 กันำยน 2564

เกำหลีใต้ 40-0891897 
40-0913067

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 24 พฤศจิกำยน 2564 
30 มีนำคม 2565

นิวซีแลนด์ 7/8/4263 กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 5 ธันวำคม 2564

จีน 8943745 ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์

และกำรเกษตร

10 ปี 20 ธันวำคม 2564

แคนำดำ TMA791,029 
TMA791,030

กระดำษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

10 ปี 16 กรกฎำคม 2569

ไทย ค333086
ค340406

กระดำษถ่ำยเอกสำรและ
ต้นกล้ำไม้

10 ปี 31 มีนำคม 2563
26 สิงหำคม 2563

หมำยเหตุ : 

(1) ภำยหลังจำกครบก�ำหนดอำยุเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ต่ออำยุเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวอีก เนื่องจำกกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ได้จ�ำหน่ำยสินค้ำตรำ Quality ในประเทศฟิลิปปินส์อีกต่อไป

(2) กลุ่มประเทศ OAPI หรือกลุ่มประเทศสมำชิกองค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำอำฟริกำ (The African Intellectual Property 
Organization) ให้ควำมคุม้ครอง 16 ประเทศ อนัประกอบไปด้วย เบนนิ บร์ูกนิำฟำโซ แคเมอรนู แอฟรกิำกลำง ชำด คอโมโรสคองโก 
อิเควทอเรียลกินี กำบอง กินี กินี-บิสเซำ โกตดิวัวร์ มำลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซเนกัล และโตโก

(3) กลุม่ประเทศ EU หรอืรฐัสมำชิกสหภำพยโุรป ประกอบไปด้วยประเทศสมำชกิ 28 ประเทศ อนัประกอบไปด้วย ออสเตรยี เบลเยยีม 
โครเอเชยี ไซปรัส เซก็เกยี เดนมำร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนี กรซี ฮงักำร ีไอร์แลนด์ อติำล ีลัยเวยี ลทิวัเนยี ลกัเซมเบร์ิก 
มอลตำ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมำเนีย สโลวำเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตเยื่อและกระดำษ ซึ่งรวมถึงธุรกิจผลิต
สำรเคมีต่ำง ๆ ที่น�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำที่เป็นแหล่ง
พลังงำนส�ำคัญในกระบวนกำรผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและให้บริกำรอื่น ๆ ที่ขยำยผลจำกกำรใช้จุดแข็ง
จำกตรำสินค้ำที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั้ง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนำคต อีกทั้ง หำกมีธุรกิจอื่นใดที่น่ำ
สนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่ำ บริษัทฯ ก็อำจจะพิจำรณำเข้ำไปลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งกำรเข้ำไปลงทุน
ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำรแต่ง
ตั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำรหรือเข้ำร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งมีกำรก�ำหนดนโยบำยใน
กำรด�ำเนนิงำนท่ีส�ำคญัให้แก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพือ่ควบคมุกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรทีบ่รษิทัฯ เข้ำไปถอืหุ้นอยู ่ให้เป็นไปในทิศทำงท่ี
บริษัทฯ ได้วำงเป้ำหมำยไว้ และสำมำรถสร้ำงผลก�ำ*ไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ง สำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยำว

ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจพิจำรณำลงทุนในกิจกำรใดเพิ่มเติมนอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันตำมควำม
เหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีของคดีควำมหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยใดท่ีอำจมี

ผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยมิได้มีคดีควำมที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้
มีคดีควำมที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้ำงอิง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้

6.1 บริษัทฯ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) (“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 - หุ้น
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6.2 บริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระดาษ

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

2) 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

3) APC Middle East FZE (“APC ME”)

ชื่อบริษัท : APC Middle East FZE

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงำนตัดแปรรูปกระดำษ (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 : 1.00 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1.00 ล้ำนเหรียญอำหรับเอมิเรตส์

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

ชื่อบริษัท : Alizay Paper Converting Egypt LLC.

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงำนตัดแปรรูปกระดำษ (Paper Converting)

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

เลขทะเบียนบริษัท : 85903

ทุนจดทะเบียน : 240,000 ปอนด์อียิปต์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 240,000 ปอนด์อียิปต์

กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี

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

2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ากัด (“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 : 1,615.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 403.75 ล้ำนบำท

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้าใส จ�ากัด (“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 : 501.62 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 501.62 ล้ำนบำท

2) บริษัท คันนา จ�ากัด (“KN”)

ชื่อบริษัท : บริษัท คันนำ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : สนับสนุนและส่งเสริมกำรปลูกต้นพลังงำน

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468

ทุนจดทะเบียน : 1,920.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,920.00 ล้ำนบำท
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3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด (“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

4) 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

5) 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 : 350.00 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 350.00 ล้ำนเหรียญฮ่องกง

6) 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 : 4.54 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สิงคโปร์

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 4.54 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สิงคโปร์

7) 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

8) 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 : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

9) 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 : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

10) 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 : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

11) NPS Mosa Shipping S.A

ชื่อบริษัท : NPS Mosa Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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 : 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

12) Alizay 1 Shipping S.A

ชื่อบริษัท : Alizay 1Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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 : 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ
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13) Tofte 1 Shipping S.A

ชื่อบริษัท : Tofte 1 Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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 : 10,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ

6.3 บริษัทร่วม

1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) (“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 - หุ้น

2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด (“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 เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด (“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

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด (“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 : 1,840.00 ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 1,840.00 ล้ำนบำท

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

6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด (“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
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7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด (“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 เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ากัด (“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�ากัด (“IPP IP2”)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กบั กฟผ. ภำยใต้ โครงกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (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

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ากัด (“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�ากัด (“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

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ากัด (“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�ากัด (“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

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ากัด (“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
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15) บริษัท อี 85 จ�ากัด (“E85”) (เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ากัด”)

ชื่อบริษัท : บริษัท อี 85 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. ผลิตผลการเกษตร จ�ากัด (“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�ากัด (“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 โซลาร์ รูฟท็อป จ�ากัด (“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 โอเชี่ยนสตาร์ จ�ากัด (“NPS OS”)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตำร์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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 ออรานาจ�ากัด (“NPS OR”) 

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

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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

21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ากัด (“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 โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (“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
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23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ากัด (“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�ากัด (“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 : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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 : ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือเดินทะเล

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

27) บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด (“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

28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“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
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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 : 34,000 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย

30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด (“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

6.4 บุคคลอ้างอิง

1) ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 

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

โทรศัพท์ : (66) 2-264-9090

โทรสำร : (66) 2-264-0790

โฮมเพจ : www.ey.com

2) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า 

2.1 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

2.2 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

2.3 ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย)

3) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (66) 2-296-3582

โทรสำร : (66) 2-683-1298

Website : www.krungsri.com

นำยทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA192A) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA202A)

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA212A) 

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA208A) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA218A)

• หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA226A)

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA228A)

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA208B) และ ชุดท่ี 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA22NA)

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA20NA) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA22NB)

3.2 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (66) 2-255-2222

โทรสำร : (66) 2-255-9391-3

Website : www.ktb.co.th

นำยทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA202B) และชดุที ่2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทีผู่อ้อกหุน้กู้สำมำรถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด 
(DA203A) 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,029,864,510 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 502,986,451 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้วท้ังสิน้ 4,053,695,590 บาท โดยเป็นหุน้สามญัจ�านวน 405,369,559 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

1. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด(1)

2. Averline Investments Limited (2)

3. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
4. นางจินตนา ทรงเมตตา
5. บริษัท ชนภรณ์ จ�ากัด(3)

6. นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์
7. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated(4)

8. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
9. นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์
10. นางสาวสังวร ดียิ่ง
อื่น ๆ 

400,771,804
3,500,000

574,000
190,000
50,000
49,790
22,000
20,095
10,000
8,150

173,220

98.87
0.86
0.14
0.05
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05

รวม 405,369,559 100.00

หมายเหตุ : 

(1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งมี Double A Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว และมีผู้บริหาร 2 รายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนายวัชเรนทร์ 
นิสากรเสน และนางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมล เป็นกรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ทั้งนี้ Double A 
Holdings Limited มีนายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100

(2) Averline Investments Limited เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islands เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2554 ซึ่งไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ถือหุ้นใน Averline Investments Limited

(3). บริษัท ชนภรณ์ จ�ากัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าทรัพย์สินซึ่งมี บริษัท สุฤดี จ�ากัด และบริษัท ร่วมสัมพันธ์ จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 
69.00 และ 25.00 ตามล�าดบั และไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชนภรณ์ จ�ากัด บริษัท สุฤดี จ�ากัด และบริษัท ร่วมสัมพันธ์ จ�ากัด

(4) Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated เป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ปรากฎว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นอยู่ใน Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของ 
บริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ คือ นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ

โดยบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. หากนายโยธนิ ด�าเนนิชาญวนชิย์ ได้รบัข้อเสนอให้ลงทนุในธรุกจิผลติและจ�าหน่ายเยือ่กระดาษและกระดาษ นายโยธนิจะเสนอเร่ือง
ดงักล่าวให้บรษิทัฯ พจิารณา และให้สทิธใินการปฏเิสธก่อน(Right of First Refusal) หากบรษิทัฯ หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ พิจารณา
ไม่ลงทนุในธรุกจิผลติและจ�าหน่ายเยือ่กระดาษและกระดาษนัน้ นายโยธนิ ด�าเนนิชาญวนิชย์ จงึจะสามารถเข้าลงทนุในธรุกจินัน้ ๆ  ได้

2. หากนายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว
ของบริษัทใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการใด ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีลักษณะ
ธุรกิจท่ีอาจเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ จะเสนอเร่ืองดัง
กล่าวให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้น นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ จึงจะสามารถเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่
ช�าระแล้วของบริษัทใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในกิจการนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว
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ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�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 หุ้นกู้ของ บริษัท 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 หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 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

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวน 13,615.40 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี 

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

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 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

7.4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

บริษทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทัย่อยแต่ละ
แห่งในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ บรษิทัย่อย
จะพจิารณาถงึผลการด�าเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายธรุกจิของบริษทัย่อยในอนาคต เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสญัญา
กู้ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมกำรบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561

1. นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง 7/7

2. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7/7

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/7

5. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ 6/7

6. นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการ 7/7

7. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ 6/7

8. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 7/7

9. นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ 7/7

10. นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ(1) กรรมการ 3/7

หมายเหตุ : 

(1) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

(2) นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อและจ�านวนกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท 
หรือ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายประชา จารุตระกูลชัย นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ หรือนายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 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

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

มูลค่าที่เสนอขาย 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 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 สิงหาคม 2563
 หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

อัตราดอกเบี้ย 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 หุ้นกู้ของ บริษัท 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�าหนดครบก�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
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8.2 ผู้บริหำร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ

3. นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ

4. นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์ ผู้อ�านวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน (รักษาการ)

5. นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน ผู้อ�านวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด

6. นางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมล ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้

1) วางโครงสร้างองค์กร และก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข และหรือ การ
แต่งตั้งคณะท�างานต่าง ๆ 

2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัททุกต�าแหน่ง

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

4) จัดท�างบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�าปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

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
นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์

(รักษาการ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจต่างประเทศ

นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร

ผู้อ�านวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด

นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน

ส�านักเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ ดังนี้ 

8.3 เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) รบัผดิชอบด�าเนนิการจดัท�าและเกบ็รักษาเอกสาร 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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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ ซึง่กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งชดุอืน่ ๆ  จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามความรบัผดิ
ชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2561

ค่าตอบแทน จ�านวนคน จ�านวนเงิน 
(บาท)

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ 10 38,786,424

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการบริษัท 10 1,260,000

2.2 คณะกรรมการบริหาร 5 2,240,000

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 520,000

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 360,000

รวม 43,166,424

หมายเหตุ : นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ท�าให้คงเหลือกรรมการบริษัท
จ�านวน 9 ท่าน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ผูบ้รหิารจะได้รบัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบประกนัสงัคม ซึง่จะสอดคล้องกับฐานะทางการเงนิและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 27.62 ล้านบาท และ 35.38 ล้านบาท ตามล�าดับ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2561 ปี 2560

เงินเดือน 29,828,951.67 22,840,116.67

โบนัส 2,597,957.20 2,549,283.04

เงินสมทบประกันสังคม 62,250.00 36,000.00

ค่าต่างจังหวัด 546,000.00 432,000.00

อื่น ๆ 2,346,903.82 1,762,019.76

รวม 35,382,062.69 27,619,419.47

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

 – ไม่มี –

8.5 บุคลำกร

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานประจ�ารวมทั้งสิ้น 2,414 คน โดยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 
982.68 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็นต้น

ล�าดับ ปี 2561
จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัท บริษัทย่อย รวม

1 สายงานส�านักบริหาร 52 5 57

2 สายงานการตลาด - การขาย 149 0 149

3 สายงานการผลิต 1,265 223 1,488

4 สายงานสนับสนุนการผลิต , ส�านักงาน 554 17 571

5 ส�านักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ 143 6 149

รวม (คน) 2,163 251 2,414

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 874.41 108.27 982.68

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประจ�าปี 2561 ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 3.35 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่
จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม

31 ธันวาคม 2559 2,143 502 2,645

31 ธันวาคม 2560 2,074 404 2,478

31 ธันวาคม 2561 2,163 251 2,414

 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี –
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเชื่อว่าพนักงานเป็นส่วนส�าคัญใน
ความส�าเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีกับบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็น ท�างานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพ
มุมสูงจาก Drone เข้ามาปรับใช้กับการท�างานในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการท�างานและรายงานผลที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ สามารถ
แก้ไขปัญหา หรือข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร ต�าแหน่งงาน และการจดัท�ากรอบอตัราก�าลงัให้เหมาะสมกบัการผลติ โดยศกึษาโครงสร้าง
องค์กรระดับสากลอื่น ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบและน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดต่าง ๆ และได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

1) การฝึกหัดพนักงานใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนในต�าแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการ
นี้ให้มีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นพนักงานรุ่นพ่ีท่ีมีลักษณะงานคล้ายกัน เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและสอนงาน รวมถึงให้การแนะน�าช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานไม่เกิน 
3 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการบังคับบัญชาและ
แผนการปฏิบัติงานต้ังแต่ ในช่วงทดลองงาน ซ่ึงบริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู้ และวัดผลการปฏิบัติงานเป็น
รายเดือน โดยมีคณะท�างานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการท�างาน ซึ่งผลการประเมิน
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่

2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะตามสายงาน

ในโครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ โดยเริ่มหลักสูตรของการท�างานอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการท�างาน ด้วย
การจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมงต่อปี หรือ
หากมกีารโยกย้ายสับเปลีย่นหน้าที ่ก็จะมกีารปรับแผนพฒันาสายอาชีพควบคูไ่ปด้วย อย่างไรกด็ ีการเรยีนการสอนต่อปีนัน้อาจจะยงัไม่เพยีง
พอต่อการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานให้ประสบความส�าเร็จได้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สื่อต่าง ๆ เช่น Electronics learning 
ในศูนย์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่นอกเหนือเวลาท�างานและเวลาการเรียนการสอนปกติ โดยบริษัทฯ ได้น�า
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งความก้าวหน้าและผลตอบแทนของพนักงานอีกด้วย

9. การก�ากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องค์กรมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ และเชือ่ว่าการน�าหลักบรรษัทภบิาลมาปฏิบตัิ
ในองค์กรจะประสบผลส�าเร็จได้ด้วยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตส�านึกในจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับการด�ารง
รักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลไว้ด้วย

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

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัสิ�าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษทัฯ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เป็น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และจัดท�า “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป และ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามเจตนารมณ์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่านดังนี้

1) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง

2) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ

6) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ

7) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการ

8) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ

9) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการ

หมายเหตุ : นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร 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
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ในปี 2561 บริษทัฯ มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบริษทั ทัง้ส้ิน 7 ครัง้ โดยมีรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561

1) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์
2) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
3) นายศิริชัย สาครรัตนกุล
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
6) นายประชา จารุตระกูลชัย
7) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
8) นายเสรี จินตนเสรี
9) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์
10) นายชาญวิทย์(1) จารุสมบัติ

7/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
6/7
7/7
7/7
3/7

หมายเหตุ : นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริหาร

2) นายกิตติ ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร

3) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหาร

4) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร

5) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1) วางโครงสร้างองค์กร และก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อด�าเนินการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯทุกต�าแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เมื่อ
ด�าเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

3) ก�าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�าเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ากิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ท�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�านาจและหน้าทีช่่วงให้กรรมการผูจ้ดัการและหรอืพนกังานบรหิารระดับสงูของบรษิทัฯ ตามทีเ่หน็สมควรและเมือ่ด�าเนนิการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561

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

รามางกูร
ด�าเนินชาญวนิชย์
จารุตระกูลชัย
ด�าเนินชาญวนิชย์
จินตนเสรี

23/23
23/23
23/23
23/23
20/23

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

1) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ

3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

3) สอบทาน ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน

6) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561

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

9/9
9/9
8/9
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายประชา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายวัชรา ตันตริยานนท์ 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 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561

1) นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์
2) นายประชา จารุตระกูลชัย
3) นายวัชรา ตันตริยานนท์

6/6
6/6
6/6

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ปี 2544-2561
2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปี 2554-2556
3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปี 2554-2557
4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) ปี 2554-2561

9.3 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ท�าโดยคณะกรรมการซึ่งจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างาน 
จากนั้นจึงน�าเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

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

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิา 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 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนียั 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

ปัจจบุนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาขัน้ตอนการสรรหาและคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 
ทั้งกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานเป็น
องค์ประกอบส�าคัญด้วย จากน้ันจึงจะน�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวตามจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวน้ันก็ได้ ท้ังน้ี ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืก
ตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืพงึเลอืก
ตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม ซึ่งถือเป็นการออก
ตามวาระ ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซ่ึงพ้น
ออกจากต�าแหน่งจะกลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทัในกรณนีีต้้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

การถอดถอนและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ มบีทบญัญติัเกีย่วกบัการถอดถอนหรอืพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 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�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

 - ไม่มี -

การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสาย
ที่เกี่ยวข้อง

9.4 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการก�ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 เร่ืองการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดยีวกับหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ รวม
ถึงก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงาน

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder’s Agreement)

- ไม่มี –

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายและวธิป้ีองกันการน�าข้อมูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดย
บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่กรรมการและผู้บริหารในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทก�าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

ส�าหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซัก
ถามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด�าเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อกับ
บริษัทฯ แสดงไว้ดังรายละเอียดในด้านล่าง

Website : http://corp.doubleapaper.com
Email : ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท์ : 02-6591234 กด 9
โทรสาร : 038 538 968 – 72 หรือ 02-6591324
ที่อยู่ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
  ชั้น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีให้แก่ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศและต่างประเทศ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 8,750,000 บาท 52,800 ดอลล่าร์ฮ่องกง 8,350 ดอลล่าร์สหรัฐ 12,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เดอร์แฮม 1,600 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และ 28,875 ปอนด์อียิปต์

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชีนี้จ�านวน 540,000 บาท
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9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น 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 และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56 – 1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ  ตามกฎเกณฑ์
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็น
มาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการที่ดีของบริษัทฯ 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
เก่ียวข้อง และคณะกรรมการบรษิทัจะได้รับทราบถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกันของกจิการ โดยจะ
ได้พจิารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมดัระวงัทกุครัง้ และในกรณทีีม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกดิขึน้ บรษิทัฯ ได้ปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในด้านการก�าหนดราคาและเงือ่นไขทางการค้าให้อยูใ่นระดบัทีเ่สมอืนกบัการท�ารายการกบับุคคลภายนอก 
และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบรายงาน 56–1 อย่างสม�่าเสมอ

จริยธรรมธุรกิจ

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ เท่ียงธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จงึได้จดัท�าแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิ 
(Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับ
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยมนีโยบายในการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ เป็นธรรม มจีรยิธรรม และปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความต้ังใจท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

2) พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
บริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบด้วยความขยันหม่ันเพียรอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จของ
งาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความระมัดระวัง 
และความเป็นอิสระจากกนัอย่างชดัเจน บรษัิทฯ จงึได้จดัให้มจี�านวนกรรมการท่ีเหมาะสมและมคีวามสมดลุ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และ
กรรมการอิสระ 3 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบรหิารกจิการ และเพือ่ให้เกิดการแบ่งแยกบทบาททีช่ดัเจนและสร้างให้เกดิความสมดลุในด้านของนโยบายและการบริหาร บริษทัฯ 
ได้ก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ใช่บคุคลเดยีวกัน ซึง่กรรมการ
แต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากน้ีบริษัทฯ 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�้ามันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล
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กำรค�ำนึงถึงสิทธิและบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความม่ันใจในบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้น 
พนักงานและผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่างเหมาะสม และเพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกส่วน 
บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่อันจ�าเป็นเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ 
ด�าเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียโดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือ
หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่ง โดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ และการค�านงึถงึการเจรญิเติบโต
ของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและเสริม
สร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อ
ถือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าให้คงไว้ตลอดไป

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งม่ันในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาและรักษาคุณภาพของ
สินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการส่ือสารหรือศูนย์ Hot Line เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่อเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยเร็ว และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติในการแข่งขัน

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและสม�่าเสมอ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้ 
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ภายใต้ข้อจ�ากัดที่มีอยู่

ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ รวมถึงส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้มกีารทบทวนและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างสม�า่เสมอต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัิ
ตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยว
กับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่งด�าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการ
ด�าเนินการให้ทราบโดยเร็ว

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ให้การสนบัสนนุกจิกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านการศึกษาแก่เยาวชน การรกัษาส่ิงแวดล้อม 
และการสาธารณประโยชน์ เพือ่ให้เกดิการพัฒนาชมุชนและสงัคม และเป็นการรกัษาสัมพันธภาพอนัดทีีม่อียูก่บัชุมชน ซึง่
บริษัทฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จัดเพื่อชุมชนต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี โครงการเลี้ยงน้องวันเกิด โครงการกระดาษสร้าง
จินตนาการ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการมอบพัดลมให้โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนใน
ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมรบัรูแ้ละเสนอความคิดเห็นในการด�าเนนิธรุกจิ ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึง่จดัขึน้ต่อเนือ่งทกุปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2540 ในช่วงเริ่มด�าเนินการผลิตของบ
ริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และระบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ จนสามารถตอบได้ว่ากระดาษที่ดีควรมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007

ภาครัฐ : บรษัิทฯ ถือปฏบัิตอิย่างเคร่งครดัในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง และปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์และนโยบาย
ของหน่วยงานก�ากบั พร้อมทัง้อ�านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะอย่างสม�า่เสมอ และให้การสนบัสนนุ
การด�าเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิด
ชอบต่อสงัคมอย่างมีส่วนร่วม และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการผูช้�านาญการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้รับรางวลั 
CSR-DIW ปี 2013 และ CSR-DIW Continuous Award ปี 2014

10.1 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนกำรหลักของกิจกำร (CSR in process)

เป็นความรบัผดิชอบต่อสังคมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับการผลติเยือ่และกระดาษ บรษิทัฯ ได้ค�านงึถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ 
นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต

• ก่อนการผลติ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรไทย โดยไม่มีการตัด
ไม้จากป่าธรรมชาติ สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรให้น�าต้นกระดาษไปปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา โดยไม่กระทบต่อพืชที่ปลูกอยู่
ก่อน และรบัซือ้ไม้คนืมาเมือ่โตได้ขนาด มกีารคดิค้นพฒันาสายพนัธุข์องต้นกระดาษอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ได้ต้นกระดาษท่ีมคีณุภาพ 
โดยสามารถคัดเลอืกพนัธุท์ีเ่หมาะสมทีจ่ะเตบิโตในสภาวะแวดล้อมทีต่่างกนัได้ นอกจากนีย้งัรวมไปถงึการจดัการ การขนส่ง และจดั
เก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สารเคมี ที่ได้มาตรฐานการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ระหว่างการผลติ ได้เลอืกใช้ “เทคโนโลยสีะอาด” ในทกุกระบวนการผลติอาทเิช่น กระบวนการฟอกเยือ่แบบ ECF คอื Elementary 
Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรีนไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรีน ทั้งยังใช้น�้าในขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันเยื่อ การติดตั้งอุปกรณ์กรองน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อน�าสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วัตถุดิบให้
คุ้มค่าที่สุด ลดค่าความสกปรกของน�้าเสีย นอกจากนี้ ยังมีระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• หลังการผลิต มีแนวคิด “ท�าของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�าของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและไม่รบกวนสิง่แวดล้อม เช่น การบ�าบดัน�า้ท่ีผ่านการใช้แล้ว เพือ่น�าไปใช้รดน�า้ต้นไม้ในพืน้ทีส่เีขยีวของโรงงาน การน�าน�า้ยา
ต้มเยื่อไปเป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า และน�าส่วนที่เหลือมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้กลับมาเป็นน�้ายาต้มเยื่อเพ่ือใช้ซ�้า การส่งก๊าซ
จากปล่องระบายของเตาเผาปูนไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต และการน�ากากตะกอนจากการบ�าบัดน�้าเสีย และ
ฝุ่นจากเตาเผาปูน ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น

10.2 แนวปฏิบัติ กำรสื่อสำรกับพนักงำน และลูกจ้ำง

บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ดังนั้น จึงส่ง
เสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line, E-Mail, Website ของบริษัทตามโอกาสอันควร

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยในการท�างาน โดยทางบริษัทฯจะน�ามาพิจารณาอย่างจริงจังเพ่ือก�าหนดวิธี
ทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

10.3 กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี –
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10.4 กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รบัผลกระทบอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืจากการปฏบิตังิานของพนกังาน
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือ
การกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ

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) ผ่านทาง website ของบริษัทฯ หรือทาง E-mail : CIA@doublea1991.com

2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและรางวัลตอบแทน

(1) ข้อมูลส่วนตัวและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสให้ถือเป็นความลับแต่เท่าที่จ�าเป็น

(2) บริษัทฯ ให้การรับรองว่า ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบอันใดในทางส่วนตัวที่เกิดจากการแจ้งนั้น เว้นแต่การแจ้งเบาะแส  
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความไม่สุจริต

(3) บริษัทฯ มีความรับผิดกรณีเกิดการปฏิบัติที่มิชอบต่อผู้แจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเบาะแสนั้นกระท�าไปโดยสุจริต

(4) บุคคลใดที่เชื่อว่าตนได้รับผลกระทบหรือได้รับการปฏิบัติที่มิชอบใด ๆ เนื่องด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ให้บุคคลเช่นว่านั้น
ขอความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางที่แจ้งเบาะแสได้ด้วยเช่นกัน

(5) บริษัทฯ ยินยอมท่ีจะมอบบ�าเหน็จให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเงินจ�านวน 1,500 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีเร่ืองที่ถูกแจ้ง
สามารถน�าไปสู่การตรวจสอบและพบความมิชอบตามที่แจ้งนั้นได้จริง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนิน
ธรุกจิได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล อนัน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายในทางธรุกิจ และยงัช่วยลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ทางธรุกจิ รวม
ทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายขอบเขต อ�านาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม

1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) การสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5) การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้าย หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

6) การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7) การจัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปีโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท

บริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ กล่าวคอืฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีในการสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการ ของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และยึดถือมาตรฐานสากลการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
: IPPF) ในการปฏิบัติงาน

ด้วยความตระหนักว่าหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร ดังนั้นฝ่าย
บรหิาร และฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ จงึได้ร่วมกันประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่งทกุปี ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
บรษิทัฯ ได้ใช้แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ฉบบัปรบัปรงุใหม่ตามแนวทางของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามกรอบแนวทางปฏบิตัด้ิานการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring 
of the Treadway Commission : COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีโดยก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานและ
การเติบโตในระยะยาว อีกทั้งจัดท�าระเบียบข้อบังคับการท�างาน และจัดท�าจรรยาบรรณของพนักงานฉบับพกพา บริษัทสอบทานโครงสร้าง
องค์กร และสายงานการบงัคบับญัชาเพือ่ให้สอดคล้องกบัการท�างานและเปนปัจจุบนั มกีารก�าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ และดชันชีีว้ดัผลส�าเรจ็ 
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป้าหมายขององค์กร

บรษิทัฯ มุง่มัน่พฒันาและรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยพจิารณาการปรบัผลตอบแทนประจ�าปีและผลตอบแทนพิเศษตาม
ความสามารถของพนกังานทกุระดบั และยงัสนบัสนนุการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี จดัให้มกีารฝึก
อบรมและก�าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นในการท�างานและมุง่หวงัให้พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถเทยีบเคียงมาตรฐานสากล

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ก�าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง สะท้อนถงึกิจกรรม
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มุ่งผลักดันให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�าธุรกิจอย่างรอบคอบ 
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการที่มีความส�าคัญอย่างเหมาะสม ทั้งนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เกีย่วกบัธรุกรรมด้านการเงนิ การจดัซือ้ การบรหิารทัว่ไป การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และขอบเขตอ�านาจอนมุตั ิกรณีท่ีบริษทัฯ อนมุตัิ
ธุรกรรมหรือท�าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ มีระบบติดตามให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญานั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก�าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท�างานผ่าน เวปไซต์ อินทราเน็ต และแอป
พลิเคชั่น ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบทันกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดัง
กล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติท่ีก�าหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการหา
โอกาสหรอืน�าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใช้ส่วนตวั และมนีโยบายเพือ่ให้การพจิารณาอนมุตัธิรุกรรมกระท�าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีในธรุกรรมนัน้
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ก�าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพจ�าเป็น และเกี่ยวข้องต่อการ
ท�างาน มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ ส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�านักเลขานุการจัดส่งหนังสือ
นดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบขุ้อมลูทีจ่�าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะ
เวลาข้ันต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด มกีารบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่งทีพ่จิารณา และมกีารจดั
เก็บเอกสารส�าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่อย่างสม�่าเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ 
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เก่ียวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายของบริษัทเรื่องการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) อย่างเป็นทางการ เป็นนโยบายของบริษัทและติดประกาศไว้ให้
เห็นโดยทั่วกัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 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

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน โดยผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนจะได้รบัความคุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทัฯ เช่น ไม่มี
การเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่�างาน พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรอืการปฏบิตัอิืน่ใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อ
บคุคลนัน้ รวมถงึข้อมลูเกีย่วกับเร่ืองทีร้่องเรยีน จะถูกรกัษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวข้อง เว้นแต่จ�าเป็นตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่าง
สม�า่เสมอ มกีารจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายบรหิาร
เป็นประจ�า เพื่อให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติงาน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจ
สอบ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญและการควบคุม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้ เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ากับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
นอกจากนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์หรอืเหตอุนัน่าสงสยัทีอ่าจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนัียส�าคญั ฝ่ายบรหิารขอ
งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที่กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ฯ มีระบบ
การควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอที่จะสามารถบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับทีจ่ดัการได้และยอมรับได้สามารถก�ากบัดแูลและตดิตาม
การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องมีความโปร่งใส เพื่อปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

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

ประเภทความเสี่ยงขององค์กร แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงานขององค์กร ซึ่งอาจ
มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร บริษัทฯได้ด�าเนินการประเมินและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
ปัจจัยที่มีผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระ
ทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายและจัดท�าแผนงานเพ่ือด�าเนินการควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

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

3. ความเสีย่งด้านบัญชแีละการเงนิ เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากความไม่พร้อมในเรือ่งงบประมาณ ปัญหาทางการเงนิ รวมท้ังความเสีย่งท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลา
อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจได้

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

ท้ังนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารตดิตามการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง โดยในทกุระดบัจะมกีารรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�าหนดให้มีการทบทวน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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11.1 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดองค์ประกอบ คณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่านดังนี้

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
ประชุมรวม 9 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการสอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะของบรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส 
และผลการตรวจสอบงบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยประจ�าปี 2561ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 
ฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาในประเด็นที่ส�าคัญและให้ค�าแนะน�า เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการ
เงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีง
พอ และทนัเวลาต่อผูใ้ช้งบการเงนิ รวมทัง้สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าท�ารายการ
เกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เพือ่พจิารณาว่าการเข้าท�ารายการ
มคีวามยุตธิรรมของราคาและความสมเหตสุมผลตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน และหลกัเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
บรษัิทฯ และบริษทัย่อย เพือ่ช่วยให้สามารถก�าหนดแนวทางปฏบิตังิานและการดแูลการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ ได้ 
โดยพจิารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกบัแบบประเมนิทีบ่รษิทัฯ ได้จดัท�าการ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวคิด COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) อ้างอิงตามแบบที่ ก.ล.ต. ให้ไว้ในภาคผนวก 11 ของคู่มือจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล 
แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 เป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน โดยใช้ 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับให้ฝ่ายจัดการดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของ บริษัทฯ 

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารบรหิารงานตามหลกัการของการก�ากบัดูแลกจิการ ทีด่ ีเพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้ให้บริษัทฯได้จัดการให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
ทุจรติอย่างเป็นทางการและประกาศให้เห็นท่ัวกัน (Whistle blower) และทบทวนกฎระเบยีบ จรรยาบรรณ ให้เป็นปัจจบุนั 
ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ให้ทั่วถึง

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดูแลให้มีความเป็นอิสระและได้
ก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ 
การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นท่ีส�าคัญ และให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ
งานตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพ ทันต่อการเปลีย่นแปลงระบบการท�างานขององค์กร ตลอดจนพจิารณางบประมาณประจ�า
ปี ความเหมาะสมของจ�านวนบคุลากร การจดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร รวมทัง้การประเมนิผลงานประจ�าปีของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ�า
ปี 2561 โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของบุคลากร ความเป็นอิสระ 
และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้แต่งตั้ง
ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562
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11.2 หัวหน้ำงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา 
สถาวรวิศิษฏ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติประกอบกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน และความเข้าใจในกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัท แล้วเห็นว่าเป็น
ผู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รำยกำรระหว่ำงกัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญที่เกิดขึ้นใน 
ปี 2560 และในปี 2561 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในงบ
การเงิน ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันดังกล่าว ส�าหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้แก่ กิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดย
การเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน หรือมีผู้มีอ�านาจควบคุมร่วมกัน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นการด�าเนินการตามปกติธุรกิจและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดย
ใช้ราคาที่สามารถอ้างอิงได้กับราคายุติธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าท�ารายการกับบุคคลภายนอก และในกรณีท่ีรายการระหว่างกัน
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด กลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
เข้าท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะเป็นไปอย่างถกูต้อง เช่น การจัดให้มคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ การประเมนิราคาทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ารายการดังกล่าว แล้ว
แต่กรณีเป็นต้น โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพื่อเข้าท�ารายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันโดยครบถ้วนตามสาระส�าคัญตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. แล้ว

12.2 รำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในปี 
2560 และ ปี 2561

12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น�้า เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น เยื่อ น�้ามันยางด�า อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง)

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ: ธรุกจิหลักของกลุ่มบรษิทัฯ คือ การผลิตและจ�าหน่ายเยือ่กระดาษและกระดาษพมิพ์
เขยีน โดยกลุม่บรษัิทฯ มโีรงงานผลติเยือ่กระดาษทัง้หมด 2 โรงและโรงงานผลติกระดาษพมิพ์เขยีนทัง้หมด 4 โรง นอกเหนอืจากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น�้า (De-mineral Water) เปลือกไม้ ชิ้นไม้
สบัและฝุน่น�า้มนัยางด�า อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง เป็นต้น ซึง่น�า้มนัยางด�าทีเ่ป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติเยือ่กระดาษ ไม่สามารถหา
ซื้อได้ในตลาดเป็นการทั่วไปและมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายน�้ามันยางด�าให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก�าหนดราคาขายจากราคาต้นทุนบวกก�าไร รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการค้าปกติของการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 
2553 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มด�าเนินการซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนส่งของกิจการในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดขนาดของรายการระหว่างกันของกลุ่ม
บรษิทัฯ กบับรษัิททีเ่กีย่วข้อง ซึง่กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีารสัง่ซือ้อะไหล่รถบรรทกุเพือ่ใช้ในการซ่อมบ�ารงุจากผู้จ�าหน่ายในปรมิาณมากต่อครัง้ จงึมี
อ�านาจต่อรองในการส่ังซือ้สงู และเกดิการประหยดัจากขนาด และส่วนใหญ่ได้จ�าหน่ายอะไหล่รถบรรทกุเหล่านีใ้ห้กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ตัง้แต่ปี 
2554 เป็นต้นมา โดยการก�าหนดราคาในการขายสนิค้าจะใช้ราคาตามสัญญาหรอืราคาทีต่กลงร่วมกนั หรอืต้นทนุบวกอัตราก�าไร แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. DA ALIZAY SAS - 1,533.51 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS

2. DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD 311.79 473.81 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER 
CO.,LTD

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

297.13 701.16 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัดโดยทางอ้อม

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 239.27 300.59 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

5. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 116.79 116.55 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 147.55 115.56 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

7. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 28.97 41.15 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากัด

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

23.69 37.44 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

43.74 34.69 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 14.04 14.88 ญาตสินิทของกรรมการและผูบ้รหิารบางท่าน ผูบ้ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จ�ากัด

36.73 11.70 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 18.22 4.86 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

13. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด - 1.49 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

14. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 0.02 0.33 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด 1.49 0.25 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ากัด

16. บริษัท อี 85 จ�ากัด 0.74 0.02 กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อ ี85 
จ�ากัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

17. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 
จ�ากัด

454.60 - ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ Double A 
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว

18. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด 8.82 - ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบรษิทั เอน็จวี ีเอ ทรานสปอร์ต 
เซอร์วิส จ�ากัด

19. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 1.41 0.03 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมอี�านาจแต่งตัง้หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหน่ึง และกรรมการของบริษัทย่อยเป็น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

20. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 0.75 1.10 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 1,745.75 3,389.12

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ จ�าหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถบรรทุก 
ยางรถยนต์ เป็นต้น ในส่วนของการจ�าหน่ายรถบรรทุกนั้น เนื่องจากเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนไม้ท่อนจากแปลงผู้ปลูกไม้และลานค้าไม้ 
ถึงโรงสับสาขาฯ มีต้นทุนขนส่งสูง เนื่องจากรถของบริษัทมีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตัวในการท�างานในพื้นที่แปลงปลูกไม้เมื่อเทียบกับรถของผู้รับ
เหมาตัดบรรทุกไม้ในพื้นที่ จึงมีแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการก�าหนดราคาในการขาย
จะใช้ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก หรือต้นทุนบวก
อัตราก�าไร แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 33.72 117.74 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 

รวม 33.72 117.74

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

109.06 190.12 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 12.21 14.84 ผูบ้ริหารของบรษิทั และ/หรอืกรรมการของบรษิทัย่อย 
เป็นกรรมการ ในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

3. บริษัท สวนกิตติ จ�ากัด 0.71 13.45 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สวนกิตต ิจ�ากดัโดยทาง
อ้อม

4. บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด 1.27 11.58 ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหารบางท่าน และ
กรรมการท่านหนึง่ของบรษิทัเป็นกรรมการของบริษทั 
ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด

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

38.71 13.27 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด

6. บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ากัด 0.66 8.27 ญาตสินทิของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท ชาวสวน
เกษตร จ�ากัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 12.40 7.13 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 3.91 6.23 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 8.00 6.10 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

10. DA ALIZAY SAS - 4.48 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS

11. บริษัท กรีนไฟเบอร์ จ�ากัด - 4.44 ญาตสินทิของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท กรีน
ไฟเบอร์ จ�ากัด

12. บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จ�ากัด 0.18 3.34 กรรมการบางท่านของบรษิทัฯ เป็นกรรมการในบรษิทั 
ยูคาลิปตัสไทย จ�ากัด

13. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 1.87 2.53 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ บาง
ท่าน ผู้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการของบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด

12.2.3 รายได้อื่น

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า รายได้
ค่าขนส่ง และรายได้อื่น ๆ ส�าหรับรายได้ค่าขนส่งเกิดจากการบริหารจัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
กลุ่มบรษิทัฯ จงึได้น�ารถบรรทกุดงักล่าวมาให้บรกิารขนส่งวตัถดุบิในการผลิตให้กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง นอกเหนอืจากการน�ามาใช้ในการด�าเนนิ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�าไร แล้วแต่กรณี



118   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 119

12.2.4 ค่าซื้อสินค้า

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: ค่าซ้ือสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือสินค้าประเภทไฟฟ้า ไอน�้า 
น�้า ไม้ สารเคมี วัสดุหีบห่อและ ต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่า
นี้สามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในราคาที่ต�่ากว่าราคาตลาดทั่วไป ดังน้ัน การซ้ือสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งค่าซื้อสินค้า
ดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

14. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จ�ากัด

0.92 1.75 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

15. Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd. - 1.41 ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ท่านหนึง่ และ/หรอืกรรมการของ
บรษิทัย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree (Cambodia) 
Co., Ltd.

16. Paper Tree Investment Co., Ltd. - 1.15 กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree 
Investment Co., Ltd.

17. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 0.12 0.19 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

18. บริษัท ทรี เทค จ�ากัด 7.94 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ากัด

19. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 39.87 - ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 

20. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด 3.26 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

21. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 0.79 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด

22. บริษัท อี 85 จ�ากัด 0.31 - กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั อี 85 
จ�ากัด

23. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 2.19 1.48 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 242.80 291.76

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ 
จ�ากัด

546.02 955.46 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

4. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด 509.26 917.02 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษัิทฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบริษัท 
สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด

5. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 738.75 644.80 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 177.07 438.55 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 335.56 263.14 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

8. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 322.63 227.72 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษัิทฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบริษัท 
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

9. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 291.15 220.35 ญาตสินิทของกรรมการและผูบ้รหิารบางท่าน ผูบ้ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 161.43 162.33 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

11. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 180.70 157.71 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากัด

12. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 119.49 111.29 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ท่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมอี�านาจแต่งตัง้หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง และกรรมการของบริษัทย่อยเป็น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

13. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด 199.19 72.28 กรรมการของบริษทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั โซนสิ 
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด

14. บริษัท ทรี เทค จ�ากัด 22.13 24.79 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

15. บริษัท อี85 จ�ากัด 99.59 20.62 กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อ ี85 
จ�ากัด

16. บริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ากัด 5.11 16.40 ญาตสินทิกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่านหนึง่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั เทอร์โบเนก็ซ์ จ�ากัดโดย
ทางอ้อม

17. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด 8.31 8.68 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. DA ALIZAY SAS - 1324.9 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

1,700.49 1,286.37 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ 
เป็นกรรมการ ในบรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)
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12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าการตลาดและการ
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

2560 2561

1. Double A International Network Co., 
Ltd.

594.92 552.16 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุม Double A International Network Co., 
Ltd. ผ่านอ�านาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

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

226.58 301.89 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด

3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท 99 กรุ๊ปเทรดดิ้ง จ�ากัด) 

57.22 152.72 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัดโดยทางอ้อม

4. APC Logistics (Korea) Co., Ltd 101.00 94.40 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุมAPC Logistics (Korea) Co., Ltd ผ่านอ�านาจ
แต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

18. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด 16.56 2.01 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท แอช 
ลีชชิ่ง จ�ากัด

19. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 1.64 1.29 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ 
ซัพพลาย จ�ากัด

20. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 11.30 - ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 0.57 0.02 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 5,446.95 6,855.73

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

5. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 66.25 70.03 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

6. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 101.90 66.66 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

7. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด 28.85 29.53 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษัิทฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบริษัท 
สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด

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

26.64 21.12 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม
จีที แด๊ป จ�ากัด

9. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จ�ากัด)

35.74 19.08 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ฟิวเจอร์ 
พอร์ท จ�ากัดโดยทางอ้อม

10. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 15.75 15.21 กรรมการบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

11. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค7 จ�ากัด - 11.56 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จ�ากัด

12. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด 11.34 9.34 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 
และเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ในบริษทั สยามพัฒนาเคร่ืองจกัร 
จ�ากัดโดยทางอ้อม

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

11.79 9.15 ญาตสินทิกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่านหนึง่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ 
จ�ากัดโดยทางอ้อม

14. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 0.43 6.06 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษัิทฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบริษัท 
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

15. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด 24.17 5.49 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ 
จ�ากัด

16. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

20.70 5.10 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

17. Double A Pulp and Paper Co., Ltd., 4.13 4.80 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ท่่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคมุ Double A Pulp and Paper Co., Ltd., ผ่าน
อ�านาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

18. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 12 จ�ากัด - 4.50 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 12 จ�ากัด
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12.2.6 ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด - 27.86 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

2. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด 31.50 - ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด 

3. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 0.40 - กรรมการบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด
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19. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ากัด - 4.49 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ากัด

20. บริษัท ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ จ�ากัด 0.36 4.20 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ จ�ากัด

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

6.92 3.17 ญาติสนิทกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั รักษา
ความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

22. บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด 10.59 3.09 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท น�้า
ใส 304 จ�ากัด

23. บริษัท 304 พลาซ่า 2 จ�ากัด - 2.35 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
พลาซ่า 2 จ�ากัด

24. บริษัท ไอ พี 5 จ�ากัด 3.29 2.05 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
บางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไอ พี 5 จ�ากัด
โดยทางอ้อม

25. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด - 1.99 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ากัด

26. บริษัท 304 พลาซ่า จ�ากัด 3.66 1.92 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริษัท 304 พลาซ่า จ�ากัด โดยทางอ้อม

27. บริษัท อี85 จ�ากัด 0.09 1.72 กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั อี 85 
จ�ากัด

28. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ 
จ�ากัด

2.11 1.16 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

29. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 
จ�ากัด

71.83 0.38 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ Double A 
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว

30. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด 56.81 - ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบรษิทั เอน็จวี ีเอ ทรานสปอร์ต 
เซอร์วิส จ�ากัด

31. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 19.21 - กรรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั เลศิ
นภา บริการ จ�ากัด
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32. Claremorris Consultants Limited 15.15 - ไม่มผีูบ้รหิารและกรรมการของบริษทัฯ และกรรมการ
ของบรษิทัย่อย เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants 
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง ปัจจุบันกลุ ่มบริษัทฯ ไม่มีความ
สัมพันธ์หรืออาจมีอิทธิพลเหนือบริษัทดังกล่าว

33. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด 7.42 0.01 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ท่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมอี�านาจแต่งตัง้หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง และกรรมการของบริษัทย่อยเป็น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ากัด

34. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด 3.25 - กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ฟิว
เจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด

35. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 2.03 0.33 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

36. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 3.47 2.24 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 1,533.60 1,407.90
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4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ 0.38 - บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 32.28 27.86

12.2.8 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: รายการลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ของ
รายรับจากการขายสินทรัพย์ ค่าขนส่ง รายรับค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ  ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาต้นทุนบวดก�าไร หรือราคา
ตลาดแล้วแต่กรณี

12.2.7 ลูกหนี้การค้าและกิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ จ�าหน่าย
กระดาษพิมพ์เขียน ไม้สับและน�้ามันยางด�าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจตาปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิง
จากราคาตลาด
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1. บริษัท DA Alizay SAS - 760.25 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS

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

242.12 359.34 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัดโดยทางอ้อม

3. DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD 389.93 293.37 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER 
CO.,LTD

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 97.22 137.52 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 11.34 36.11 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

6. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 5.51 20.18 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด - 6.92 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารบางท่าน ผู้บริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ 

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จ�ากัด

12.50 5.34 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

9. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 
จ�ากัด

7.24 2.43 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ Double A 
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ากัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

1.05 - กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)
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11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 2.88 - กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

12. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 0.25 0.21 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบรษัิทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูถ้อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 770.04 1,621.67
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1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

15.49 41.41 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

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

83.48 18.78 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด

3. DA Alizay SAS - 13.79 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS

4. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 1.81 8.42 ญาตสินิทของกรรมการและผูบ้รหิารบางท่าน ผูบ้ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด - 5.37 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

6. Double A International Network Co., 
Ltd

30.23 4.1 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ท่่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุม Double A International Network Co., 
Ltd. ผ่านอ�านาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

7. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 7.63 3.75 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากัด

8. บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด - 2.89 ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหารบางท่าน และ
กรรมการท่านหนึง่ของบรษิทัเป็นกรรมการของบริษทั 
ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 1.1 1.45 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

10. บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ากัด - 1.09 ญาตสินทิของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท ชาวสวน
เกษตร จ�ากัด

11. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ากัด 29.26 0.75 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 

12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด 29.76 0.74 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

13. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด 23.85 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ากัด

14. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด 8.5 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ากัด

15. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 5.52 - ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

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

ญาติสนิทกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั รักษา
ความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ 

17. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จ�ากัด

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

18. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ากัด ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบรษิทั เอน็จวี ีเอ ทรานสปอร์ต 
เซอร์วิส จ�ากัด

19. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบรษัิทย่อย เป็นกรรมการและ/หรอืผูถ้อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 258.49 105.34

12.2.10 เงินให้กู้ยิมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ: รายการนีเ้กดิขึน้จากการทีบ่รษิทัฯ จ่ายค่าสนิค้าให้กับผูจ้ดัจ�าหน่ายสินค้า (Suppliers) 
แทนบรษัิททีเ่กีย่วข้องกนัซึง่เกดิจากการซือ้สนิค้าร่วมกันเป็นปรมิาณมากเพือ่สร้างอ�านาจต่อรองกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าภายนอก เนือ่งจากการ
จ่ายค่าสินค้าให้กับดังกล่าวข้ามรอบบัญชีปัจจุบันฝ่ายบัญชีจึงบันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.2.9 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: เงินจ่ายล่วงหน้าค่าไฟฟ้าและไอน�้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่กลุ่มบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าและไอน�้าที่ช�าระล่วงหน้า ในอัตรา MLR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี จาก
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

- 116.95 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

รวม - 116.95

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. Paper Tree (Cambodia) Company 
Limited

95.41 84.18 ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ท่านหนึง่ และ/หรอืกรรมการของ
บรษิทัย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree (Cambodia) 
Company Limited

2. Paper Tree Investment Co., Ltd. - 83.17 กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree 
Investment Co., Ltd.

รวม 95.41 167.36

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท ทรี เทค จ�ากัด 3.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ากัด

รวม 3.00 -

12.2.11 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ: กลุม่บรษัิทฯ ซือ้ต้นกระดาษจากบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง ซึง่เป็นผู้รบัซือ้มาจากเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องจะใช้ราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.12 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ: กลุม่บรษิทัฯได้มกีารจดัหาวตัถุดบิในการผลติอืน่นอกเหนอืจากวัตถดุบิหลกั อาทเิช่น 
ไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้ น�า้มนัเตา แกลบ และสารเคม ีรวมท้ังบรกิารท่ีสนบัสนนุธรุกจิหลกัของบรษัิทฯจากบรษัิททีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการ
ดงักล่าวเป็นหลกั ทัง้นี ้การเข้าท�ารายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานปกตขิองกลุ่มบรษิทัฯ โดยได้มกีารก�าหนดราคาหรืออตัราค่า
บรกิารท่ีอ้างอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคาน�า้มนัเช้ือเพลงิ ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกก�าไร หรือราคาทีต่กลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 65.25 94.37 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด 

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด 27.13 82.98 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 
จ�ากัด

23.07 74.46 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

135.28 33.97 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)
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12.2.13 เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ: รายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ 
ใช้บริการงานสนบสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบ�ารุง การขนส่ง การเดินทาง การท�าความสะอาด การรักษาความปลอดภัย 
และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทฯในการบริการจัดการต้นทุนแรงงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

1. Double A International Network Co., 
Ltd.

49.94 36.59 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ท่่านหนึง่ มอี�านาจ
ควบคุม Double A International Network Co., 
Ltd. ผ่านอ�านาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด - 15.28 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด

6. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด 16.43 13.29 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล 
จ�ากัด

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 13.25 10.22 ญาตสินทิของกรรมการและผู้บรหิารบางท่าน ผู้บริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ 

8. บริษัทสวนไม้ตะวันออก จ�ากัด 6.37 5.97 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษิทัฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบรษัิท 
สวนไม้ตะวันออก จ�ากัด

9. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด 3.66 5.21 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบรษิทัฯ ท่านหนึง่เป็นกรรมการในบริษัท 
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ากัด

10. DA Alizay SAS - 4.32 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด 27.3 - กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด

12. บริษัท อี85 จ�ากัด 7.21 - กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบรษิทั อี 85 
จ�ากัด

13. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ากัด 0.37 - กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท แอช 
ลีชชิ่ง จ�ากัด

14. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 1.23 1.32 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบรษัิทย่อย เป็นกรรมการและ/หรอืผูถ้อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 326.55 341.39

บริษัทที่เกี่ยวข้อง จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ์

2560 2561

2. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด 6.99 29.78 ผู ้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ากัด

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

18.7 12.09 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ 
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัดโดยทางอ้อม

4. DA Alizay SAS - 11.42 ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS

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

4.14 9.34 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ากัด

6. บริษัท ทรีเทค จ�ากัด 5.22 4.96 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ากัด

7. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 2.82 4.43 กรรมการบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

8. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ากัด 1.21 3.65 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 

9. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด 1.48 3.51 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ากัด

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

5.19 2.88 กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน)

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

1.16 1.45 ญาตสินทิของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
เอ็มจีที แด๊ป จ�ากัด

12. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ากัด 1.01 1.34 ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 
และเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ในบริษทั สยามพัฒนาเคร่ืองจกัร 
จ�ากัดโดยทางอ้อม 

13. บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ากัด 9.88 - ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ 
จ�ากัด

14. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด 3.25 - กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ากัด

15. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ากัด 1.96 - ญาตสินิทของกรรมการและผูบ้รหิารบางท่าน ผูบ้ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ 

16. บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด 1.21 - กรรมการของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการในบริษทั น�า้ใส 
304 จ�ากัด 

17. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 3.96 3.06 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�านวน
เงินในการท�าธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รวม 118.12 124.50
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งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)

ปี 2561 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 662.11 1.55 586.47 1.47 586.47 1.47 646.71 1.93

ลกูหนีก้ารค้า
และลูกหนีอ้ืน่ 3,477.12 8.14 4,303.39 10.82 4,303.39 10.82 3,794.88 11.30

เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซือ้สนิค้าแก่กจิการ
ท่ีเกีย่วข้องกนั - - - - - - 116.95 0.35

เงินปันผลค้างรับจาก
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 104.98 0.26 104.98 0.26 - -

เงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 95.41 0.24 95.41 0.24 167.36 0.50

สนิค้าคงเหลอื 5,209.50 12.20 5,323.00 13.39 5,323.00 13.39 3,608.34 10.74

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ 911.87 2.14 910.33 2.30 926.91 2.33 514.14 1.53

สนิทรัพย์ทีจ่ดัประเภทเป็น
สนิทรัพย์ทีถ่อืไว้เพ่ือขาย - - - - - - 1,242.40 3.69

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 10,260.60 24.03 11,323.58 28.48 11,340.16 28.51 10,090.78 30.04

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,470.18 5.79 2,124.89 5.35 2,124.89 5.35 2,294.85 6.83

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 27,270.24 63.88 23,932.24 60.22 23,932.24 60.19 20,083.90 59.80

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 9.31 0.02 10.01 0.03 10.01 0.03 8.45 0.03

สทิธใินสญัญาขายไฟฟ้า 24.82 0.06 24.82 0.06 24.82 0.06 - -

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)

ปี 2561 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิจ่ายล่วงหน้า
เพือ่ซือ้ทีด่นิแก่กจิการ
ทีเ่กีย่วข้องกนั 80.34 0.19 - - - - - -

สนิทรพัย์ชวีภาพ - 
ต้นกระดาษ 2,125.02 4.98 1,841.23 4.63 1,841.23 4.63 57.41 0.17

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี 363.15 0.85 363.95 0.92 367.27 0.92 959.22 2.86

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 88.44 0.21 122.50 0.31 122.50 0.31 89.29 0.27

รวมสนิทรพัย์
ไม่หมนุเวยีน 32,431.50 75.97 28,419.64 71.52 28,422.96 71.49 23,493.12 69.96

รวมสนิทรพัย์ 42,692.10 100.00 39,743.22 100.00 39,763.12 100.00 33,583.90 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 4,541.81 10.64 2,510.64 6.31 2,510.64 6.31 694.39 2.07

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้
อืน่ 2,533.85 5.97 2,548.81 6.41 2,548.81 6.41 2,068.04 6.16

ส่วนของเจ้าหนีเ้ช่าซือ้และ
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการ
เงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ภายในหนึง่ปี 203.04 0.48 196.78 0.49 196.78 0.49 33.15 0.09

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาว
ทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน
หนึง่ปี 454.55 1.06 455.26 1.14 455.26 1.14 455.97 1.36

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาว
สกลุเงนิบาททีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี 754.05 1.77 441.29 1.11 441.29 1.11 2,349.72 6.99

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 245.21 0.54 449.21 1.15 465.79 1.17 231.13 0.69

หนีส้นิทีเ่กีย่วข้องโดยตรง
กบัสนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภท
เป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่
ขาย - - - - - - 10.70 0.03

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 8,732.51 20.45 6,601.99 16.61 6,618.57 16.63 5,843.10 17.39

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน

เจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงิน 
- สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี 220.28 0.52 32.69 0.08 32.69 0.08 15.93 0.05

งบแสดงฐานะทางการเงิน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งก�าหนดให้ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2559-2561 ผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเหน็ว่างบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยแสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระ
ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
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งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)

ปี 2561 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกูย้มืระยะยาว - สทุธิ
จากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ภายในหนึง่ปี 1,816.93 4.26 1,361.67 3.42 1,361.67 3.43 905.69 2.70

หุ้นกูร้ะยะยาวสกลุเงนิ
บาท - สทุธจิากส่วนทีถ่งึ
ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 12,539.77 29.37 14,668.17 36.95 14,668.17 36.90 11,237.11 33.50

ส�ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 123.18 0.29 136.27 0.33 136.27 0.35 152.26 0.45

หน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการ
ตดับัญชี 1,907.71 4.47 1,397.57 3.50 1,400.89 3.52 1,090.67 3.25

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 16,607.87 38.90 17,596.37 44.28 17,599.69 44.28 13,401.66 39.95

รวมหนีส้นิ 25,340.38 59.36 24,198.36 60.89 24,218.26 60.91 19,244.76 57.34

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุจดทะเบยีน 5,029.86 11.78 5,029.86 12.66 5,029.86 12.65 5,029.86 14.97

ทุนออกจ�าหน่ายและ
ช�าระเตม็มลูค่าแล้ว 4,053.70 9.50 4,053.70 10.20 4,053.70 10.19 4,053.70 12.06

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,144.53 5.02 2,144.53 5.40 2,144.53 5.39 2,144.53 6.37

ผลต่างจากการจดั
โครงสร้างการด�าเนนิ
ธรุกจิของกลุม่บริษทั (908.23) (2.13) (908.23) (2.29) (908.23) (2.28) (908.23) (2.70)

ผลต่างจากการซือ้เงนิ
ลงทนุในบริษัทร่วม (593.90) (1.39) (593.90) (1.49) (593.90) (1.49) (593.90) (1.76)

ผลต่างจากการรวม
กจิการภายใต้การ
ควบคมุเดยีวกนัของ
บรษิทัร่วม (79.87) (0.19) (79.87) (0.20) (79.87) (0.20) (79.87) (0.24)

ก�าไรสะสม 5,513.83 12.92 5,357.96 13.48 5,357.96 13.47 4,773.28 14.21

องค์ประกอบอืน่ของส่วน
ของผูถ้อืหุน้ 6,972.71 16.33 5,416.63 13.63 5,416.63 13.62 4,273.34 12.71

ส่วนของผูถ้อืหุน้
ของบริษทัฯ 17,102.77 40.06 15,390.82 38.73 15,390.82 38.70 13,662.85 40.65

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีที่
ไม่มอี�านาจควบคมุของ
บรษิทัย่อย 248.95 0.58 154.04 0.38 154.04 0.39 676.29 2.01

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 17,351.72 40.64 15,544.86 39.11 15,544.86 39.09 14,339.14 42.66

รวมหนีส้นิและส่วน
ของผูถ้อืหุ้น 42,692.10 100.00 39,743.22 100.00 39,763.12 100.00 33,583.90 100.00

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขาดทุน
รายได้

รายได้จากการขาย
กระดาษ 23,257.15 88.31 23,706.79 92.07 20,492.66 91.89 19,092.76 86.82

รายได้จากการขายเย่ือ
กระดาษ 636.31 2.42 728.84 2.83 599.75 2.69 1,360.10 6.18

รายได้จากการขายไม้สบั 1,952.81 7.42 434.83 1.69 434.82 1.95 185.66 0.84

รายได้จากการให้บรกิาร 274.44 1.04 360.82 1.40 360.37 1.61 482.48 2.19

รายได้อืน่

ก�าไรจากอตัราแลก
เปลีย่น - - 399.78 1.55 363.25 1.63 249.48 1.14

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - - - - 515.44 2.34

เงนิชดเชยรบัค่าอากร
สนิค้าส่งออก 42.01 0.16 44.81 0.17 - - - -

โอนกลบัค่าเผือ่การด้อย
ค่าของสนิทรพัย์ถาวร - - - - - - 4.37 0.02

ก�าไรจากการจ�าหน่าย
สนิทรพัย์ถาวร - - - - - - 68.93 0.32

ดอกเบีย้รบั 4.14 0.02 4.11 0.02 3.91 0.02 6.96 0.03

ก�าไรจากการ
เปลีย่นแปลงในมคู่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
ชวีภาพ–ต้นกระดาษ 59.16 0.22 - - - - - -

อืน่ ๆ 108.49 0.41 70.35 0.27 46.73 0.21 25.95 0.12

รวมรายได้ 26,334.51 100.00 25,750.33 100.00 22,301.49 100.00 21,992.13 100.00

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขายกระดาษ 18,655.49 68.28 19,259.15 75.28 16,183.98 75.76 14,299.89 74.44

ต้นทนุขายเยือ่กระดาษ 583.17 2.13 610.45 2.39 490.52 2.29 850.95 4.43

ต้นทนุขายไม้สบั 1,613.30 5.91 359.03 1.40 359.02 1.68 175.22 0.91

ต้นทนุการให้บรกิาร 401.37 1.47 390.61 1.53 390.61 1.83 432.43 2.25

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
จดัจ�าหน่าย 3,746.07 13.71 3,449.86 13.48 3,112.39 14.57 2,584.12 13.46

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 1,489.18 5.45 1,331.60 5.21 736.22 3.45 765.34 3.98

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2560 สิ้นสุด
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ขาดทนุจากการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ถาวร 429.69 1.57 25.39 0.10 25.39 0.12 - -

ขาดทนุจากการจ�าหน่าย
สนิทรัพย์ถาวร - - 33.13 0.16 - -

ขาดทนุจากอตัราแลก
เปลีย่น 403.08 1.48 - - - - - -

ขาดทนุจากการ
เปลีย่นแปลงในมลูค่า
ยตุธิรรมของสนิทรัพย์
ชวีภาพ–ต้นกระดาษ - - 156.86 0.61 29.42 0.14 101.31 0.53

รวมค่าใช้จ่าย 27,321.35 100.00 25,582.95 100.00 21,360.68 100.00 19,209.26 100.00

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
รายได้ภาษีเงนิได้ (986.85) (3.75) 167.38 0.65 940.81 4.22 2,782.87 12.65

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทนุ)จาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วม (185.01) (0.70) (208.97) (0.81) (208.97) (0.94) 287.46 1.31

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้
จ่ายทางการเงินและราย
ได้ภาษีเงนิได้ (1,171.86) (4.45) (41.59) (0.16) 731.84 3.28 3,070.33 13.96

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,170.55) (4.44) (999.62) (3.88) (998.62) (4.48) (931.53) (4.24)

ขาดทนุก่อนรายได้ภาษี
เงนิได้ (2,342.41) (8.89) (1,041.21) (4.04) (266.78) (1.20) 2,138.80 9.72

รายได้ภาษเีงนิได้ 252.46 0.96 160.83 0.62 86.14 0.39 672.98 3.06

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี
จากการด�าเนนิงานต่อ
เนือ่ง (2,089.95) (7.94) (880.38) (3.42) (180.64) (0.81) 2,811.78 12.78

ขาดทนุส�าหรับปีจากการ
ด�าเนนิงานทีย่กเลกิ - - - - (699.74) (3.14) (492.27) (2.24)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (2,089.95) (7.94) (880.38) (3.42) (880.38) (3.95)  2,319.51  10.54 

งบกระแสเงินสด
ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 

(ก�าไร) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (2,342.41) (266.78) 2,138.80

ขาดทุนก่อนภาษีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - (774.43) (540.39)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (2,342.41) (1,041.21) 1,598.41

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,505.33 2,615.93 2,421.61

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 16.97 15.27 19.40

โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (19.19) 6.12 1.33

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - 106.25 122.96

(ก�าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ-ต้นกระดาษ (59.16) 156.86 427.80

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (1.25) 33.04 (68.93)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 429.69 25.39 (4.37)

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.03 - -

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 160.05 - -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 7.48 (515.44)

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 185.01 208.97 (287.46)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.58 14.63 12.93

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการท�า
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 34.66 110.49 (61.62)

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 39.89 34.36 7.63

ดอกเบี้ยรับ (4.14) (4.10) (6.98)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,098.24 974.18 905.13

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน 2,060.30 3,263.66 4,572.40

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (320.64) (863.86) (105.80)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (116.95)

สินค้าคงเหลือ 1,717.42 8.67 811.65

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 782.73 (77.27) 241.88

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.01 (42.30) (12.25)

งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด
ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (242.71) (30.53) 522.63

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (70.82) 87.66 (133.42)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (7.71) (4.60) (15.45)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 3,923.58 2,341.43 5,764.69

รับดอกเบี้ย 4.14 4.06 4.94

จ่ายดอกเบี้ย (1,070.74) (941.00) (895.95)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 4.24 7.94 (9.88)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 2,861.22 1,412.43 4,863.80

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 126.46 - 224.28

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (37.67) - -

เงินสดลดลงจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (1.55) 2,557.28

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (95.41) (111.58)

รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 39.63

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 5.26 69.98 276.90

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (947.42) (667.58) (371.86)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (2.44) (3.82) -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ (8.48) (5.92) (12.38)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (864.29) (704.30) (2,602.27)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13,950.15 11,699.05 5,784.12

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (14,660.54) (13,730.24) (7,600.27)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (7.35) -

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ 248.77 - -

ช�าระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (231.55) (207.14) (198.15)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 9,543.67 2,554.12 -

ช�าระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (10,245.80) (754.20) (1,542.20)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (457.84) (457.71) (457.71)

เงินปันผลจ่าย - - (4,073.97)

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (8.26) (9.53) (6.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - 708.90

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,861.40) (913.00) (7,385.28)

งบกระแสเงินสด
ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 177.70 129.23 (19.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 313.23 (75.64) 61.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 348.88 662.11 586.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จัดประเภทเป็นการ
ด�าเนินงานที่ยกเลิก - - (1.05)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 662.11 586.47 646.71
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อัตราส่วนทางการเงิน  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.17 1.72 1.73

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.43 0.70 0.74

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.28 0.18 0.84

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 9.01 6.13 5.44

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 40 59 66

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 9.46 9.74 8.73

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 38 37 41

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 18.89 15.30 15.68

 ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 19 24 23

 Cash Cycle วัน 59 72 84

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร 

 อัตราก�าไรขั้นต้น % 18.63 20.39 25.39

 อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน % (1.41) 2.81 9.53

 อัตราก�าไรอื่น % 0.81 1.86 3.96

 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % M 229.71 241.61

 อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ % (7.94) (3.95) 10.55

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (12.48) (5.35) 15.52

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (4.87) (2.14) 6.32

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 1.45 6.29 20.67

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.61 0.54 0.60

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (1) เท่า 1.46 1.56 1.34

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (2) เท่า 3.68 2.51 6.42

 อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน เท่า 0.11 0.09 0.34

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ตามข้อก�าหนดสิทธิ (3) เท่า 1.15 1.23 1.05

หมายเหตุ M คือ หาค่าไม่ได้

(1) อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ค�านวณจากหนีส้นิรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม ตามงบการเงนิรวมของผู้ออกหุน้กู้ฉบบัล่าสดุ
ที่ได้รับการ ตรวจสอบบัญชีแล้ว

(2) ค�านวณตามแบบมาตรฐาน 56-1 โดยค�านวณจาก กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี 
แล้วหารด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน

(3) อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นอตัราส่วนเดยีวกบัทีร่ะบไุว้ในร่างข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกู้ ได้ก�าหนด
ให้ผู้ออกหุ้นกู้ด�ารงอัตราส่วนไม่เกินกว่า 2 (สอง) ต่อ 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดยหนี้สินคิดจากหนี้สินรวมที่
ปรากฏในงบดุลรวม ที่มีภาระดอกเบี้ย หรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลดหักด้วยส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
ไม่รวมถึง เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมถึงหนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว ของผู้ออกหุ้นกู้ 

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 

งบการเงินปี 2560 ที่น�ามาเปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ไปแสดงต่างหาก ให้รายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการลดลงจากการรายงานในครั้งก่อน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2559 จ�านวน 529,638 ตันต่อปี ในปี 2560 จ�านวน 
545,767 ตันต่อปี และในปี 2561 จ�านวน 575,965 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 
ในปี 2559 จ�านวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�านวน 828,347 ตันต่อปี ในปี2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ได้มีการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ใน DA Alizay SAS ออกไป ท�าให้คงเหลือโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 4 โรงงาน มีปริมาณผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 643,087 ตันต่อปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 21,992.13 ล้านบาท ลดลง 309.36 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการลด
ลงร้อยละ 1.39 เนื่องจากรายได้จากการขายกระดาษลดลง 1,399.91 ล้านบาท รายได้จากการขายไม้สับลดลง 249.16 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม มีรายได้จากการขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น 760.35 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิารรวม 3,349.46 ล้านบาท ลดลง 499.15 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.97 รายการหลกัทีล่ดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีแปรผนั
ตรงตามรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน DA Alizay SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยออกไปในงวดดังกล่าว
จ�านวน 515.44 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ 101.31 ล้านบาท และก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 249.48 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2561 จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 2561 จ�านวน 2,811.78 ล้านบาท 
และมีผลขาดทุนผลส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก 492.27 ล้านบาท รวมเป็นผลก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2,319.51 ล้านบาท ก�าไรเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 3,199.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 363.47 

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 หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ ท�าให้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายมีมูลค่าสูงขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยมียอดลดลงต�่ากว่างวดสิ้นปี 2558 ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจ�านวน 5,235.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�านวน 130.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 นอกจากนี้ ในปี 2559 ยัง
มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 403.07 ล้านบาท ท�าให้
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 2559 จ�านวน 2,089.95 ล้าน

อัตราส่วนทางการเงิน
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ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวม 20,638.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 888.72 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษ 19,092.76 ล้านบาท ลดลง 1,399.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการส่งออก เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มราคาขายค่อนข้างมากจึงท�าให้ลูกค้ากลุ่มที่มีความอ่อนไหว
เรื่องราคาสูงลดปริมาณค�าสั่งซื้อลง ส่วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษจ�านวน 1,360.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760.35 ล้านบาทหรือร้อยละ 
126.78 เนื่องจากราคาเยื่อในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท�าให้ลูกค้าเร่งเพิ่มค�าส่ังซ้ือในช่วงที่มีการปรับราคา บริษัทจึงปรับลด
ก�าลังการผลิตกระดาษบางส่วนมาผลิตเยื่อเพื่อขายแทน รวมทั้งรายได้จากการขายไม้สับ 185.66 ล้านบาท ลดลง 249.16 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 จากความต้องการใช้ไม้ในการผลติเยือ่กระดาษเพิม่ขึน้ ท�าให้ไม่มไีม้สบัส่วนเกนิส�าหรบัขาย นอกจากนีใ้นปี 2561 บรษิทัฯ ยงัมี
รายได้จากการให้บริการ 482.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.89 รายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่รายได้จากการให้บริการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลแก่ลูกค้าภายนอก เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าขนส่งทางเรือสูงขึ้น

ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 มีสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.74 และ 73.26 ตามล�าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2560 ที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.79 และ 77.21ตามล�าดับ

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 มีสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.66 และ 77.34 ตามล�าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2559 ที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตามล�าดับ

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
ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นงานบรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางเรอืเดินทะเล โดยมสีาเหตกุารลดลงมาจากอตัราค่าระวางเรอืของตลาดโลก
ลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรม

ทัง้นี ้เมือ่เปรยีบเทยีบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558 พบว่าราย
ได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 เท่ากบั 25,846.27 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีม่จี�านวน 22,994.93 ล้าน
บาท โดยสดัส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 คดิเป็นอตัราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตามล�าดบั

2) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ส�าหรับปี 2561 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับมียอดรวม 15,326.06 ล้านบาท ลดลง 1,707.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
10.02 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณขายกระดาษและไม้สับลดลงในปี 2561 และมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 25.74 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 20.87 เป็นผลจากการปรับเพิ่มราคาขายค่อนข้างมาก อีกท้ังต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากต้นทุนไม้ที่ลดลง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 432.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.65

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 คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อย
ละ 19.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ�านวน 401.37 ล้านบาท ลดลง 30.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 7.15 จากปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,349.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,584.12 ล้านบาท 
ลดลง 499.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 สาเหตุหลักเกิดค่าขนส่งและค่าระวางเรือลดลงตามปริมาณการขายกระดาษที่ลดลง และส่งเสริม
การขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ปี 2561 มยีอดรวม 765.34 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 29.11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.95 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,781.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449.86 ล้านบาท 
ลดลง 296.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกไม้สับลดลงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับลดลง และมี
ค่าโษณาและส่งเสริมการขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 มียอดรวม 1,331.60 ล้านบาท ลดลง 157.58 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 จากการที่เมื่อปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเยื่อกระดาษที่อยู่ระหว่างการฟ้อง
ร้องตามกฎหมาย 160.05 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท ต�่ากว่า
ปีก่อนที่มีการตั้งส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท

ส�าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน 5,325.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 3,746.07 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 143.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เนื่องจาก ปริมาณการส่งออกไม้สับเพิ่ม
ขึ้นท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 1,489.18 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 13.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.88 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 429.69 ล้านบาท

4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 931.54 ล้านบาท ลดลง 67.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.72 จากปี 2560 เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง 

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



142   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 143

5) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธ ิ2,319.51 ล้านบาท โดยมกี�าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 3,199.90 ล้านบาทจากปี 2560 ทีม่ขีาดทนุสทุธิ 880.39 
ล้านบาท เป็นก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 2,881.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 12.79 ของรายได้รวม มีก�าไรเพิ่ม
ขึ้น 3,062.42 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 180.64 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผล
การด�าเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้

• การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพ-ต้นกระดาษ เกดิจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะทางการ
เงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�าหรับปี 2561 มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ 101.31 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 เป็นผลก�าไรจ�านวน 29.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 244.30

• ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปี 2561 มีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 287.46 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.97 ล้านบาท 

• ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เกิดจาก ปี 2561 บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน DA Alizay SAS ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งร้อยละ 100.00 ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ท�าให้บริษัทฯ รับรู้ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยงวดดังกล่าวเป็นจ�านวน 515.44 ล้านบาท

• ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 68.93 ล้านบาท เมื่อปี 2560 บริษัทฯ มี
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 33.04 ล้านบาท

• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2561 มีกลับรายการด้อยด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรที่รับรู้รวมอยู่ในรายได้อื่น ๆ 
จ�านวน 4.37 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท 

• ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 249.48 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2560 มีผลเป็นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 363.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.32 ผลต่างเกิดจาก
ความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีบริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากค่าเงินที่บริษัทฯ 
ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ

หากไม่รวมรายการท่ีไม่ใช่ผลการด�าเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�าเนินงานจากการด�าเนินงานต่อเนื่องปี 2561 
บริษัทฯ จะมีผลก�าไร 1,857.41 ล้านบาท ผลก�าไรเพิ่มขึ้น 2,163.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
305.91 ล้านบาท ส�าหรับงวดเดียวกันปี 2560 (ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 ปรับปรุงใหม่)

ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มขีาดทนุสุทธ ิ880.39 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทุนสุทธร้ิอยละ 3.42 ของรายได้รวม โดยขาดทุนลดลง 1,209.56 
ล้านบาทจากปี 2559 ทีม่ขีาดทนุสทุธ ิ2,089.95 ล้านบาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมรีายการทีไ่ม่ใช่ผลการด�าเนนิงานหลกัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้

• การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพ-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 เกิดจากการลงทนุในหุน้สามญัของ บรษัิท 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�าเนนิการหลกัของกจิการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�าเนนิงานในปี 2560 บริษทัฯ จะมีผลขาดทุนสทุธิ 
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(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม เกิดจากการลงทนุในหุน้สามญัของ บรษัิท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 
(มหาชน) ส�าหรับปี 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 185.01 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งก�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 และเรือ
เดินทะเลของบริษัทย่อย จ�านวน 181 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�านวน 3.81 ล้านบาท 

• ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 403.07 ล้านบาท 
ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ บันทึกเป็นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 1,381.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
129.17 ผลต่างเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีบริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากค่าเงินที่บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ 

หากไม่รวมรายการทีไ่ม่ใช่ผลการด�าเนนิการหลกัของกจิการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�าเนนิงานในปี 2559 บริษทัฯ จะมีผลขาดทุนสทุธิ 
1,132.59 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 1,394.57 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทียบกบัผลขาดทุนสทุธ ิ2,527.16 ล้านบาท ส�าหรบังวดเดยีวกนัปี 2558

14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1) สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 33,583.90 ล้านบาท และ 39,763.12 ล้านบาท ตามล�าดับ โดย 
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 6,179.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.54 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ลดลงจ�านวน 3,848.34 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,421.61 ล้านบาทและลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 1,680 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 1,714.65 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากสินค้าคงเหลือของ DA Alizay SAS ถูกแยกออกไปจากงบ
การเงินรวมหลังการจ�าหน่ายเงินลงทุน และจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 508.51 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลง

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 ล้านบาทและจากการปรบัปรุงลดส่วนเกนิมลูค่าทรพัย์สนิ
ของบริษัทย่อย 1,275.19 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 345.30 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษลดลง 283.79 ล้านบาท 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 80.34 ล้านบาท และ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 75.64 ล้านบาท 
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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 

อายุหนี้คงค้าง
ยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน ค้างช�าระ 

3-6 เดือน
ค้างช�าระ

6-12 เดือน
ค้างช�าระ

มากกว่า 12 เดือน

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 549 341 844 135 46 45 111 196 72 54

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,484 2,507 533 688 9 18 - 7 55 68

รวม 2,033 2,848 1,377 823 55 63 111 203 125 122

ร้อยละ 55 70 37 20 2 2 3 5 3 3

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 14,339.13 ล้านบาทและ 15,544.86 ล้านบาทตาม
ล�าดับ โดย ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�านวน 1,205.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 จากสิ้นปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักที่ลดลงมาจากบริษัทฯจ่ายเงินปันผล 4,073.96 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 708.90 ล้าน
บาท และผลการด�าเนินงานที่มีผลก�าไรสุทธิ 2,319.51 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 15,544.86 ล้านบาทและ 17,351.72 ล้านบาทตามล�าดับ 
โดย ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�านวน 1,806.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 จากสิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก การปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยสุทธิจากภาษีเงินได้ 924.66 ล้านบาท และผล
การด�าเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.39 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 17,351.72 ล้านบาท และ 16,142.03 ล้าน
บาทตามล�าดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,209.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.49 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�านวน 3,147.45 ล้าน
บาท สุทธิกับผลการด�าเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท

14.3 งบกระแสเงินสด

1) กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,863.80 ล้านบาท โดยมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 4,572.40 ล้านบาท สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง 818.53 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิดจาก
สินค้าคงเหลือลดลง 811.66 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 241.88 ล้านบาท หนี้สินด�าเนินงานเพิ่ม 373.76 ล้านบาท จากเจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 522.63 ล้านบาท ในขณะหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 133.42 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ย
อีก 895.95 ล้านบาท

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 ลา้นบาท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่เพิม่ขึน้ 42.30 ลา้นบาท หนี้สินด�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
งานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานจ�านวน 2,060.30 ล้านบาท สนิทรัพย์ด�าเนนิงานลดลงจ�านวน 2,184.52 ล้านบาท 
ซึ่งรายการหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง จ�านวน 1,717.42 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 782.73 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 320.64 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินด�าเนินงานลดลง จ�านวน 321.24 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลด
ลงจ�านวน 242.71 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 70.82 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยอีกจ�านวน 1,070.75 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 212.43 ล้านบาท โดยมาจากจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานจ�านวน 1,673.88 ล้านบาท สนิทรพัย์ด�าเนนิงานเพิม่ขึน้จ�านวน 485.06 ล้านบาท ซึง่รายการ
หลกัเกดิจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิม่ขึน้จ�านวน 456.85 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้จ�านวน 445.50 ล้านบาท สนิทรพัย์หมนุเวยีน
ลดลงจ�านวน 233.31 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลงจ�านวน 187.19 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีหนี้
สินด�าเนินงานลดลงจ�านวน 241.14 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�านวน 182.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 
49.86 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 1,162.16 ล้านบาท

2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,602.27 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการ
จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,557.28 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 224.28 ล้านบาท เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 276.90 ล้านบาท และรับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39.63 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสด
จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 371.86 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 111.58 ล้านบาท

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 และเงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ�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

2) หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 19,244.76 ล้านบาท และ 24,218.26 ล้านบาทตามล�าดับ ลดลง 4,973.50 
ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 20.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 1,816.24 ล้านบาท เจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 480.77 ล้านบาท เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 180.40 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
ลดลง 455.97 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทลดลง 1,522,64 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 310.21 ล้านบาท 

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
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3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,385.28 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่าย 4,073.96 ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธ ิ1,816.15 ล้านบาท จ่ายช�าระหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงนิบาท 1,542.20 ล้านบาท 
จ่ายช�าระคืนเงินกู้ระยะยาว 457.71 ล้านบาท และจ่ายช�าระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 198.15 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังได้รับเงินจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย 708.90 ล้านบาท 

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

14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

1. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.73 เท่า 1.72 เท่า และ 1.17 เท่า ตามล�าดับ พบว่า 3 ปี
ที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วน
ใหญ่มาจากการทีบ่รษัิทฯ มคีวามสามารถในการช�าระหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ เช่น เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และส่วนของหุน้กูร้ะยะ
ยาวสกุลเงินบาทท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และหากเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว โดยไม่รวมรายการสินค้าคง
เหลือในแต่ละปีพบว่า ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.74 เท่า 0.70 เท่า และ 0.43 เท่า 
ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

2. การวิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ สิ้นปี 2561 ปี บริษัทฯ มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.55 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อย
ละ 3.95 และร้อยละ 7.94 ตามล�าดับ เนื่องจากสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก�าไรจ�านวน 2,319.51 ล้านบาท ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี 
2559 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จ�านวน 880.39 ล้านบาท และ 2,089.95 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 20.39 และร้อยละ 18.63 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.52 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 12.48 ตามล�าดับ เนื่องจาก สิ้นปี 2561 บริษัทฯ สามารถท�าก�าไรได้หลังจากที่ประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 และ 2559 จึงท�าให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นบวก ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 6.32 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 และร้อยละ 4.87 ตามล�าดับ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.34 เท่า 1.56 เท่า และ 1.46 เท่า ตามล�าดับ 
โดยในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.22 เท่า เนื่องจาก ในปี 2561 ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�าระหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่าง ๆ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นต้น

14.5 แนวโน้มในการด�าเนินงานในอนาคต

จากแนวโน้มราคาตลาดเยือ่ทีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง  บรษัิทฯ จงึวางแผนการเพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรโดยปรบัสัดส่วน
ก�าลงัการผลติเยือ่และก�าลงัการผลติกระดาษให้สอดคล้องตามแนวโน้มราคาและทศิทางของตลาด เพือ่เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้
สูงที่สุด รวมถึงการพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน การให้บริการพิมพ์เอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์ รวมถงึผลติและจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์ ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ด้เปรยีบในการแข่งขนั นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัเน้น
ไปถึงการเพิ่มจ�านวนสมาชิกในช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เป็นช่องทางกลยุทธ์ เพื่อให้สมาชิกในช่องทางนั้น ๆ สามารถน�าสินค้า Double A 
(ทั้งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน) ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองตลาดในระดับ
บน ซึ่งสามารถจะสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ในส�านักงานได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ส�านักงานยังสามารถน�ามาใช้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการขาย เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง

ด้านการประชาสมัพนัธ์ตราสนิค้าและจดัแผนการส่งเสรมิการขาย บรษิทัฯยงัคงเน้นไปในเรือ่งการสร้างความจงรักภกัดใีนตราสนิค้า เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้า และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 

ทางด้านการผลิตได้รักษาแนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งทางด้านวัตถุดิบ การใช้พลังงาน ค่าซ่อม
บ�ารุง และค่าโสหุ้ยการผลิตอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการขาย การขนส่ง และการบริหารลง โดยก�าหนดมาตรการการกระตุ้นให้เกิดการลดค่าใช้
จ่ายทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้และการพฒันา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่เน้น การท�างานโดยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาปรับใช้โดยไม่กระทบ
ต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (กลุม่บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสด
รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 และข้อ 12 เก่ียวกบัการท�ารายการรบัโอนกจิการท้ังหมดของบริษทัย่อยสามแห่ง
และการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อด�าเนินการตามแผนการจัดโครงสร้าง การด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อเหตุการณ์เหล่านี้แต่อย่างใด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้ริหารมคีวาม
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทจุรติหรือข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

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

รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 646,706,372 586,468,947 507,240,409 340,731,427 539,660,957

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 1,725,514,960 1,028,530,126 1,806,377,877 2,087,859,210 1,280,970,633

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,069,361,412 3,274,860,666 2,066,835,452 3,176,132,054 2,483,529,387

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 3,794,876,372 4,303,390,792 3,873,213,329 5,263,991,264 3,764,500,020

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 116,949,930 - 93,585,444 - -

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 7 - 104,983,997 1,134,133 104,983,997 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 7 167,357,434 95,405,426 - 1,259,215,000 1,745,560,000

สินค้าคงเหลือ 10 3,608,347,609 5,322,998,494 3,463,204,948 4,086,925,834 4,062,155,474

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 514,144,216 926,915,156 457,728,966 751,582,194 792,263,061

8,848,381,933 11,340,162,812 8,396,107,229 11,807,429,716 10,904,139,512

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพื่อขาย 12 1,242,396,417 - - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,090,778,350 11,340,162,812 8,396,107,229 11,807,429,716 10,904,139,512

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 5,437,570,616 8,305,867,198 8,484,201,526

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 2,294,850,358 2,124,887,447 3,248,364,809 3,248,364,809 3,248,364,809

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 14 20,083,899,187 23,932,243,604 11,909,515,358 13,750,174,802 15,343,334,976

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ 8,446,761 10,004,657 6,609,765 9,763,357 9,221,184

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า - 24,823,158 - - -

สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ 15 57,415,037 1,841,234,622 57,415,037 184,468,380 218,710,661

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 959,223,044 367,270,260 931,425,504 336,152,837 342,242,630

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 89,286,128 122,495,268 80,599,740 60,750,839 50,372,141

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,493,120,515 28,422,959,016 21,671,500,829 25,895,542,222 27,696,447,927

รวมสินทรัพย์ 33,583,898,865 39,763,121,828 30,067,608,058 37,702,971,938 38,600,587,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2560

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 5,029,864,510

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็ม
มูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 4,053,695,590 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 2,144,528,919

ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการ
ด�าเนินธรุกจิ ของกลุม่บรษิทั 26 (908,228,199) (908,228,199) (935,467,138) (935,467,138) (968,570,794)

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 13 (593,900,939) (593,900,939) (211,335,104) (211,335,104) (211,335,104)

ผลต่างจากการรวมกจิการภายใต้
การควบคุมเดียวกันของบริษัท
ร่วม 13 (79,865,323) (79,865,323) - - -

ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุน
จาก การตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทย่อย - - (207,946,714) (160,000,201) (160,000,201)

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตาม
กฎหมาย 25 968,406,744 980,221,538 502,986,451 502,986,451 502,986,451

ยังไม่ได้จัดสรร 3,803,094,999 4,377,740,979 3,591,132,591 4,754,197,104 3,605,846,208

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 4,273,339,676 5,416,630,808 2,791,983,278 3,305,539,874 3,829,252,167

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 13,661,071,467 15,390,823,373 11,729,577,873 13,454,145,495 12,796,403,236

ส่วนของผู ้ มีส ่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 678,063,518 154,039,294 - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน - - - 867,506,235 981,406,891

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,339,134,985 15,544,862,667 11,729,577,873 14,321,651,730 13,777,810,127

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 33,583,898,865 39,763,121,828 30,067,608,058 37,702,971,938 38,600,587,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงิน 17 694,393,496 2,510,634,018 686,617,000 2,108,102,879 4,136,537,581

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 464,700,607 445,251,072 1,391,608,457 2,913,160,889 3,606,954,838

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,603,336,737 2,103,561,203 1,500,317,375 1,702,734,374 1,754,888,110

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 2,068,037,344 2,548,812,275 2,891,925,832 4,615,895,263 5,361,842,948

เงินกู ้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน - - - - 7,350,000

ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สิน
ตามสญัญาเช่าการเงนิ ท่ีถงึก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี 20 33,149,672 196,782,821 33,149,672 196,782,821 203,040,311

ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวที่ ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21 455,972,405 455,259,483 - - -

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงนิบาท
ทีถ่งึก�าหนด ช�าระภายในหนึง่ปี 22 2,349,718,297 441,292,044 2,349,718,297 441,292,044 754,053,872

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 231,127,127 465,790,777 206,940,916 342,851,657 250,684,626

5,832,398,341 6,618,571,418 6,168,351,717 7,704,924,664 10,713,509,338

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 12 10,702,917 - - - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,843,101,258 6,618,571,418 6,168,351,717 7,704,924,664 10,713,509,338

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้ช่าซือ้และหนีส้นิตามสญัญา
เช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20 15,933,417 32,695,697 15,933,417 32,695,697 220,279,094

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนด ช�าระภายในหนึ่งปี 21 905,694,865 1,361,667,271 - - -

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก�าหนด ช�าระภายใน
หนึ่งปี 22 11,237,106,527 14,668,171,648 11,237,106,527 14,668,171,648 12,539,766,870

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 23 152,254,315 136,268,790 128,288,934 102,734,993 97,212,474

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 1,090,673,498 1,400,884,337 788,349,590 872,793,206 976,845,329

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 12 - - - - 275,164,207

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,401,662,622 17,599,687,743 12,169,678,468 15,676,395,544 14,109,267,974

รวมหนี้สิน 19,244,763,880 24,218,259,161 18,338,030,185 23,381,320,208 24,822,777,312

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 2,782,874,841 940,810,995 2,496,457,949 1,910,689,329

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 13 287,456,461 (208,968,089) - -

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

รายได้ภาษีเงินได้
3,070,331,302 731,842,906 2,496,457,949 1,910,689,329

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (931,535,327) (998,626,247) (838,064,460) (884,387,532)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 2,138,795,975 (266,783,341) 1,658,393,489 1,026,301,797

รายได้ภาษีเงินได้ 28 672,985,943 86,141,255 678,586,976 95,225,912

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีจากการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 2,811,781,918 (180,642,086) 2,336,980,465 1,121,527,709

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก 12 (492,269,166) (699,744,146) (70,521,934) (345,184,849)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 2,319,512,752 (880,386,232) 2,266,458,531 776,342,860

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ

การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(121,080,516) 24,554,982 - -

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง 
(121,080,516) 24,554,982 - -

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธจิากภาษเีงนิได้
28 (21,583,666) (2,757,162) (22,434,621) 2,292,747

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
28 (11,512,128) (938,737,217) (11,512,128) -

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
(33,095,794) (941,494,379) (33,946,749) 2,292,747

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (154,176,310) (916,939,397) (33,946,749) 2,292,747

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2,165,336,442 (1,797,325,629) 2,232,511,782 778,635,607

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 19,092,758,074 20,492,665,071 19,022,813,380 20,394,640,810

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 1,360,098,719 599,748,816 5,468,386,787 4,838,187,486

รายได้จากการขายไม้สับ 185,662,919 434,825,932 185,662,919 434,825,932

รายได้จากการให้บริการ 482,476,633 360,365,973 181,588,809 135,200,419

รายได้อื่น

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 249,484,521 363,247,141 254,326,244 370,557,392

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย 12 - - 72,052,573 96,829,880

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 515,443,950 7,482,256 - -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 12 - - 766,981,602 1,451,843,224

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 13 - - 119,299,997 104,983,997

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 68,925,331 - - -

ดอกเบี้ยรับ 6,963,402 3,914,766 46,315,210 78,898,463

อื่น ๆ 30,317,921 39,244,669 7,687,030 39,116,782

รวมรายได้ 21,992,131,470 22,301,494,624 26,125,114,551 27,945,084,385

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายกระดาษ 14,299,895,791 16,183,978,876 16,144,105,598 17,657,737,609

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 850,945,869 490,516,415 3,644,153,674 3,992,408,710

ต้นทุนขายไม้สับ 175,217,382 359,027,319 175,217,382 359,027,319

ต้นทุนการให้บริการ 432,431,284 390,607,029 208,662,737 155,743,558

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 2,584,121,121 3,112,388,122 2,576,694,602 3,128,633,081

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 765,335,600 736,221,508 720,582,904 652,448,537

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร - 25,393,199 52,089,113 25,393,199

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 33,126,173 5,841,010 33,578,055

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ 15 101,309,582 29,424,988 101,309,582 29,424,988

รวมค่าใช้จ่าย 19,209,256,629 21,360,683,629 23,628,656,602 26,034,395,056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

(ก�าไร) ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได้ 2,138,795,975 (266,783,341) 1,658,393,489 1,026,301,797

ขาดทนุก่อนภาษีจากการด�าเนนิงานทีย่กเลิก (540,389,088) (774,431,397) (70,521,934) (345,184,849)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,598,406,887 (1,041,214,738) 1,587,871,555 681,116,948

รายการปรบักระทบยอดก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 2,421,608,028 2,615,934,264 1,986,476,092 2,140,305,579

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 19,404,118 15,269,385 9,384,629 9,135,373

บญัชปีรบัลดราคาทนุของสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่า

สทุธท่ีิจะได้รับ (โอนกลบั)
1,326,663 6,118,011 (11,000,089) (1,531,888)

ตดัจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 122,959,999 106,245,713 74,855,243 70,606,267

ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ

สนิทรพัย์ชวีภาพ - ต้นกระดาษ
427,803,688 156,862,489 101,309,582 29,424,988

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - (766,981,602) (1,451,843,224)

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม - - (119,299,997) (104,983,997)

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (287,456,461) 208,968,089 - -

โอนกลบัค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุใน

บรษิทัย่อย
- - (72,052,573) (96,829,880)

(ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนใน

บรษิทัย่อย
(515,443,950) 7,482,256 - -

(ก�าไร) ขาดทนุจากการจ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่ายทีด่นิ 

อาคารและอปุกรณ์ 
(68,925,333) 33,041,707 5,841,010 33,578,055

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ถาวร (โอนกลบั) (4,371,781) 25,393,199 52,089,114 25,393,199

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 12,928,681 14,630,913 10,013,020 12,422,773

(ก�าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ

จากการท�าสญัญาซือ้ขายอัตราแลกเปลีย่นล่วงหน้า (61,615,477) 110,490,926 (61,615,477) 110,490,926

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 7,627,644 34,361,728 7,989,139 46,571,754

ดอกเบีย้รบั (6,984,938) (4,106,869) (46,315,210) (78,898,463)

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 905,130,577 974,179,148 818,519,967 863,831,581

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 4,572,398,345 3,263,656,221 3,577,084,403 2,288,789,991

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 2,811,213,352 (183,582,595) 2,252,718,379 786,335,565

ขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (311,934,981) (611,619,331) (70,521,934) (345,184,849)

ก�าไรก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน
- - 84,262,086 335,192,144

2,499,278,371 (795,201,926) 2,266,458,531 776,342,860

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

 ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 568,566 2,940,509

 ขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (180,334,185) (88,124,815)

(179,765,619) (85,184,306)

2,319,512,752 (880,386,232)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมจากการด�าเนินงานต่อเน่ือง 2,655,199,046 (310,146,683) 2,218,771,630 788,628,312

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมจากการด�าเนินงานทีย่กเลกิ (310,986,884) (1,401,803,047) (70,521,934) (345,184,849)

ก�าไรก่อนการรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน - - 84,262,086 335,192,144

2,344,212,162 (1,711,949,730) 2,232,511,782 778,635,607

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมจากการด�าเนินงานต่อเน่ือง 471,276 2,470,074

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมจากการด�าเนินงานทีย่กเลกิ (179,346,996) (87,845,973)

(178,875,720) (85,375,899)

2,165,336,442 (1,797,325,629)

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30 

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ บริษทัฯ 6.17 (1.96) 5.59 1.92

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30 

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ บริษทัฯ 6.93 (0.45) 5.56 1.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 5,784,117,567 11,699,046,557 4,766,886,521 11,689,611,114

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (7,600,269,839) (13,730,244,227) (6,188,373,792) (13,718,063,825)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเดิม - (7,350,000) - (7,350,000)

ช�าระคนืเจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (198,151,504) (207,135,747) (198,151,504) (207,135,747)

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาวสกลุเงินบาท - 2,554,121,352 - 2,554,121,352

ช�าระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (1,542,200,000) (754,200,000) (1,542,200,000) (754,200,000)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (457,712,000) (457,712,000) - -

เงินปันผลจ่าย (4,073,964,068) - (4,073,964,068) -

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ - - (158,330,002) (234,794,004)

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (6,000,056) (9,530,510) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม 708,900,000 - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,385,279,900) (913,004,575) (7,394,132,845) (677,811,110)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (19,500,500) 129,233,490 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 61,292,110 (75,636,643) 166,508,982 (198,929,530)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 586,468,947 662,105,590 340,731,427 539,660,957

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย 
ที่จัดประเภทเป็นการด�าเนินงานที่ยกเลิก (1,054,685) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 646,706,372 586,468,947 507,240,409 340,731,427

- - - -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 104,983,997 1,134,133 104,983,997

โอนอะไหล่เป็นสินทรัพย์ถาวร - 4,562,453 - 4,562,453

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,836,996 - - -

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 17,756,075 13,294,860 17,756,075 13,294,860

โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,032,781 924,664,445 7,032,781 -

โอนกลับรายการขายรถบรรทุก - 20,950,027 - 20,950,027

หกักลบลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนักบัเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 113,710,220 - 5,060,149,000 4,680,634,874

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมำย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (105,800,184) (863,863,026) (3,803,265,082) (6,220,960,717)

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้าแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (116,949,930) - (93,585,444) -

สินค้าคงเหลือ 811,655,135 8,667,843 661,552,022 (22,983,631)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 241,878,622 (77,267,483) 267,705,787 (62,342,452)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (12,249,748) (42,298,119) (12,880,553) (15,994,011)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 522,630,945 (30,525,326) 3,349,560,067 3,838,334,132

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (133,418,152) 87,656,826 (131,700,859) 578,806

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (15,451,355) (4,595,692) (12,502,355) (4,034,320)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 5,764,693,678 2,341,431,244 3,801,967,986 (198,612,202)

รับดอกเบี้ย 4,940,786 4,064,531 168,542,263 80,415,944

จ่ายดอกเบี้ย (895,950,847) (941,003,620) (812,339,031) (833,473,716)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (9,882,028) 7,942,042 (7,159,336) 394,031

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 4,863,801,589 1,412,434,197 3,151,011,882 (951,275,943)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 765,847,469 1,451,843,224

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 224,283,994 - 224,283,994 -

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการจ�าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย 2,557,279,115 (1,555,480) 2,687,149,185 -

เงินสดรับจากการคืนทุน - - 302,911,449 -

เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนกิจการบริษัทย่อย - - (642,003,048) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (111,577,341) (95,405,426) (701,400,000) (948,925,000)

รับช�าระคนืเงนิให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 39,625,333 - 1,960,615,000 1,435,270,000

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 276,900,908 69,980,943 113,988,626 45,995,515

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (371,856,572) (667,582,775) (300,675,443) (550,468,134)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ - (3,815,613) - (3,558,082)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ (12,384,516) (5,921,404) (1,087,287) -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน 2,602,270,921 (704,299,755) 4,409,629,945 1,430,157,523

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บำท) 

หมำย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�ำนำจ
ควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ำยและ

ช�ำระ
เต็มมูลค่ำแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ

ผลต่ำงจำก
กำรจัดโครงสร้ำง
กำรด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่ำงจำก
กำรซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่ำงจำก
กำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน

ของบริษัทร่วม

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ผลต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำ

งบกำรเงินที่เป็น
เงินตรำ

ต่ำงประเทศ

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว-
ส�ำรองตำมกฎหมำย 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)

โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและ
อุปกรณ์ ใน
จ�านวนที่เท่ากับ
ค่าเสื่อมราคาของ
จ�านวนที่ตีราคา
เพิ่ม เข้าก�าไร
สะสม - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 591,893,910 - (470,555,524) (109,864,410) (11,473,976) (591,893,910) - - -

 โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและ
อุปกรณ์ จากการ
จ�าหน่ายสนิทรัพย์ 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 2561

(หน่วย: บำท) 

หมำย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�ำนำจ
ควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ำยและ

ช�ำระ
เต็มมูลค่ำแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ

ผลต่ำงจำก
กำรจัดโครงสร้ำง
กำรด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่ำงจำก
กำรซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่ำงจำก
กำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน

ของบริษัทร่วม

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ผลต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำ

งบกำรเงินที่เป็น
เงินตรำ

ต่ำงประเทศ

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว-
ส�ำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 
1 มกราคม 2561 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

ก�าไร (ขาดทุน) 
ส�าหรับปี - - - - - - 2,499,278,371 - - - - - 2,499,278,371 (179,765,619) 2,319,512,752

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
อืน่ส�าหรบัปี - - - - - - (22,473,565) (121,080,516) (11,512,128) - - (132,592,644) (155,066,209) 889,899 (154,176,310)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
รวมส�าหรบัปี - - - - - - 2,476,804,806 (121,080,516) (11,512,128) - - (132,592,644) 2,344,212,162 (178,875,720) 2,165,336,442

โอนส่วนเกนิทนุจาก
การตีราคาอาคาร
และอปุกรณ์
ในจ�านวนทีเ่ท่ากบั
ค่าเส่ือมราคาของ
จ�านวนทีต่รีาคาเพิม่ 
เข้าก�าไรสะสม - สทุธิ
จากภาษเีงนิได้ 24 - - - - - - 487,263,562 - (458,603,608) (19,554,738) (9,105,216) (487,263,562) - - -

โอนส่วนเกนิทนุจาก
การตีราคาทีด่นิ 
อาคารและอปุกรณ์ 
จากการจ�าหน่าย/ตดั
จ�าหน่ายสนิทรพัย์ 24 - - - - - - 77,373,772 - (77,252,729) - (121,043) (77,373,772) - - -

ส่วนเกนิทนุจากการตี
ราคาทีด่นิ อาคาร
และอปุกรณ์ลดลง 
จากการจ�าหน่ายเงนิ
ลงทนุในบรษิทัย่อย 24 - - - - - - 446,061,154 - - (446,061,154) - (446,061,154) - - -

ส่วนเกนิทนุจากการตี
ราคาอาคารและ
อปุกรณ์เนือ่งจากการ
โอนสนิทรพัย์ถาวร
จากบรษิทัย่อย 24 - - - - - - - - 47,946,513 (47,946,513) - - - - -

โอนกลับส�ารองตาม
กฎหมายจากการ
รวมธุรกจิภายใต้
การควบคมุเดยีวกนั - - - - - (43,435,186) 43,435,186 - - - - - - - -

โอนก�าไรสะสมส่วนที่
ยงัไม่ได้จดัสรรเป็น
ส�ารองตามกฎหมาย 25 - - - - - 31,620,392 (31,620,392) - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 32 - - - - - - (4,073,964,068) - - - - - (4,073,964,068) - (4,073,964,068)

การออกหุน้เพ่ิมทนุ
ของบริษทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 708,900,000 708,900,000

เงนิปันผลจ่ายโดย
บรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (6,000,056) (6,000,056)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939) (79,865,323) 968,406,744 3,803,094,999 2,120,363 2,706,813,437 1,175,639,447 388,766,429 4,273,339,676 13,661,071,467 678,063,518 14,339,134,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท) 

หมำย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระ

เต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำ

หุ้นสำมัญ

ผลต่ำงจำก
กำรจัดโครงสร้ำง
กำรด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่ำงจำก
กำรซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่ำงจำก
กำรโอนส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์

เนื่องจำกโอนสินทรัพย์
ถำวรของบริษัทย่อย

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ของบริษัทย่อย 

 ก่อนกำรรวมธุรกิจ 
 ภำยใต้กำรควบคุม 

 เดียวกัน 
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

จัดสรรแล้ว-
ส�ำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- ตามที่รายงานไว้เดิม 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

ผลสะสมของการปรับปรุง
รายการจากการจดัโครงสร้าง 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ - - - - - - - - 981,406,891 981,406,891

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- หลังการปรับปรุง 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 3,829,252,167 981,406,891 13,777,810,127

ก�าไรส�าหรับปี 
(ปรับปรุงใหม่) - - - - - - 441,150,716 - - 335,192,144 776,342,860

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) - - - - - - 2,292,747 - - - 2,292,747

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) - - - - - - 443,443,463 - - 335,192,144 778,635,607

โอนส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจ�านวนที่เท่ากับค่าเสื่อม
ราคาของจ�านวนที่ตีราคา
เพิ่ม เข้าก�าไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 484,443,968 (484,443,968) (484,443,968) - -

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและอุปกรณ์ 
จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 24 - - - - - - 39,268,325 (39,268,325) (39,268,325) - -

โอนกลับผลต่างจากการจัด
โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทจากการ
จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย - - 33,103,656 - - - (33,103,656) - - - -

โอนเงินปันผลรับจากบริษัท
ย่อยก่อนการรวมธุรกิจเข้า
ก�าไรสะสม - - - - - - 214,298,796 - - - 214,298,796

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - (449,092,800) (449,092,800)

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 3,305,539,874 867,506,235 14,321,651,730

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท) 

หมำย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระ

เต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำ

หุ้นสำมัญ

ผลต่ำงจำก
กำรจัดโครงสร้ำง
กำรด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่ำงจำก
กำรซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

ผลต่ำงจำก
กำรโอนส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์

เนื่องจำกโอนสินทรัพย์
ถำวรของบริษัทย่อย

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ของบริษัทย่อย 

 ก่อนกำรรวมธุรกิจ 
 ภำยใต้กำรควบคุม 

 เดียวกัน 
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน

อำคำรและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

จัดสรรแล้ว-
ส�ำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
2560 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 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

ผลสะสมของการปรบัปรงุรายการ
จากการจดัโครงสร้างการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษัิทฯ - - - - - - - - - 867,506,235 867,506,235

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
2560 - หลงัการปรบัปรงุ 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 3,305,539,874 867,506,235 14,321,651,730

ก�าไรส�าหรบัปี - - - - - - 2,182,196,445 - - 84,262,086 2,266,458,531

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรับปี - - - - - - (22,434,621) (11,512,128) (11,512,128) - (33,946,749)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบั
ปี - - - - - - 2,159,761,824 (11,512,128) (11,512,128) 84,262,086 2,232,511,782

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารและอปุกรณ์ ในจ�านวนที่
เท่ากบัค่าเสือ่มราคาของจ�านวนที่
ตีราคาเพิม่ เข้าก�าไรสะสม - สทุธิ
จากภาษเีงนิได้ 24 - - - - - - 472,738,252 (472,738,252) (472,738,252) - -

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ จากการ
จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 24 - - - - - - 77,252,729 (77,252,729) (77,252,729) - -

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดยีวกนั 12 - - (642,003,048) - - - - - - - (642,003,048)

สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนั 12 - - 625,100,721 - - - - - - (625,100,721) -

โอนผลต่างจากการจัดโครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
เข้าก�าไรสะสม - - 16,902,327 - - - (16,902,327) - - - -

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารและอปุกรณ์เนือ่งจาก การ
โอนสนิทรพัย์ถาวรจากบรษัิทย่อย 24 - - - - (47,946,513) - - 47,946,513 47,946,513 - -

โอนก�าไรจากการคืนเงนิลงทนุใน
บรษิทัย่อยเข้าก�าไรสะสม - - - - - - 49,711,479 - - - 49,711,479

โอนเงนิปันผลรบัจากบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธรุกจิเข้าก�าไรสะสม - - - - - - 168,337,598 - - - 168,337,598

เงินปันผลจ่ายของบรษิทัย่อยก่อน
การรวมธรุกจิ - - - - - - - - - (326,667,600) (326,667,600)

เงนิปันผลจ่าย 32 - - - - - - (4,073,964,068) - - - (4,073,964,068)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 4,053,695,590 2,144,528,919 (935,467,138) (211,335,104) (207,946,714) 502,986,451 3,591,132,591 2,791,983,278 2,791,983,278 - 11,729,577,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
 บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ ”) เป็นบรษิทัมหำชนซึง่จดัตัง้และมีภมิูล�ำเนำในประเทศไทย โดยม ีบรษิทั ด๊ับเบิล้ เอ 

โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
เยื่อกระดำษและกระดำษพิมพ์เขียน ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่ำตูม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงนิน้ีจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบ
กำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ ”) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด กำรลงทุน ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ ไทย 71.43 71.43

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย - 62.11

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย - 5.77

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย 51.00 51.00

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำ
เพื่ออุตสำหกรรม ไทย 99.99 99.99

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย - 99.99

DA Alizay SAS ผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ ฝรั่งเศส - 100.00

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ำย

กระดำษ ไทย 28.56 28.56

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย - 37.88

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี ไทย - 94.22

บริษัท คันนำ จ�ำกัด
ส่งเสริมกำรปลูกต้นกล้ำ

แก่เกษตรกร ไทย 48.99 48.99

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ำย

เยื่อกระดำษ ไทย 99.99 99.99

Quality Paper Mill Limited
ผลิตและจ�ำหน่ำย

กระดำษ
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

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Eastsun International Trading Limited

APC Middle East FZE รับจ้ำงตัดกระดำษ
สหรัฐอำหรับ 

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
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
ฮ่องกง 100.00 100.00

Tofte 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
ฮ่องกง 100.00 100.00

NPS Mosa Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
ฮ่องกง 100.00 100.00
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited

Alizay 1 Shipping S.A.
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited

Tofte1 Shipping S.A.
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited

NPS Mosa Shipping S.A.
ขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทำงเรือเดินทะเล
สำธำรณรัฐ
ปำนำมำ

100.00 100.00

ข) บรษิทัฯ จะถอืว่ำมกีำรควบคมุกจิกำรทีเ่ข้ำไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หำกบรษิทัฯ มสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของ
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บรษิทัฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึ
วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ง
เกดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกนัทีม่สีำระส�ำคญั ยอดเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และทุนเรอืน
หุน้ของบรษัิทย่อยได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมนีแ้ล้ว

ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุคอืจ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ 
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บรษัิทฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุและอธบิำยให้ชดัเจนเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลู
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏบิตันิีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริม่ในหรอื  หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม่จ�ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�ำหรบังบกำรเงินท่ีมรีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและ กำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน

 ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยเชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีำรเปลีย่นแปลง
หลกักำรส�ำคญั สำมำรถสรปุได้ดงันี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กจิกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่15 กบัสญัญำทีท่�ำกบัลกูค้ำทกุสญัญำ ยกเว้นสญัญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยได้ในจ�ำนวนเงนิทีส่ะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิกำรคำดว่ำจะมสีทิธไิด้รบัจำกกำรแลกเปลีย่นสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ ส่งมอบให้แก่ลกูค้ำ และ
ก�ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 หลังจำกมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำร
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ใหม่ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนเงินของ
รำยกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รำยได้จำกกำรขำยกระดำษลดลง (318)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยลดลง 318
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั สภำวชิำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุม่เครือ่งมือทำงกำรเงนิ ประกอบด้วยมำตรฐำน
และกำรตีควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและ กำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน
ด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหรอืรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผน
ธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของ ผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ และหลกักำรเกีย่วกบักำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง รวมถงึ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทำงกำร
เงนิ และเมือ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่นีม้ผีลบงัคับใช้ จะท�ำให้มำตรฐำนกำรบญัช ีกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏบิตัิ
ทำง กำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน�ำมำตรฐำนกลุ่ม
ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

4. การปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลังจากการจัดโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี

เมือ่วันที ่1 เมษำยน 2561 บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำโอนกจิกำรทัง้สิน้กับบรษิทัย่อยสำมแห่งประกอบด้วยบรษิทั ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด บริษัท 
ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็นบุคคลเดียวกัน 
โดยมีต้นทุนกำรรวมธุรกิจจ�ำนวน 642 ล้ำนบำท และมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อจ�ำนวน 625 ล้ำนบำท บริษัทฯ บันทึก
ส่วนต่ำง ที่สูงกว่ำระหว่ำงต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของบริษัทย่อยจ�ำนวน 17 ล้ำนบำทไว้ภำย
ใต้บญัช ี“ผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั” และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกไว้ในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ทั้งนี้ ผลต่ำงดังกล่ำวได้กลับรำยกำรเข้ำก�ำไรสะสมในปีปัจจุบันแล้วทั้งจ�ำนวน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรับโอนส่วน
เกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์ในบริษัทย่อยจ�ำนวน 52 ล้ำนบำทในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยบันทึกกับบัญชี “ผลต่ำงจำกกำรโอนส่วน
เกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เนื่องจำกกำรโอนสินทรัพย์ถำวรจำกบริษัทย่อย” ซ่ึงเป็นรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นกัน 
โดยเป็นกำรปรับใช้ “แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”

เนื่องจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษัทย่อยทั้งสำมแห่งดังกล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน บริษัทฯ จึงถือ
เสมือนว่ำบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มำโดยตลอด ดังนั้น งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 จึงรวมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 โดยไม่ค�ำนึงถึงวันที่มีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
(วนัทีม่กีำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมดจำกบรษิทัย่อย) นอกจำกนี ้เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรเปรยีบเทยีบ บรษิทัฯ ได้ปรบัย้อนหลงังบแสดงฐำนะกำร
เงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ใหม่ และน�ำเสนองบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำรและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบ
เทยีบไว้ ณ ทีน่ีเ้พือ่สะท้อนผลของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (49) (52)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 725 782

หนี้สินหมุนเวียนลดลง 197 258

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (5) (7)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนกำรรวมธุรกิจ 
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ้น (868) (981)

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (868) (981)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รำยได้ลดลง (225) (241)

ค่ำใช้จ่ำยลดลง 108 360

ก�ำไรส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง) (117) 119

ก�าไรต่อหุ้น (บาท):

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (0.29) 0.30

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนียัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำให้กับ

ผูซ้ือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก�ำกบัสนิค้ำโดยไม่รวมภำษมูีลค่ำเพิม่ส�ำหรบัสนิค้ำท่ีได้ส่งมอบหลงัจำกหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ
รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสดและเงินฝำกธนำคำรและเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่ ีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถงึก�ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ด้มำและไม่มข้ีอจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส�ำหรบัผลขำดทนุโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สนิค้ำส�ำเรจ็รูปและสนิค้ำระหว่ำงผลติแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ (ตำมวธิถัีวเฉล่ียถ่วงน�ำ้หนกั) หรือมูลคำ่สุทธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่
กว่ำ รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวธิต้ีนทนุมำตรฐำนซึง่ใกล้เคยีงกบัต้นทนุจรงิ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต

วัตถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

5.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ได้รับจำกกระทรวงกำรคลังในรูปบัตรภำษีจะถือเป็นรำยได้เมื่อมี กำรส่งออก

5.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำมูลค่ำ
ของเงินลงทุนหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวอำจเกิดกำรด้อยค่ำ

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่หักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยบนัทกึมลูค่ำเริม่แรกของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ในรำคำทนุ ณ วนัทีไ่ด้สินทรพัย์มำ หลังจำกนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจัดให้มีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวในรำคำท่ีตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัด
ให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวเป็น ครั้งครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม
อย่ำงมีสำระส�ำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

• บริษทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรตรีำคำใหม่ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่และรบัรูจ้�ำนวน
สะสมในบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์” ในส่วนของผู้ถอืหุน้ อย่ำงไรกต็ำม หำกสนิทรพัย์นัน้เคยมกีำร
ตรีำคำลดลงและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบัรูร้ำคำทีล่ดลงในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุแล้ว ส่วนทีเ่พิม่จำกกำรตรีำคำใหม่นีจ้ะถกู
รับรู้เป็นรำยได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว

• บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีล่ดลงจำกกำรตรีำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ อย่ำงไรกต็ำม หำก
สนิทรพัย์นัน้เคยมกีำรตรีำคำเพิม่ข้ึนและยงัมยีอดคงค้ำงของบญัช ี“ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์” อยูใ่นส่วน
ของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำก กำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วน
เกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์”

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก ๆ 3 ปีถึง 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำคำรส�ำนักงำน 30 ปี และ 40 ปี

อำคำรโรงงำน 15 ปี 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 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและเครื่องจักรระหว่ำงติดตั้ง

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ (ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท�ำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้หรือขำยได้ถูก
น�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ใน สภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำ
ใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น

5.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยบนัทึกต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีได้มำจำกกำรรวมธรุกจิตำมมลูค่ำยติุธรรมของสนิทรัพย์นัน้ ณ วัน
ท่ีซือ้ธรุกจิ ส่วนสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนท่ีได้มำจำกกำรอ่ืน บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสนิทรัพย์นัน้ตำมรำคำทนุ ภำยหลงักำร
รบัรูร้ำยกำรเริม่แรก สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ของสนิทรัพย์นัน้

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 ปี 
และ 10 ปี ส่วนสทิธใินสญัญำขำยไฟฟ้ำจะตดัจ�ำหน่ำยตำมวธิเีส้นตรงตำมอำยทุีเ่หลอืของสญัญำขำยไฟฟ้ำในปีท่ีเปิดด�ำเนนิกำร ค่ำตดัจ�ำหน่ำย
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิด กำรด้อยค่ำ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย

5.10 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีนิทรัพย์ชวีภำพเป็นต้นกระดำษซึง่จะถกูวดัมลูค่ำด้วยมูลค่ำยตุธิรรมหกัประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จดุเกบ็เกีย่ว มูลค่ำ
ยตุธิรรมของต้นกระดำษค�ำนวณโดยใช้วธิคิีดลดกระแสเงินสดในอนำคต ผลก�ำไรหรอืขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของ
สินทรัพย์ชีวภำพบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถวดัมูลค่ำยตุธิรรมได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื สนิทรพัย์ชวีภำพต้องวดัด้วยรำคำทนุหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อย
ค่ำสะสม และในทันทีท่ีมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพนั้นสำมำรถวัดได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
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5.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงหักจำกมูลค่ำหุ้นกู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและทยอยตัดจ�ำหน่ำยเป็น
ดอกเบี้ยจ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตำมอำยุของหุ้นกู้

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถู
กบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจำกนี ้บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วม และบคุคลหรอืกจิกำรทีม่สีทิธ ิออกเสยีงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม 
ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมี
อ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุม กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ำย จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรัพย์ทีไ่ด้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สัญญำเช่ำอำคำรและพื้นท่ีท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนิน
งำน จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

5.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ รำยกำร
ต่ำง ๆ ของแต่ละกจิกำรทีร่วมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมวดัมูลค่ำด้วยสกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์หรอืสินทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตน
อืน่ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยหำกมข้ีอบ่งช้ีว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจ ด้อยค่ำ บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำด
ว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์นัน้ ทัง้นี ้มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำร
ขำยของสนิทรพัย์หรือมลูค่ำจำกกำรใช้สนิทรพัย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่ง
ใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำก กำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้

 หำกในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์มีข้อบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่ำผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมด
ไปหรอืลดลง บรษัิทฯ และบริษทัย่อยจะประมำณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนของสินทรพัย์นัน้ และจะกลับรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำที่
รบัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่ม ีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
ครัง้ล่ำสดุ โดยมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรัพย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำก กำรด้อยค่ำต้องไม่สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัชทีีค่วรจะเป็น
หำกกจิกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ในงวดก่อน ๆ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำร
ด้อยค่ำของสนิทรัพย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุทนัที เว้นแต่สนิทรพัย์นัน้แสดงด้วยรำคำทีต่ใีหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกนิกว่ำมลูค่ำตำม
บัญชทีีค่วรจะเป็นถอืเป็นกำรตรีำคำสนิทรพัย์เพิม่

5.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย

สะสมและเงินทีบ่รษัิทฯ และบรษัิทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสินทรพัย์ของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วธิ ีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำร
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.17 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยหำกมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำ
จำกกำรขำย มิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขำยในทันทีในสภำพปัจจุบันและกำรขำยต้องมีควำมเป็นไปได้ค่อน
ข้ำงแน่ในระดับสูงมำก กำรขำยดังกล่ำวต้องคำดว่ำจะเข้ำเงื่อนไขในกำรรับรู้รำยกำรเป็นกำรขำยที่เสร็จสมบูรณ์ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่จัด
ประเภทสินทรัพย์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่ำกลุม่สนิทรพัย์ทีย่กเลกิทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขำยด้วยจ�ำนวนท่ีต�ำ่กว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำม
บัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย

ผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกแยกแสดงเป็นรำยกำรต่ำงหำกจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในส่วนของก�ำไรขำดทุน

5.18 ประมาณการหนี้สิน

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชีเมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว มคีวำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยำกร เชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพันนัน้ และบริษทัฯ และบริษทั
ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

5.19 ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไร
ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสินทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคับใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน



178   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 179หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษี รวมท้ัง ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อน
ข้ำงแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุน 
ทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีณ ทกุส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร
ปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

5.20 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บรษัิทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลีย่น บริษทัฯ บนัทกึสญัญำ
ซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดงักล่ำวด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ก�ำไรขำดทุนทีย่งัไม่เกดิข้ึนจรงิจำกสญัญำดงักล่ำวจะถกูรบัรู้ในก�ำไรหรอืขำดทนุ

5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูค่ำยตุธิรรมหมำยถงึรำคำทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกำรขำยสินทรพัย์หรอืเป็นรำคำทีจ่ะต้องจ่ำยเพือ่โอนหนีสิ้นให้ผู้อืน่โดยรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวัดมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด

ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดับตำม
ประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลูทำงตรงหรอืทำงอ้อม

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมลูเกีย่วกบักระแสเงินสดในอนำคตทีก่จิกำรประมำณขึน้

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ กำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำม

ไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพนิจิและกำรประมำณกำรทีส่�ำคญัมดัีงนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ำยบรหิำรของบริษทัฯ พจิำรณำว่ำ บริษัทฯ มอี�ำนำจควบคมุในบรษิทั คนันำ จ�ำกดั ถึงแม้ว่ำบริษทัย่อยของบรษิทัฯ จะถอืหุน้และมสีทิธิ
ออกเสียงในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
เสยีงส่วนใหญ่และสำมำรถสัง่กำรกจิกรรมทีส่�ำคญัของบรษิทัดังกล่ำวได้ อีกทัง้ผู้ถอืหุน้รำยอ่ืนเป็นผู้ถอืหุน้รำยย่อย ๆ  เท่ำนัน้ ดงันัน้ บรษิทั คนันำ 
จ�ำกดั จงึถอืเป็นบรษิทัย่อยของกลุม่กจิกำรและต้องน�ำมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�ำนำจควบคมุในกจิกำรดงักล่ำว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และ
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรขำยในอดีต
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำ
รำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ�ำลองกำรประเมินมลูค่ำ ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลำด โดยค�ำนงึถงึควำมเสีย่งทำงด้ำน
เครดติ (ท้ังของธนำคำรฯและคู่สญัญำ) สภำพคล่อง ข้อมลูควำมสมัพนัธ์และกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระยะยำว 
กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนทีเ่กีย่วข้องกบัตัวแปรทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณ อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยตุธิรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแสดงมลูค่ำของทีดิ่น อำคำรและอปุกรณ์ด้วยรำคำตใีหม่ ซึง่รำคำตใีหม่นีไ้ด้ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระโดยใช้วธิี
เปรยีบเทยีบรำคำตลำดส�ำหรบัสนิทรพัย์ประเภทท่ีดนิและใช้เกณฑ์รำคำเปลีย่นแทนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมส�ำหรับอำคำรและอปุกรณ์ ซึง่กำร
ประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัย ข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร

นอกจำกนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยวดัมลูค่ำของสนิทรพัย์ชวีภำพต้นกระดำษด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดเก็บเก่ียว ซึง่มลูค่ำ
ยตุธิรรมนีไ้ด้ค�ำนวณโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดในอนำคต กำรประเมนิมลูค่ำดงักล่ำวต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 
เช่น รำคำต้นกระดำษ ณ จดุเกบ็เกีย่ว น�ำ้หนกัของต้นกระดำษ ณ จดุเกบ็เกีย่ว อัตรำกำรเตบิโตของต้นกระดำษ อัตรำกำรรอดตำยและอตัรำคดิลด เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไร ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำว
และขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน
เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมหีนีส้นิท่ีอำจจะเกดิขึน้จำกกำรถกูฟ้องร้องเรยีกค่ำเสยีหำย ซึง่ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ ดลุยพนิจิในกำรประเมนิผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกิจทีส่�ำคั ญกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

และเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า

ขำยกระดำษ - - 29 80 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยเยื่อกระดำษ - - 4,851 5,989 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยวัสดุหีบห่อ - - 20 5 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ - - 42 76 อัตรำร้อยละ 4.62 ถึง 5.46 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 767 1,452 อัตรำที่ประกำศจ่ำย

รำยได้อื่น - - 6 4 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ซื้อสินค้า

ซื้อกระดำษ - - 7,121 9,756 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อน�้ำ - - 439 376 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อสำรเคมี - - 59 40 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อต้นกระดำษ - - 832 778 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ซื้ออะไหล่ - - - 132 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง - - - 45 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำส่วนลดจ่ำยจำกกำรขำยเยื่อ
กระดำษ - - 107 140 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรไม้ - - 10 13 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ค่ำบริกำรจ้ำงตัดกระดำษ - - 84 80 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท

รายได้อื่น

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย 2,687 - 2,687 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

เงินปันผลจ่ำย 4,028 - 4,028 - อัตรำที่ประกำศจ่ำย

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า

ขำยน�้ำมันยำงด�ำ 279 281 279 281 รำคำตำมสัญญำ

ขำยเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น 153 134 153 134 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 33 73 33 73 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

รายได้อื่น

เงินปันผลรับ 119 105 119 105 อัตรำที่ประกำศจ่ำย

รำยได้ค่ำขนส่ง 74 3 74 3 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย 10 7 10 7 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้อื่น 11 21 11 21 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า

ซื้อไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ 3,106 2,921 2,426 2,267 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อสำรเคมี 95 315 64 260 รำคำตำมสัญญำ

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง 5 6 5 6 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 4 37 2 29 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบริกำรวิจัยและพัฒนำ 5 19 5 19 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำแรงงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น 3 1 3 1 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า

ขำยกระดำษ 1,316 869 1,316 869
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำดและ รำคำ
ที่ตกลงร่วมกัน

ขำยเยื่อกระดำษ 1,509 312 1,509 312 รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

ขำยน�้ำ 8 8 - - รำคำตำมสัญญำ

ขำยเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น 14 13 14 13 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยสำรเคมี 35 21 35 21 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 40 36 40 36 ต้นทุนบวกส่วนต่ำงที่ก�ำหนด

ขายสินทรัพย์

ขำยสินทรัพย์ถำวร 118 34 118 34 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้อื่น

รำยได้ค่ำขนส่ง 41 31 41 31 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้ค่ำเช่ำ 12 12 - 1 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย - 36 - 36 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ 3 - - - อัตรำร้อยละ 1.41 ถึง 4.99 ต่อปี

รำยได้อื่น 24 28 24 28 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า

ซื้อกระดำษ 1,324 - 1,324 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 1,145 849 1,145 849 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ 1 20 1 2 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อสำรเคมี 165 185 136 158 รำคำตำมสัญญำ

ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง 120 114 120 114 รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

ซื้อไม้แปรรูป 220 276 167 190 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อต้นกระดำษ 33 29 27 25 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อวัสดุหีบห่อ 645 739 371 442 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ำขนส่ง 159 79 158 79 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 68 71 64 69 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำบริกำรด้ำนกำรขำยและกำร
ตลำด 673 710 673 710 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำบ�ำบัดน�้ำเสีย 14 45 7 45 รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

ค่ำแรงงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น 477 564 464 555 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์ถำวร 28 32 28 - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

เงินปันผลจ่ำย 6 - 6 - อัตรำที่ประกำศจ่ำย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส�ำหรับรำยกำรธุรกิจตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น โดยสัญญำที่ส�ำคัญมีเงื่อนไข
สรุปได้ดังนี้

(ก) สัญญำระหว่ำงบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท ไชโย เอเอ จ�ากัด 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

ซือ้ไม้ท่อนยคูำลปิตสัและชิน้ไม้สบั โดยผูข้ำยต้องส่งมอบ ไม้ท่อนและช้ินไม้สบัให้
บริษัทฯ ในปริมำณรวมกันไม่ต�่ำกว่ำ ปีละ 1,200,000 ตันแห้ง โดยมีกำรก�ำหนด
รำคำซื้อขำยสูงสุดอำ้งอิงจำกรำคำไม้สับที่ประเทศญี่ปุ่นซื้อจำกตลำดโลก แปลง
ค่ำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนบำทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักด้วย ค่ำขนส่งซึ่งก�ำหนดเป็น
อัตรำคงที่หรือตำมสูตรกำรค�ำนวณที่ก�ำหนด และปรับด้วยอัตรำส่วนกำรแปรรูป
และค่ำใช้จ่ำยในกำรแปรรปูไม้ท่อนเป็นไม้สบัซึง่ก�ำหนดเป็นอัตรำคงที ่นอกจำกนี้ 
หำกไม้ท่อนท่ีส่งมอบมีค่ำควำมช้ืนต�ำ่กว่ำร้อยละ 49 บริษทัฯ จะชดเชยค่ำควำมชืน้
ให้ในอัตรำ 30 บำทต่อตันต่อควำมชื้นที่ลดลงร้อยละ 1 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 
ทัง้นี ้ผูข้ำยให้สทิธบิรษิทัฯ ในกำรเจรจำกบัผูข้ำยเพ่ือปรับลดรำคำลงได้ตำมภำวะ
ตลำด
หำกผู้ขำยประสงค์จะรับช�ำระเงินค่ำไม้ท่อนหรือชิ้นไม้สับล่วงหน้ำ ผู้ขำยจะให้
ส่วนลดแก่บริษัทฯ ส�ำหรับค่ำสินค้ำจำกกำรรับเงินล่วงหน้ำในอัตรำ 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 ตัน
ต่อปีของแรงดันไอน�้ำปำนกลำง (เอ็มพี) ซึ่งรำคำมูลฐำนของค่ำพลังงำนไอน�้ำจะ
ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำ ถ่ำนหิน อัตรำแลกเปลี่ยนบำทต่อเหรียญสหรัฐฯและดัชนี 
ค่ำระวำงเรือ ส่วนรำคำมูลฐำนของค่ำพลังไอน�้ำจะปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้
บรโิภค นอกจำกนี ้หำกบรษิทัฯ ซือ้ไอน�ำ้ในปรมิำณมำกกว่ำปรมิำณข้ันต�ำ่ทีส่ญัญำ
ก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของรำคำซื้อขึ้น
อยู่กับปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนำคม 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

ซื้อกระแสไฟฟ้ำก�ำลังสูงสุด 121,050 กิโลวัตต์ตำมรำคำตำมสัญญำ โดยอ้ำงอิง
จำกตำรำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่ประกำศและมีผลบังคับใช้
ในขณะท�ำสัญญำฉบับนี้  และหำกกำรไฟฟ้ำส ่วนภูมิภำคมีกำรประกำศ
เปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ผูข้ำยจะปรับเปลีย่นอตัรำค่ำไฟฟ้ำทีเ่รยีกเก็บในเดอืน
ถัดไป สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกำยน 2557 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 5 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

ซือ้กระแสไฟฟ้ำก�ำลงัสงูสดุ 52,235 กโิลวตัต์ตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำก
ตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคทีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะ
ท�ำสญัญำฉบบันี ้และหำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำ
ค่ำไฟฟ้ำ ผู้ขำยจะคิดค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกำศของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคฉบับนั้น ๆ สัญญำนี้จะสิน้สดุในเดอืนมนีำคม 2563 และต่อ
อำยอุตัโนมตัช่ิวงละ 5 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ขำยน�ำ้มนัยำงด�ำ โดยผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยน�ำ้มนัยำงด�ำในปรมิำณประมำณ
กำร 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริมำณขั้นต�่ำ 500,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนด
รำคำซื้อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ปรับลดตำมสัดส่วนค่ำควำมร้อน
ระหว่ำงน�้ำมันยำงด�ำเจือจำงและก๊ำซธรรมชำติ และน�ำมำหักลบกับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรระเหยน�ำ้ออกจำกน�ำ้มนัยำงด�ำเจอืจำง สญัญำนีจ้ะสิน้สดุในเดอืนพฤศจกิำยน 
2571



184   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 185หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ขำยเปลอืกไม้ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยตกลงซือ้ขำยเปลือกไม้ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 150,000 
ตนัต่อปี โดยรำคำซือ้ขำยเปลอืกไม้ จะอ้ำงองิจำกรำคำถ่ำนหนิ ปรบัลดตำมสดัส่วน
ค่ำควำมร้อนระหว่ำงเช้ือเพลิงเปลือกไม้และถ่ำนหิน และน�ำมำปรับลดกับควำม
ด้อยค่ำของเปลือกไม้ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกำยน 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ซือ้ไอน�ำ้แรงดนัปำนกลำง (เอม็พ)ี โดยผู้ซือ้ตกลงซือ้ไอน�ำ้แรงดนัปำนกลำงส�ำหรบั
โรงเยื่อ 1 ในปริมำณขั้นต�่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำมูลฐำนซึ่ง
จะปรบัตำม กำรเพิม่ขึน้ของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึง่รำคำมลูฐำนอยูท่ี ่511 บำทต่อตนั 
และปรบัเพิม่ขึน้ตำมดชันรีำคำผูบ้รโิภค ซึง่รำคำ มลูฐำนอยูท่ี ่70,924 บำทต่อตนั
ต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจำกนี้ หำกบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำในปริมำณมำกกว่ำปริมำณ
ขั้นต�่ำที่สัญญำก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 
ของรำคำซื้อขึ้นอยู่กับปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกำยน 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสัญญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่ประกำศและ มีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญำฉบับนี้ และหำก
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีกำรประกำศเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ ผู้ขำยจะปรับ
เปลี่ยนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื่อผู้ขำยได้แจ้งให้ผู้ซื้อได้รับ
ทรำบถึงกำรปรับรำคำค่ำไฟฟ้ำดังกล่ำว สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกำยน 
2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด ขำยน�้ำมันยำงด�ำ โดยผู้ซ้ือและผู้ขำยตกลงซ้ือขำยน�้ำมันยำงด�ำในปริมำณขั้นต�่ำ 
450,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำซื้อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ 
ปรับลดตำมสัดสว่น คำ่ควำมรอ้นระหวำ่งน�้ำมันยำงด�ำเจือจำงและก๊ำซธรรมชำติ 
และน�ำมำหกัลบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรระเหยน�ำ้ออกจำกน�ำ้มนัยำงด�ำเจอืจำง สัญญำ
นี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ากัด ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ
ไอน�้ำแรงดันต�ำ่และไอน�้ำแรงดนัปำนกลำงส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมำณขั้นต�่ำรวม 
420,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำมูลฐำนซึ่งจะปรับตำมกำรเพิ่มขึ้นของ
รำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 496 บำทต่อตันส�ำหรับแอลพี และ 511 
บำทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำน
อยู่ที่ 70,924 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจำกนี้ หำกบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำใน
ปริมำณมำกกว่ำปริมำณขั้นต�่ำที่สัญญำก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรำ
ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของรำคำซื้อขึ้นอยู่กับปริมำณที่ซื้อ สัญญำนี้จะสิ้นสุดใน
เดือนธันวำคม 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ขำยเปลือกไม้ โดยผูซ้ื้อและผู้ขำยตกลงซือ้ขำยเปลือกไม้ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 350,000 
ตนัต่อปี โดยรำคำซือ้ขำยเปลอืกไม้ จะอ้ำงองิจำกรำคำถ่ำนหนิ ปรบัลดตำมสดัส่วน
ค่ำควำมร้อนระหว่ำงเชื้อเพลิงเปลือกไม้และถ่ำนหิน และน�ำมำปรับลด กับควำม
ด้อยค่ำของเปลือกไม้ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ
ไอน�้ำแรงดันต�ำ่และไอน�้ำแรงดนัปำนกลำงส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมำณขั้นต�่ำรวม 
610,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำมูลฐำนซึ่งจะปรับตำมกำรเพิ่มขึ้นของ
รำคำ ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 496 บำทต่อตันส�ำหรับ แอลพี และ 
511 บำทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำ
มูลฐำนอยู่ที่ 75,341 บำทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญำน้ีจะสิ้นสุดในเดือน
กรกฎำคม 2565

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ากัด ซื้อกระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 60 เมกะวัตต์ตำมรำคำตำมสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำก
ตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคทีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะ
ท�ำสญัญำฉบบันี ้และหำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคมกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำ 
ค่ำไฟฟ้ำ ผู้ขำยจะคิดค่ำไฟฟ้ำตำมอัตรำใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกำศของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคฉบับนั้น ๆ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซือ้ไอน�ำ้แรงดนัต�ำ่ (แอลพ)ี ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 61,700 ตนัต่อปี โดยคดิรำคำตำมอตัรำ
ท่ีระบไุว้ในสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุใน เดือนกรกฎำคม 2555 และต่ออำยอุตัโนมตัช่ิวงละ 
1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำ ค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคทีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ในขณะท�ำสญัญำฉบบันี ้และหำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมูภิำค มกีำรประกำศเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ ผูข้ำยจะปรับเปลีย่นอตัรำ
ค่ำไฟฟ้ำทีเ่รยีกเก็บในเดอืนถดัไป สญัญำนีส้ิ้นสดุในเดอืนกรกฎำคม 2555 และต่ออำยุ
อัตโนมตัช่ิวงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด ซื้อน�้ำดิบโดยคิดรำคำตำมอัตรำท่ีระบุไว้ในสัญญำ 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�้ำประปำโดยคิดรำคำตำมอัตรำท่ีระบุไว้ในสัญญำ สัญญำน้ีสิ้นสุดในเดือน
กันยำยน 2555 และต่ออำยุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

Double A International Network 
Company Limited

Double A Pulp & Paper Company Limited

ค่ำบริกำรเกี่ยวกับกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยในต่ำงประเทศส�ำหรบัผลติภณัฑ์
ต่ำง ๆ  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำนำย
หน้ำในอัตรำร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 5.0 จำกยอดขำยโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำ
ที่จ�ำหน่ำย สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2557 และต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ 
1 ปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ากัด ค่ำบริกำรเกี่ยวกับกำรจัดจ�ำหน่ำยกระดำษของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ำย
ค่ำนำยหน้ำในอัตรำร้อยละ 0.75 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 3.0 ของยอดขำยที่
บรษิทัฯ ได้รบัจำกลกูค้ำทีซ่ือ้กระดำษทีผ่ลติโดยบริษทัฯ จำกกำรจดัจ�ำหน่ำยของ
บริษัทดังกล่ำวโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำท่ีจ�ำหน่ำย สัญญำนี้สิ้นสุดในเดือน
มถินุำยน 2563 และต่ออำยอุตัโนมตัช่ิวงละ 3 ปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด ซื้อแคลเซียมคำร์บอเนตชนิดตกผลึก โดยผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงซื้อขำยในปริมำณ
ขั้นต�่ำ 80,000 ตันต่อปี รำคำซื้อขำยคิดตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้จะ
สิ้นสุดในเดือนธันวำคม 2564 และต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ 1 ปี



186   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 187หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(ข) สัญญำระหว่ำงบริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

ค่ำบริกำรจัดกำรโรงงำนโดยคิดค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้มี
ระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันที่สำยกำรผลิตใหม่เริ่มด�ำเนินกำรและต่ออำยุอัตโนมัติช่วง
ละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

ซ้ือกระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงองิจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมูภิำคทีป่ระกำศและ มผีลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ และหำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค มี
กำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำทีซ่ือ้ขำยกนัจะเปลีย่นไปคดิตำมอัตรำ
ใหม่ ตั้งแต่เดือนที่กำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำคได้ออกประกำศเป็นต้นไป สัญญำนี้จะสิ้นสุด
ในเดือนมกรำคม 2562

(ค) สัญญำระหว่ำงบริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คู่สัญญา เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

ซือ้กระแสไฟฟ้ำตำมรำคำตำมสญัญำ โดยอ้ำงอิงจำกตำรำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภมูภิำคทีป่ระกำศและ มผีลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ และหำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค มี
กำรประกำศเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำทีซ่ือ้ขำยกนัจะเปลีย่นไปคดิตำมอัตรำ
ใหม่ ตั้งแต่เดือนที่กำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำคได้ออกประกำศเป็นต้นไป สัญญำนี้จะสิน้สดุ
ในเดอืนกรกฎำคม 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน)

ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำในปริมำณขั้นต�่ำ 320,000 ตันต่อปี 
โดยมีสูตรค�ำนวณรำคำไอน�้ำ คือ Base energy rate 178 Base coal rate 356 บำท
ต่อตนั Base freight rate 59 บำทต่อตนั โดยมกี�ำหนดมลูค่ำมลูฐำนอยู่ที ่70,990 บำท
ต่อตันต่อช่ัวโมงต่อเดือน และซ้ือขำยไอน�้ำแรงดันปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซ้ือไอน�้ำ
ปริมำณขั้นต�่ำ 320,000 ตันต่อปี โดยมีสูตรค�ำนวณ คือ Base energy rate 193 Base 
coal rate 386 บำทต่อตัน Base freight rate 64 บำทต่อตัน โดยมีก�ำหนดมูลค่ำ
มลูฐำนอยูท่ี ่70,990 บำทต่อตนัต่อชัว่โมงต่อเดือน สญัญำนีจ้ะสิน้สดุในเดือนมถินุำยน 
2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ากัด

ซ้ือไอน�้ำแรงดันไอน�้ำปำนกลำง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ ไอน�้ำแรงดันปำนกลำงใน
ปริมำณขั้นต�่ำ 40,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนด
รำคำมูลฐำนซ่ึงจะปรับตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงรำคำ มูลฐำนอยู่ท่ี 
511 บำทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 70,924 
บำทต่อตันต่อชั่วโมง ต่อเดือน สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2565
ซือ้ไอน�ำ้แรงดนัต�ำ่ (แอลพ)ี โดยผูซ้ือ้ตกลงซือ้ไอน�ำ้แรงดนัต�ำ่ในปรมิำณขัน้ต�ำ่ 374,000 
ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 400,000 ตันต่อปี โดยมีกำรก�ำหนดรำคำมูลฐำนซึ่งจะปรับ
ตำม กำรเพิ่มขึ้นของรำคำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 496 บำทต่อตัน และ
ปรับเพิ่มขึ้นตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งรำคำมูลฐำนอยู่ที่ 70,924 บำทต่อตันต่อชั่วโมง
ต่อเดือน สัญญำนี้ จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน 2565

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด
ให้เช่ำพื้นที่อำคำรโรงงำนในอัตรำค่ำเช่ำ 443,240 บำทต่อเดือน สัญญำนี้จะสิ้นสุดใน
เดือนกันยำยน 2564

สญัญำในส่วนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้หมดข้ำงต้นทีม่กีำรต่ออำยอุตัโนมตัจิะมีกำรระบุเงื่อนไขไว้ว่ำ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
แสดงเจตนำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำไม่ประสงค์จะต่อสัญญำล่วงหน้ำ สัญญำดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดสัญญำแต่ละ
ฉบับ คู่สัญญำ ทุกบริษัทไม่มีหนังสือแสดงเจตนำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำไม่ประสงค์จะต่อสัญญำ ส่งผลให้สัญญำในส่วนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย

Quality Paper Mill Limited - - 85 73

DA Alizay SAS - - - 866

- - 85 939

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด 138 98 138 98

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด 36 - 36 -

บริษัทร่วมอื่น 6 28 6 28

180 126 180 126

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

DA Alizay SAS 760 - 760 -

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด 359 242 359 242

Double A (Jiangsu) Paper Company Limited 293 390 293 390

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 30 13 30 13

รวม 1,442 645 1,442 645

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

1,441 644 1,441 644

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,621 770 1,706 1,709

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหต ุ9)

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - - - 122

บริษัทย่อยอื่น - - - 1

- - - 123

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) 41 16 41 16

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด 1 30 1 30

บริษัทร่วมอื่น 7 - 7 -

49 46 49 46



188   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 189หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด 19 84 19 84

Double A International Network Company Limited 4 30 4 30

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปำร์ค จ�ำกัด 1 29 1 29

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 38 76 33 73

รวม 62 219 57 216

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6) (6) (6) (6)

56 213 51 210

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 105 259 100 379

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,726 1,029 1,806 2,088

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)(1) 117 - 94 -

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 117 - 94 -

(1)ค่ำไฟฟ้ำและค่ำไอน�้ำ

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำไฟฟ้ำและไอน�้ำ จ�ำนวน 117 ล้ำนบำท (เฉพำะ
บริษัทฯ : จ�ำนวน 94 ล้ำนบำท) (2560: ไม่มี เฉพำะบริษัทฯ : ไม่มี) ให้แก่บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับส่วนลด
ส�ำหรับค่ำสินค้ำจำกกำรจ่ำยล่วงหน้ำในอัตรำเฉลี่ย MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ไม่มีหลักประกันส�ำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำดังกล่ำว

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด - - 1 -

- - 1 -

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) - 105 - 105

- 105 - 105

รวมเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 105 1 105

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - - - 1,259

- - - 1,259

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Paper Tree (Cambodia) Company Limited 84 95 - -

Paper Tree Investment Company Limited 83 - - -

167 95 - -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 167 95 - 1,259

เงินให้กู้ยืมข้ำงต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำมโดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.41 ถึง 4.99 ต่อปี (2560:ร้อยละ 1.41 ถึง 4.82 ต่อปี) 
(เฉพำะบริษัทฯ : ร้อยละ 4.62 ถึง 5.12 ต่อปี 2560: ร้อยละ 4.62 ถึง 5.46 ต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 4 1 1

หัก: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจ่ำยล่วงหน้ำ (1) (1) (1) (1)

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 3 - -

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหต ุ18)

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด - - 988 1,610

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด - - 43 41

DA Alizay SAS - - - 811

บริษัทย่อยอื่น - - 40 34

- - 1,071 2,496
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด 83 27 59 27

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด 74 23 74 23

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) 34 135 21 77

บริษัทร่วมอื่น 16 37 15 35

207 222 169 162

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด 94 65 1 6

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 40 40 31 35

134 105 32 41

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 341 327 1,272 2,699

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

DA Alizay SAS - - - 106

บริษัทย่อยอื่น - - 1 8

- - 1 114

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมอื่น 4 20 1 8

4 20 1 8

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Promeco Service Company Limited 30 7 30 6

Double A International Network Company Limited 36 50 36 50

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 54 41 52 36

120 98 118 92

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 124 118 120 214

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 465 445 1,392 2,913

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่าง

ปีปัจจุบัน
ลดลงระหว่าง

ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Paper Tree (Cambodia) Company Limited 95 29 (40) 84

Paper Tree Investment Company Limited - 83 - 83

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 95 112 (40) 167

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่าง

ปีปัจจุบัน
ลดลงระหว่าง

ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด 1,259 702 (1,961) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,259 702 (1,961) -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้
บริหำร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 74 82 64 63

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน - 1 - 1

รวม 74 83 64 64

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรข้ำงต้นได้รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรของส่วนกำรด�ำเนินงำนที่
ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 3 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 8 ล้ำนบำท)
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เงินฝำกธนำคำร 647 586 507 341

รวม 647 586 507 341

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เงนิฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.01 ถงึ 4.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.01 
ถงึ 3.00 ต่อปี) (เฉพำะบรษัิทฯ : ร้อยละ 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี 2560: ร้อยละ 0.10 ถงึ 0.85 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 549 341 549 905

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 844 134 844 475

3 - 6 เดือน 46 46 55 36

6 - 12 เดือน 111 196 137 238

มำกกว่ำ 12 เดือน 72 54 122 56

รวม 1,622 771 1,707 1,710

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

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,621 770 1,706 1,709

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1,484 2,506 1,484 2,453

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 533 688 533 676

3 - 6 เดือน 9 18 9 17

6 - 12 เดือน - 8 - 3

มำกกว่ำ 12 เดือน 55 68 53 50

รวม 2,081 3,288 2,079 3,199

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (43) (45) (41) (33)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,038 3,243 2,038 3,166

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 3,659 4,013 3,744 4,875

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 105 259 100 379

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 31 31 29 10

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 136 290 129 389

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 3,795 4,303 3,873 5,264

10. สินค้าคงเหลือ

ยอดคงเหลือของสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,808 1,833 (13) (16) 1,795 1,817

งำนระหว่ำงท�ำ 236 765 - (2) 236 763

วัตถุดิบเยื่อกระดำษเพื่อผลิต 278 386 - (5) 278 381

ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 257 797 - (14) 257 783

สำรเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ 453 513 (14) (19) 439 494

อะไหล่และวัสดุโรงงำน 616 809 (61) (52) 555 757

สินค้ำระหว่ำงทำง 48 328 - - 48 328

รวม 3,696 5,431 (88) (108) 3,608 5,323
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,887 1,560 (13) (15) 1,874 1,545

งำนระหว่ำงท�ำ 228 473 - - 228 473

วัตถุดิบเยื่อกระดำษเพื่อผลิต 278 176 - - 278 176

ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ 258 775 - (14) 258 761

สำรเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ 405 360 (14) (19) 391 341

อะไหล่และวัสดุโรงงำน 448 516 (61) (50) 387 466

สินค้ำระหว่ำงทำง 47 325 - - 47 325

รวม 3,551 4,185 (88) (98) 3,463 4,087

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 51 ล้ำน
บำท (2560: จ�ำนวน 39 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 30 ล้ำนบำท 2560: จ�ำนวน 28 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ�ำนวน 49 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 33 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 40 ล้ำน
บำท 2560: จ�ำนวน 30 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี และลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 22 ล้ำนบำท

บริษัทฯ ได้จ�ำน�ำสินค้ำคงเหลือซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท และ
มีกำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้ำคงเหลือให้แก่ธนำคำร เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะส้ันตำมท่ีกล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร 357 280 320 233

หัก: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจ่ำยล่วงหน้ำ (147) (148) (147) (148)

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร, สุทธิ 210 132 173 85

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอรับคืน 103 410 99 409

ภำษีซื้อรอเรียกคืน 22 191 18 148

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 54 136 43 52

เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกค้ำงรับ 29 37 29 37

ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ 93 17 93 17

อื่น ๆ 3 4 3 4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 514 927 458 752

ในปี 2559 บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน 4.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำประมำณ 160 ล้ำน
บำท) ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพำททำงกำรค้ำกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ ขณะนี้ข้อพิพำทอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำของศำล เพื่อให้เป็น
ไปตำมหลักควำมระมัดระวัง ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ จึงได้ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินจ่ำยล่วงหน้ำไว้ในงบกำรเงิน
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
เงินปันผลที่บริษัทฯ 

รับระหว่างปี

2561 2560 2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด 2,600 ล้ำนบำท 2,600 ล้ำนบำท 99.99 99.99 2,600 2,600 (11) (11) 2,589 2,589 190 -

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด 3,500 ล้ำนบำท 3,500 ล้ำนบำท 71.43 71.43 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 125 1,000

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด - 322 ล้ำนบำท - 62.11 - 200 - - - 200 - -

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด - 104 ล้ำนบำท - 5.77 - 6 - - - 6 - -

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด 40 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท 51.00 51.00 48 48 - - 48 48 6 10

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด 502 ล้ำนบำท 502 ล้ำนบำท 99.99 99.99 300 300 - - 300 300 446 442

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด - 48 ล้ำนบำท - 99.99 - 48 - - - 48 - -

DA Alizay SAS -  79 ล้ำนยูโร - 100.00 - 2,793 - (178) - 2,615 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5,448 8,495 (11) (189) 5,437 8,306 767 1,452

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

ก�าไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมในระหว่างปี

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด 49.00 49.00 40 45 1 3 - - 6 10

บริษัท คันนำ จ�ำกัด 
(ถือหุ้นผ่ำนบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด)

51.01 51.01 638 109 (181) (88) 1 - - -
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รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

เงินลงทุนใน DA Alizay SAS

เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดใน DA Alizay SAS จ�ำนวน 
75.74 ล้ำนหุ้นซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสำมัญทั้งหมด ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่
ของกลุม่บรษิทั โดยมมีลูค่ำกำรซ้ือขำยจ�ำนวนเงินประมำณ 2,687 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้กบัผูซ้ือ้เพ่ือท�ำธรุกรรม
ดังกล่ำวข้ำงต้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2561 ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวระบุถึงกำรให้สิทธิแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay 
SAS ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ สิทธิในเขตกำรขำยสินค้ำบำงประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบรำซิล สิทธิในกำรใช้ตรำสินค้ำ และสิทธิในกำรใช้
เทคโนโลยีกำรผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สำมำรถระงับกำรให้ใช้สิทธิต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้ตำมดุลยพินิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 515 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุนใน DA Alizay SAS ไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 178 ล้ำนบำท หลังจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวบริษัทฯ ได้บันทึกกลับ
รำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนจ�ำนวน 72 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ในเดือนเมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่ำหุ้นทั้งจ�ำนวน

มูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหน่ำย ตำมงบกำรเงินของ DA Alizay SAS ปรำกฏดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 129,870

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 369,678

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 106,438

สินค้ำคงเหลือ 1,047,725

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 93,283

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,578,940

สิทธิในสัญญำขำยไฟฟ้ำ 24,823

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 44,087

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (564,055)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (310,418)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (93,241)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (14,308)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (173,950)

สินทรัพย์สุทธิ 2,238,872

บวก: ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 515,444

หัก: กลับรำยกำรผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (67,167)

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทย่อย (129,870)

เงินสดเพิ่มขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,557,279

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ 
มิเนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 44 33 29 26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 65 90 1,234 1,676

หนี้สินหมุนเวียน 19 19 10 1,441

หนี้สินไม่หมุนเวียน 9 11 1 47

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด

2561 2560 2561 2560

รำยได้ 127 116 827 778

ก�ำไร (ขำดทุน) 1 6 (354) (172)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 2 (1)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1 6 (352) (173)

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จ�ากัด บริษัท คันนา จ�ากัด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 19 30 (222) (32)

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2) (3) 110 109

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (12) (20) 112 (76)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5 7 - 1



200   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 201หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ากัด บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ากัด และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ากัด

ในวนัที ่1 เมษำยน 2561 บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำโอนกจิกำรทัง้สิน้กบับรษิทัย่อยสำมแห่งประกอบด้วย บริษทั ซ.ีแอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”) 
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”) และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”) โดยรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน รวมถึง
กำรรับโอนสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุในสัญญำ โดยบริษัทย่อยได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ ตำมวันที่ระบุในสัญญำและ
ได้ตกลงรำคำขำยเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 642 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้ช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อของบริษัทย่อยสำมแห่ง มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

CLO2 LQP2 DAO2 รวม

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 9 287 2 298

สินค้ำคงเหลือ 32 3 - 35

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 - - 2

อำคำรและอุปกรณ์ 262 391 57 710

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (66) (299) (3) (368)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (26) (4) - (30)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (4) (1) - (5)

สินทรัพย์สุทธิ 209 377 56 642

หัก: รำยกำรตัดก�ำไรในสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ซื้อ (8) (9) - (17)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 201 368 56 625

หัก: ผลแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำรรวมธุรกิจ
กับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของบริษัทย่อย

8 9 - 17

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 209 377 56 642

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

เงินลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ากัด

 เมือ่วนัที ่26 มนีำคม 2561 ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ พลัพ์ มลิล์ 3 จ�ำกดั มีมติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทย่อยจำกทุนจดทะเบียนเดิม 3,133 ล้ำนบำท เป็น 1,615 ล้ำนบำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ�ำนวน 152 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
บรษิทัย่อยดงักล่ำวได้ด�ำเนนิกำรจดทะเบยีน ลดทนุกบักระทรวงพำณชิย์แล้วเมือ่วนัที ่27 มนีำคม 2561 และได้จ่ำยช�ำระค่ำหุน้ลดทนุดงักล่ำว
รวมเป็น เงิน 437 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญจ�ำนวน 15 ล้ำนหุ้น ช�ำระแล้วร้อยละ 64 และหุ้นสำมัญจ�ำนวน 137 ล้ำนหุ้น ช�ำระแล้วร้อยละ 25)

เงินลงทุนในบริษัท คันนา จ�ากัด

เมือ่วนัที ่19 ธนัวำคม 2561 ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทั คนันำ จ�ำกดั มมีตพิเิศษอนมัุตใิห้เพิม่ทนุ จดทะเบยีนจำกทนุจดทะเบยีน
เดิม 530 ล้ำนบำท เป็น 1,920 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน 139 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นรำย
เดิม ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำร จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561 และได้รับช�ำระค่ำหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่ำวครั้งแรกในวันที่ 19 ธันวำคม 2561 มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท จ�ำนวน 348 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระ ที่เหลือทั้งจ�ำนวนในวันที่ 
21 ธันวำคม 2561 มูลค่ำหุ้นละ 7.50 บำท จ�ำนวนเงิน 1,042 ล้ำนบำท

เมือ่วันท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ถอืหุ้นของบรษัิทฯ ได้มมีติพเิศษอนมุติักำรจ�ำหน่ำย หุน้สำมญัของบริษทั คนันำ จ�ำกัด 
ให้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึง่ โดยมมูีลค่ำกำรซือ้ขำยจ�ำนวนเงินประมำณ 681 ล้ำนบำท โดยบรษัิทย่อยได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้กับ
ผูซ้ือ้เพือ่ท�ำธรุกรรมดงักล่ำวข้ำงต้นในวนัเดยีวกนั ต่อมำเมือ่วนัที ่15 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษัทย่อยได้รับช�ำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนแล้ว

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยกระดำษ 1,002 3,193 906 2,943

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - 36 11 25

รำยได้อื่น 47 78 - -

รวมรายได้ 1,049 3,307 917 2,968

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำยกระดำษ 1,019 3,089 892 3,012

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย 101 316 96 301

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 132 533 - -

รวมค่าใช้จ่าย 1,252 3,938 988 3,313

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (203) (631) (71) (345)

รำยได้ภำษีเงินได้ 4 37 - -

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (199) (594) (71) (345)

 

ข้อมูลกระแสเงินสดของกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 444 342 1,182 1,641

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (44) (109) - -

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 24 (90) - -

 

ขำดทุนต่อหุ้นของกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกมีรำยละเอียดดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บำท) (0.49) (1.47) (0.17) (0.85)
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เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขำยและกำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ บรษิทัฯ แสดงสนิทรพัย์และหนีส้นิ ทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทั คันนำ จ�ำกัด เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก ภำยใต้หวัข้อ 
“สนิทรัพย์ท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขำย” และ “หนีส้นิทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที ่ถอืไว้เพ่ือขำย” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และแยกแสดงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท คันนำ จ�ำกัด เป็น “ขำดทุนส�ำหรับปีจำก
กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก” ในส่วนของก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คันนำ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2

อุปกรณ์ 1

สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ 1,222

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1,242

หนี้สิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 2

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 1

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 11

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลิกส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

รายได้

รำยได้อื่น 8 7

รวมรำยได้ 8 7

ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 19 23

ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ 326 127

รวมค่าใช้จ่าย 345 150

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (337) (143)

รำยได้ภำษีเงินได้ 44 37

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (293) (106)

ข้อมูลกระแสเงินสดของกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (2) (12)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8) (3)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 709 -

ขำดทุนต่อหุ้นของกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกมีรำยละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บำท) (0.28) (0.04)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ

ผลต่างจากการรวม
ธุรกจิภายใต้การควบคมุ
เดียวกันของบริษัทร่วม

ส่วนเกินทุนจาก การตี
ราคาที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ของบริษัทร่วม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย - 

สุทธิ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

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) 389 398 2,295 2,125

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน - สุทธิ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน�้ำและน�้ำ ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (211) (211) 3,248 3,248

บริษัทฯ ได้สะท้อนผลต่ำงจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้น
ภำยใต้หัวข้อ “ผลต่ำงจำกกำรซื้อ เงินลงทุนในบริษัทร่วม” เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมซึ่งเป็นกำรปรับใช้ “แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับ
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”

13.2 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) และก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน ในบริษัท

ร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับใน
ระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ 
ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

287 (209) 2 (31) 119 105

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,699 4,557

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,500 27,666

หนี้สินหมุนเวียน (9,264) (9,295)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (12,828) (14,465)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทร่วม (72) (95)

สินทรัพย์ - สุทธิ 9,035 8,368

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.51 25.51

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 2,305 2,135

กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน (10) (10)

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 2,295 2,125



206   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 207หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

รำยได้ 14,846 14,070

ก�ำไร (ขำดทุน) 1,175 (756)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5 (123)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,180 (879)

13.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทร่วม

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทร่วมมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้าน)

สกุลเงิน
การซื้อเครื่องจักร

และอุปกรณ์ การก่อสร้างอ่างเก็บน�้าดิบ การซื้อที่ดิน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บำท 14.0 20.3 9.9 396.5 62.0 61.2

ยูโร - 0.4 - - - -

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.5 0.3 - - - -

รวมเทียบเท่ำ (ล้ำนบำท) 29.2 48.0 9.9 396.5 62.0 61.2

ภาระผกูพันเกีย่วกบัสัญญาเช่าด�าเนนิงานและสัญญาบรกิาร

บรษัิทร่วมได้เข้ำท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำ
ทีด่นิ พืน้ทีใ่นอำคำร รถยนต์ และสญัญำบรกิำรต่ำง ๆ  อำยขุองสัญญำ
มรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 - 30 ปี โดยมจี�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยในอนำคตตำม
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรดังกล่ำวสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 37 33

1 - 5 ปี 42 40

มำกกว่ำ 5 ปี 162 171

241 244

การค�้าประกัน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มหีนงัสอืค�ำ้ประกันท่ีออกโดยสถำบันกำรเงนิใน
ประเทศในนำมของบริษทัร่วมซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัภำระผกูพันทำงปฏบัิตติำมปกตธิรุกิจของบริษทั
ร่วม โดยมรีำยละเอียดดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค�้ำประกันตำมสัญญำขำยไฟฟ้ำ 568 628

ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำไฟฟ้ำส�ำรอง 282 285

ค�้ำประกันกำรประมูลกำรจัดสร้ำงโรงไฟฟ้ำอิสระ 270 270

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 64 64

อื่น ๆ 5 5

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยสำมแห่งของบริษัทร่วมใช้วงเงินออกหนังสือค�้ำ
ประกันร่วมกันกับบริษัทร่วมเพ่ือค�้ำประกันกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำมสัญญำ
ขำยไฟฟ้ำและค�้ำประกัน กำรใช้ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในวงเงินรวม 169 ล้ำนบำท 
(2560: จ�ำนวน 169 ล้ำนบำท)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่ำงปี 2560 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ของบรษิทัร่วมได้รบัหนงัสอืแจ้งให้ส่งคนืเงนิภำษีอำกร
ทีส่ัง่คนืผดิพลำดและหนงัสอืแจ้งกำรประเมนิภำษมีลูค่ำเพิม่จำกสรรพำกรพืน้ท่ีปรำจนีบรีุ โดย
ก�ำหนดให้คนืเงินภำษีอำกรท่ีได้รบัมำแล้วในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงนิ 58 ล้ำนบำทและเบีย้ปรับ
อีกจ�ำนวน 58 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 116 ล้ำนบำท ต่อมำบริษทัย่อยดงักล่ำวได้ยืน่ค�ำอทุธรณ์
และค�ำรอ้งขอทเุลำกำรเสยีภำษีอำกรใหแ้กส่รรพำกรพื้นที่ปรำจนีบรุี ซึ่งปัจจุบันยังอยูร่ะหวำ่ง
กำรพจิำรณำในชัน้คณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ ทัง้นี ้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัร่วมและบริษทั
ย่อยดงักล่ำวเชือ่ว่ำไม่มภีำระหนีส้นิทีเ่ป็นสำระส�ำคญัทีต้่องชดเชย ดงันัน้ บรษัิทย่อยดงักล่ำวจงึ
ไม่ได้บนัทึกประมำณกำรหนีส้นิดังกล่ำวในงบกำรเงิน
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์
เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

เรือ 
รถบรรทุก

และ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

และ
เครื่องจักร

ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 3,738 8,409 45,269 398 513 3,192 1,015 62,534

ซื้อเพิ่ม - 2 65 5 17 108 510 707

โอนจำกบัญชีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำที่ดิน 75 - - - - - - 75

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ (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

ซื้อเพิ่ม - 1 36 28 8 34 286 393

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - (44) - - - - (44)

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (112) (26) (36) (4) (3) (223) - (404)

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (87) (472) (1,309) - (27) (4) (168) (2,067)

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขำย
- - - - (12) (10) - (22)

โอนเข้ำ (ออก) - 19 126 3 1 44 (193) -

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - - (22) - (2) 22 - (2)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2) (8) (21) - (1) (7) (2) (41)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,538 7,483 42,717 440 493 3,229 955 58,855

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 - 4,280 28,323 350 441 1,238 - 34,632

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - (117) (288) - - - - (405)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 260 1,976 16 26 336 - 2,614

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรับส ่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัด

จ�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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์
เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

เรือ 
รถบรรทุก

และ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

และ
เครื่องจักร

ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - (37) - - - - (37)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 223 1,940 17 22 218 - 2,420

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ตัด

จ�ำหน่ำย
- (18) (37) (2) (3) (78) - (138)

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (118) (353) - (15) (1) - (487)

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขำย
- - - - (12) (9) - (21)

จัดประเภทรำยกำรใหม่ - - 4 - - (4) - -

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (2) (6) - - (1) - (9)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 4,505 31,217 369 453 1,653 - 38,197

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 115 82 80 - - 193 162 632

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - 3 23 - - 1 - 27

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง - - - - - - (2) (2)

ผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - - (16) - (16)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 115 85 103 - - 178 160 641

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - 4 32 - - 28 - 64

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง - - - - - (127) - (127)

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (3) - - - - - (3)

ผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - - (1) - (1)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 115 86 135 - - 78 160 574

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,624 3,464 14,178 59 68 1,667 872 23,932

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,423 2,892 11,365 71 40 1,498 795 20,084

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2560 (จ�ำนวน 2,488 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย และบริหำร) 2,614

2561 (จ�ำนวน 2,317 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย และบริหำร) 2,420
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์
เครื่องมือ

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

เรือ 
รถบรรทุก

และ
ยานพาหนะ

อื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

และ
เครื่องจักร

ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 1,584 5,730 36,670 350 454 2,125 747 47,660
ซื้อเพิ่ม - 2 196 4 15 75 356 648
จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (26) (444) (1) (7) (57) - (535)
โอนเข้ำ (ออก) - 9 65 9 1 196 (280) -
จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (28) - - - - (43)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 1,584 5,700 36,459 362 463 2,339 823 47,730
ซื้อเพิ่ม - 1 32 26 7 33 222 321
โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - (43) - - - - (43)
จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (112) (26) (18) - (3) (4) - (163)
โอนเข้ำ (ออก) - 16 109 2 - 44 (171) -
จัดประเภทรำยกำรใหม่ - - (22) - - 22 - -
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,472 5,691 36,517 390 467 2,434 874 47,845
ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) - 3,584 26,572 323 403 1,086 - 31,968
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 193 1,649 7 19 269 - 2,137
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ ตัดจ�ำหน่ำย - (25) (391) (1) (6) (33) - (456)
จัดประเภทรำยกำรใหม่ - (15) (27) - - - - (42)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) - 3,737 27,803 329 416 1,322 - 33,607
โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - (37) - - - - (37)
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 162 1,628 8 17 167 - 1,982
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย/ ตัดจ�ำหน่ำย - (18) (18) - (3) (4) - (43)
จัดประเภทรำยกำรใหม่ - - 4 - - (4) - -
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 3,881 29,380 337 430 1,481 - 35,509
ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 - 2 47 - - 12 288 349
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - - 23 - - 1 - 24
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 2 70 - - 13 288 373
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้น - 4 32 - - 17 - 53
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 6 102 - - 30 288 426
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 1,584 2,144 10,051 27 51 1,027 459 15,343
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 1,584 1,961 8,586 33 47 1,004 535 13,750
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,472 1,804 7,035 53 37 923 586 11,910
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี:

2560 (จ�ำนวน 1,975 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย และบริหำร) 2,137
2561 (จ�ำนวน 1,911 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย และบริหำร) 1,982

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำใหม่ส�ำหรับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ DA Alizay SAS (บริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส) 
โดยใช้วธิพีจิำรณำจำกรำยได้ตำมเดมิ กำรประเมนิรำคำใหม่ดงักล่ำวนีม้ผีลท�ำให้บรษิทัย่อยต้องปรบัลดส่วนเกินทนุจำกกำรตรีำคำท่ีดนิ อำคำร
และอุปกรณ์จ�ำนวน 922 ล้ำนบำทในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2560 ซึ่งสุทธิจำกภำษีเงินได้จ�ำนวน 368 ล้ำนบำท

หำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จะแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ที่ดิน 1,078 1,148 524 545

อำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำร 2,265 2,627 1,219 1,333

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 9,358 11,247 5,078 6,068

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำ ภำยใต้สญัญำเช่ำซือ้และสญัญำเช่ำ
กำรเงนิ โดยมีมลูค่ำสทุธติำมบญัชีเป็นจ�ำนวน 228 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 414 ล้ำนบำท)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวน 2,838 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 2,516 ล้ำนบำท) 
(เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,587 ล้ำนบำท 2560: จ�ำนวน 2,325 ล้ำนบำท)

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัย่อย (บรษัิท แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มลิล์ 3 จ�ำกดั) มทีีดิ่นพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงที ่มอียูห่รือท่ีจะก่อสร้ำงขึน้ใน
อนำคตและเครือ่งจกัรส่วนหนึง่ซ่ึงมมีลูค่ำตำมบญัชีสทุธจิ�ำนวน 4,600 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 4,600 ล้ำนบำท) เพ่ือใช้เป็นหลกัประกันส�ำหรับ
เงนิกู้ยมืระยะยำวตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 21

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น กำรชั่วครำว รำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวน 337 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 428 ล้ำนบำท)

บริษัทฯ มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรห้ำมก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของสัญญำเงินกู้จำก
สถำบันกำรเงินและสัญญำหุ้นกู้ระยะยำวตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17 และข้อ 22

15. สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,841 2,125 184 219

บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสริม 12 6 1 -

ผลขำดทุนส�ำหรับปีจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ

(427) (157) (101) (29)

หัก: ลดลงจำกไม้เก็บกลับระหว่ำงปี (147) (133) (27) (6)

รวม 1,279 1,841 57 184

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย (1,222) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 57 1,841 57 184
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สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรค�ำนวณมูลค่ำยุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รำคำต้นกระดำษ ณ จดุเกบ็เกีย่ว ประมำณกำรโดยอ้ำงองิจำกรำคำซือ้ไม้ท่อนของต้นกระดำษที ่หน้ำโรงงำนในอดตีของบรษิทัฯ หกัด้วย
ประมำณกำรต้นทุนค่ำขนส่งจำกพื้นที่ปลูกในแต่ละภำค

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยวและอัตรำกำรเติบโตของต้นกระดำษ ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำกน�้ำหนักเฉลี่ยในกำรเก็บกลับ

จ�ำนวนของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมำณกำรจำกอัตรำกำรรอดตำยของต้นกระดำษซึ่งฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรประมำณกำรต้นทุนกำรปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิด ควำมเสียหำยโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลจำก
กำรสุ่มตรวจนับ

อัตรำคิดลดประมำณร้อยละ 10.34 ซึ่งค�ำนวณตำมวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

รำคำต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 335 (335) 8 (8)

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 153 (153) 5 (5)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำกำรรอดตำย 19 (19) 1 (1)

อัตรำคิดลด (24) 24 - -

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

รำคำต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 364 (364) 27 (27)

น�้ำหนักของต้นกระดำษ ณ จุดเก็บเกี่ยว 185 (185) 17 (17)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำกำรรอดตำย 29 (29) 4 (4)

อัตรำคิดลด (49) 47 - -

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เงินมัดจ�ำ 61 105 58 49

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 22 14 19 12

เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อต้นกระดำษ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) - 3 - -

อื่น ๆ 6 - 4 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89 122 81 61

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ตั๋วสัญญำใช้เงิน MMR, MMR + 0.75 - 1,030 - 630

หนี้สินจำกกำรท�ำทรัสต์รีซีทส์ MMR, MMR + 0.75 7 385 - 382

สินเชื่อเพื่อกำรส่งออก MMR, MMR + 0.75 687 1,036 687 1,036

ตั๋วสัญญำแลกเงิน 3.40 - 4.20 - 60 - 60

รวม 694 2,511 687 2,108

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

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 341 327 1,272 2,699

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 542 800 482 617

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 124 118 120 214

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 226 434 209 265

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 79 92 78 92

โบนัสค้ำงจ่ำย 51 - 46 -

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 692 766 683 728

เงินประกันผลงำนค้ำงจ่ำย 13 12 2 1

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 2,068 2,549 2,892 4,616
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ 31 127 31 127

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 179 212 162 193

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 11 17 10 15

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย 3 39 - 3

อื่น ๆ 7 71 4 5

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 231 466 207 343

20. เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 52 239

หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี (3) (9)

รวม 49 230

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (33) (197)

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 16 33

เจ้าหนี้เช่าซื้อ

เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้ประกอบด้วยสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะ ซึง่มสีญัญำเช่ำซือ้หลำยสญัญำโดยมเีงือ่นไขช�ำระหนีเ้ป็นรำยเดอืนรวม 36-60 งวด

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีก�ำหนดกำร
ช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนรวม 36-60 งวด และเมือ่ครบก�ำหนดสญัญำ บรษิทัฯ สำมำรถใช้สทิธขิอซือ้ยำนพำหนะดงักล่ำวได้ในรำคำทีก่�ำหนด
ในสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 35 17 52

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี (2) (1) (3)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 33 16 49

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 205 34 239

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี (8) (1) (9)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 197 33 230

21. เงินกู้ยืมระยะยาว
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้ยืม วงเงิน วันที่ท�า
สัญญา

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ
ต่อปี)

ก�าหนด
ช�าระ

งบการเงินรวม

2561 2560

ส่วนที่ถึง
ก�าหนด

ช�าระ
ภายใน
หนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�าหนด

ช�าระ
เกินหนึ่งปี

รวม

ส่วนที่ถึง
ก�าหนด

ช�าระ
ภายใน
หนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�าหนด

ช�าระ
เกินหนึ่งปี

รวม

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด

เงินกู้ยืมจำก
ธนำคำร

 ในประเทศ

3,200 
ล้ำนบำท*

12 มกรำคม 
2555

อัตรำ
ดอกเบี้ย
เงินฝำก
ประจ�ำ 

12 เดอืน 
บวกด้วย

ร้อยละ 3.5

ช�ำระ
ดอกเบี้ย
ทุกเดือน
และช�ำระ
คืนเงินต้น
ทุกไตรมำส 
เริ่มตั้งแต่

เดือน
มกรำคม 
2558 

จนถึงเดือน
ตุลำคม 
2564

458 907 1,365 458 1,365 1,823

หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี (2) (1) (3) (3) (3) (6)

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ 456 906 1,362 455 1,362 1,817

วงเงินสินเชื่อจ�ำนวน 3,200 ล้ำนบำท ประกอบด้วยวงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์และเงินกู้ยืมระยะยำว (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท
ย่อยได้มีกำรเบิกใช้วงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์จ�ำนวน 8 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 3 ล้ำนบำท) ซึ่งได้บันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น)เงนิกูย้มืระยะ
ยำวข้ำงต้นเป็นของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ (บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เปเปอร์ มลิล์ 3 จ�ำกดั) ซึง่มข้ีอจ�ำกดัหลำยประกำรซึง่บรษิทัย่อยต้องปฏิบติัตำม ได้แก่ 
ข้อจ�ำกดัเกีย่วกับกำรจ่ำยเงินปันผล กำรด�ำรงอัตรำส่วน ทำงกำรเงิน กำรลดทุน กำรห้ำมก่อให้เกดิภำระผกูพนัแก่ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ กำร
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั และกำรท�ำธรุกรรมระหว่ำงบรษัิทย่อยกบับรษัิทในเครอื เป็นต้น
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,817 2,272

บวก: ตัดจ�ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอกำรตัดบัญชี 3 3

หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (458) (458)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,362 1,817

22. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนด 
ไถ่ถอน

มูลค่าที่
ตราไว้ 

ต่อหน่วย 
(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม

1/2558

ชุดที่ 1 3 ปี 3 เดือน
19 พฤศจิกำยน 

2558
19 กุมภำพันธ์ 

2562
1,000 4.90

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่กุมภำพันธ์ 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�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่กุมภำพันธ์ 2559 

ถึงกุมภำพันธ์ 2563
- 650 650 - 650 650

1/2559

ชุดที่ 1 4 ปี
18 กุมภำพันธ์ 

2559
18 กุมภำพันธ์ 

2563
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่พฤษภำคม 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�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่มิถุนำยน 2559

ถึงมีนำคม 2563
- 200 200 - 200 200

ชุดที่ 3 5 ปี
11 มีนำคม 

2559
11 มีนำคม 

2564
1,000 5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่มิถุนำยน 2559

ถึงมีนำคม 2564
- - - - 1,100 1,100

2/2559

ชุดที่ 1 4 ปี 9 เดือน
13 พฤษภำคม 

2559
13 กุมภำพันธ์ 

2564
1,000 5.10

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่สิงหำคม 2559

ถึงกุมภำพันธ์ 2564
- 2,700 2,700 - 2,700 2,700
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(หน่วย: ล้านบาท)

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนด 
ไถ่ถอน

มูลค่าที่
ตราไว้ 

ต่อหน่วย 
(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระเกินหนึ่งปี รวม

3/2559

ชุดที่ 1 4 ปี
10 สิงหำคม 

2559
10 สิงหำคม 

2563
1,000 4.85

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่พฤศจิกำยน 2559 ถึง

สิงหำคม 2563
- 746 746 - 746 746

ชุดที่ 2 5 ปี
10 สิงหำคม 

2559
10 สิงหำคม 

2564
1,000 5.00

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่พฤศจิกำยน 2559 ถึง

สิงหำคม 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�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่มีนำคม 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�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่ พฤษภำคม 2560 ถึง

สิงหำคม 2565
- 754 754 - 754 754

2/2560

ชุดที่ 1 1 ปี
12 พฤษภำคม 

2560
12 พฤษภำคม 

2561
1,000 5.05

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหำคม 2560 ถึง

พฤษภำคม 2561
- - - 442 - 442

ชุดที่ 2 3 ปี 3 เดือน
12 พฤษภำคม 

2560
12 สิงหำคม 

2563
1,000 5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหำคม 2560 ถึงสิงหำคม 

2563
- 194 194 - 194 194

ชุดที่ 3 5 ปี 6 เดือน
12 พฤษภำคม 

2560
12 พฤศจิกำยน 

2565
1,000 5.55

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหำคม 2560 ถึง

พฤศจิกำยน 2565
- 134 134 - 134 134

3/2560

ชุดที่ 1 3 ปี
16 พฤศจิกำยน 

2560
16 พฤศจิกำยน 

2563
1,000 5.30

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำสเริ่ม
ตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2561 ถึง

พฤศจิกำยน 2563
- 612 612 - 612 612

ชุดที่ 2 5 ปี
16 พฤศจิกำยน 

2560
16 พฤศจิกำยน 

2565
1,000 5.50

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมำส
เริ่มตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2561 ถึง
พฤศจิกำยน 2565

- 433 433 - 433 433

มูลค่ำตำมหน้ำตรำสำร 2,350 11,265 13,615 442 14,715 15,157

หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ - (28) (28) (1) (47) (48)

ยอดสุทธิ 2,350 11,237 13,587 441 14,668 15,109
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หุน้กูน้ีเ้ป็นหุน้กูช้นิดระบชุือ่ผูถ้อืประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี ้บรษิทัฯ มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนก�ำหนด
โดยกำรไถ่ถอนสำมำรถเริ่มในวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออก หุ้นกู้ ในกำรไถ่ถอนนั้นบริษัทฯ จะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 0.5 
ของจ�ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีกำรไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

สัญญำหุ้นกู้นี้มีข้อจ�ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ�ำหน่ำย
ทรัพย์สิน กำรก่อภำระผูกพันแก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ กำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 15,109 13,294

บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่ำงปี - 2,570

ตัดจ�ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 20 15

หัก: จ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ในระหว่ำงปี (442) (754)

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด (1,100) -

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี - (16)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,587 15,109

ในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ดังนี้

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนด 
ไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี)

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหน่วย

(บาท)

จ�านวน 
(ล้านหน่วย)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ่ายช�าระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2560

ชุดที่ 1 1 ปี 12 พฤษภำคม 2560 12 พฤษภำคม 2561 5.05 1,000 0.42 442

รวมจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ 0.42 442

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด
ครั้งที่ 1/2559

ชุดที่ 3 5 ปี 11 มีนำคม 2559 11 มีนำคม 2564 5.25 1,000 1.10 1,100

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด 1.10 1,100

รวม 1.52 1,542

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ่ายช�าระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2556

ชุดที่ 2 4 ปี 22 กุมภำพันธ์ 2556 22 กุมภำพันธ์ 2560 5.75 1,000 0.75 754

รวมจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้ 0.75 754

23. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้ดงัน้ี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 136 123 103 97

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 10 9 7 7

ต้นทุนดอกเบี้ย 3 3 3 3

รับโอนพนักงำนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 3 - 3

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้ำนประชำกรศำสตร์ - (10) - (11)

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน (1) 2 (1) 2

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 34 11 29 6

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (15) (5) (13) (4)

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (14) - - -

จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย

(1) - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 152 136 128 103

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคำดว่ำจะไม่มกีำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ (เฉพำะบริษทัฯ : ไม่ม)ี (2560: 
จ�ำนวน 11 ล้ำนบำท เฉพำะบรษิทัฯ : จ�ำนวน 7 ล้ำนบำท)

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย
ประมำณ 12 ปี (เฉพำะบรษิทัฯ : ประมำณ 12 ปี) (2560: ประมำณ 12 ปี เฉพำะบรษิทัฯ : ประมำณ 12 ปี)

 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตรำคิดลด 2.5 - 2.8 1.3 และ 2.7 2.8 2.7

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 4.0 1.0 และ 4.0 4.0 4.0

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 2.4 - 28.7 1.1 - 28.7 2.4 - 28.7 2.4 - 28.7
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 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำคิดลด (12) 14 (11) 12

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 13 (12) 12 (10)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (12) 14 (10) 12

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำคิดลด (13) 11 (10) 9

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 12 (13) 8 (9)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (12) 10 (10) 8

 เมือ่วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนติบิญัญัตแิห่งชำตไิด้มมีตผ่ิำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ใน
ระหว่ำงรอประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่นีก้�ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิม่เติมกรณนีำยจ้ำงเลกิจ้ำง ส�ำหรบั
ลกูจ้ำงซึง่ท�ำงำนตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธไิด้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วนั กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวถอืเป็นกำร
แก้ไขโครงกำรส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมผีลกระทบให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนเพิม่ขึน้ 43 ล้ำนบำท (เฉพำะบรษิทัฯ : จ�ำนวน 37 ล้ำนบำท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดัง
กล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก�ำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้

24. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
 ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์คอืส่วนเกินทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ ส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสินทรพัย์ดงักล่ำว

จะทยอยตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 5,293 6,874 3,306 3,829

ตัดจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (487) (592) (473) (484)

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี (77) (50) (77) (39)

ลดลงจำกกำรโอนกลับส่วนเกินทุนจำก กำรตีรำคำสินทรัพย์ (6) (939) (6) -

โอนส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์เนื่องจำกกำรโอน
สินทรัพย์ถำวรจำกบริษัทย่อย - - 48 -

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโอนส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์ (6) - (6) -

ลดลงจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (446) - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 4,271 5,293 2,792 3,306

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้

25. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรร
ส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

 ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยต้องจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลก�ำไรซึ่งบริษัทท�ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้

26. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 ยอดคงเหลือของผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลต่ำงเนื่องจำกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของที่ดินและ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
เพื่อซื้อที่ดินแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

1,049 1,049 1,049 1,049

ผลต่ำงเนื่องจำกก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

(141) (141) (114) (114)

สุทธิ 908 908 935 935
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ผลต่ำงเนื่องจำกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของที่ดินส�ำหรับโครงกำรลงทุนสร้ำงบ่อเก็บน�้ำ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่เข้าท�า
รายการ

ณ วันที่ซื้อ ผลต่างเนื่องจาก
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน

ราคาจ่ายซื้อ มูลค่ายุติธรรม 2561 2560

โครงกำรลงทุนสร้ำงบ่อเก็บน�้ำ มิถุนำยน 2552 1,211 162 1,049 1,049

รวม 1,049 1,049

ในไตรมำสที่สองของปี 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ภำย
ใต้เงือ่นไขในสญัญำ บรษิทัฯ จะซือ้ทีด่นิและช�ำระค่ำขดุบ่อเก็บน�ำ้ส�ำหรบัทีด่นิทีไ่ด้มกีำรขดุบ่อเก็บน�ำ้ไปแล้วบำงส่วนรวมทัง้สิน้จ�ำนวน 1,211 
ล้ำนบำทและจ�ำนวน 75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระเงินจ่ำยล่วงหน้ำดังกล่ำวและได้บันทึกไว้ในบัญชีภำยใต้หัวข้อ “เงิน
จ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระซึ่งประเมินมลูค่ำยตุธิรรม
ของทีด่นิดงักล่ำวโดยวิธเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด ทีด่นิดงักล่ำวมมีลูค่ำยตุธิรรมรวม 162 ล้ำนบำท ซึ่งต�่ำกวำ่มูลค่ำซื้อขำยตำมสัญญำเป็นจ�ำนวน 
1,049 ล้ำนบำท กำรซือ้ทีด่นิผนืนีม้มีลูค่ำซือ้ขำยสงูกว่ำมลูค่ำยตุธิรรม ซึง่ตำมหลกัเนือ้หำส�ำคญักว่ำรปูแบบ จึงอำจถกูพจิำรณำเสมอืนว่ำส่วน
เกินนี้เป็นกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้สะท้อนผลของรำยกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินโดยบันทึกผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงินจ่ำยล่วง
หน้ำซึง่ได้จ่ำยช�ำระไปแล้วและมลูค่ำยตุธิรรมของทีด่นิดงักล่ำวจ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรในส่วนของผูถ้อืหุน้ภำยใต้หวัข้อ “ผลต่ำง
จำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อซื้อที่ดินในรำคำยุติธรรม

 ในเดือนมิถุนำยน 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด รวมทั้งได้ยกเลิกสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินและ
รบัเงนิจ่ำยล่วงหน้ำคนืจ�ำนวน 237 ล้ำนบำท (มลูค่ำเงนิจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,286 ล้ำนบำท สทุธกิบัค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
จ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท) จงึท�ำให้ ยอดผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงนิจ่ำยล่วงหน้ำซึง่ได้จ่ำยช�ำระไปแล้วและมลูค่ำยตุธิรรมของทีด่นิดงักล่ำว ณ วนั
ที่ซื้อจ�ำนวน 1,049 ล้ำนบำท ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้หัวข้อ “ผลต่ำงจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”

ผลต่ำงเนื่องจำกก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้ำให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 (หน่วย: ล้านบาท)

วันที่เข้าท�า
รายการ

ณ วันที่ขาย ผลต่างจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาขาย
สินทรัพย์

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชีของ

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

มิถุนำยน 2552 3,800 3,730 97 97 70 70

กำรจ�ำหน่ำยที่ดินส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้ำ

มกรำคม 2553 84 40 44 44 44 44

รวม 141 141 114 114

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 5,289 9,679 4,898 8,036

ซื้อสินค้ำมำเพื่อขำย 1,091 469 8,810 11,586

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ 102 (378) (84) (155)

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 2,422 2,616 1,986 2,140

ค่ำขนส่งและค่ำระวำง 1,129 1,515 1,120 1,524

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 1,124 1,097 982 902

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 50 54 47 50

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร - 25 52 25

ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 763 1,039 763 1,039

28. ภาษีเงินได้
รำยได้ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี - (3) - (3)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว

- กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 721 164 679 98

- กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก (48) (75) - -

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 673 86 679 95



226   รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน) 227หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

จ�ำนวนภำษีเงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

- หน้ีสนิภำษีเงินได้รอตดับัญชเีพิม่ขึน้จำกกำรรับโอน ส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์

(6) - (6) -

- โอนกลับรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง (1) - - -

กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก - (368) - -

- ผลขำดทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทร่วม - (5) - -

 รวม (7) (373) (6) -

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (5) - (6) -

รวม (12) (373) (12) -

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงขำดทุนทำงบัญชีกับรำยได้ภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่อง 2,139 (267) 1,658 1,026

ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจำก กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก (540) (774) (70) (345)

1,599 (1,041) 1,588 681

ภำษีเงินได้ค�ำนวณในอัตรำภำษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20 (320) 208 (318) (136)

ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษี ของบริษัทย่อย
ในต่ำงประเทศ 15 62 - -

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 29) 109 203 - -

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 57 (42) - -

รำยกำรปรับปรุงเกี่ยวกับก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและรับโอนกิจกำรจำกบริษัทย่อย 90 - - -

ก�ำไรของบริษัทย่อยก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน - - (23) 24

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 26 46 8 3

รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี 28 4 211 354

รำยได้ที่ให้ถือเป็นรำยได้ตำมประมวลรัษฎำกร - (9) - (9)

ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้ (69) (278) - (186)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ขำดทุนทำงภำษีในปีก่อนซึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์ ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีในปีปัจจุบัน 798 - 798 -

ขำดทุนทำงภำษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีก่อน 28 - - -

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีในปีก่อน 25 - 36 95

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีในปีปัจจุบัน (55) (4) (26) (40)

รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน - (9) - -

อื่น ๆ (11) (20) (7) (10)

รวม 1,026 (109) 997 231

รำยได้ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 721 161 679 95

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำที่จะได้รับ 17 20 17 20

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร 51 47 46 40

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 30 24 26 20

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 834 226 834 226

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6 25 6 25

ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 19 21 - -

อื่น ๆ 2 4 2 5

รวม 959 367 931 336

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ - 46 - -

กำรขำยและเช่ำกลับคืนยำนพำหนะ 53 27 53 27

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 19 3 19 3

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 991 1,309 698 831

อื่น ๆ 28 16 18 12

รวม 1,091 1,401 788 873
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน ทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 
2,486 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 9,072 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,223 ล้ำนบำท 2560: จ�ำนวน 6,544 ล้ำนบำท) ที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

รำยละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

31 ธันวำคม 2561 - 14 - -

31 ธันวำคม 2562 20 22 - -

31 ธันวำคม 2563 317 2,319 276 2,268

31 ธันวำคม 2564 1,601 2,996 1,601 2,965

31 ธันวำคม 2565 62 1,054 - 882

31 ธันวำคม 2566 53 - - -

2,053 6,405 1,877 6,115

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำกส่วนกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกจ�ำนวน 126 
ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 101 ล้ำนบำท)

 นอกจำกนี้ บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้าน)

สกุลเงิน
งบการเงินรวม

2561 2560

ยูโร - 60 *

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 0.1

เหรียญฮ่องกง 0.4 0.4

รวมเทียบเท่ำ (ล้ำนบำท) 3.5 2,289

* มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ของ ส่วนกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกซึ่งไม่มีวันสิ้น
สุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์จ�ำนวน 60 ล้ำนยูโร (เทียบเท่ำประมำณ 2,286 ล้ำนบำท)

29. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมแห่งได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญบำงประกำร

สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 

นับจากวันที่

การลดหย่อนภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลร้อยละห้าสิบ

ของอัตราปกติ
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

กำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร

กำรผลิตคลอรีนไดออกไซด์ * 1 กันยำยน 2557 1 กันยำยน 2565

กำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ ** 1 มกรำคม 2558 1 มกรำคม 2566

กำรผลิตก๊ำซอ็อกซิเจน *** 1 พฤษภำคม 2559 1 พฤษภำคม 2567

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด

กำรผลิตกระดำษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว) 19 พฤศจิกำยน 2555 19 พฤศจิกำยน 2563

กำรผลิตแคลเซียมออกไซด์ ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร

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

* รับโอนบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561)

** รับโอนบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561)

*** รับโอนบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561)

 ทั้งนี้ จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่รับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำที่ดินและ ทุนหมุนเวียน

 นอกจำกสทิธปิระโยชน์ทำงภำษเีงินได้นติบิคุคลตำมทีก่ล่ำวข้ำงต้น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัได้รบัอนญุำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำและ
ค่ำประปำสองเท่ำเป็นเวลำ 10 ปีในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลนับจำกวันที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

 ในฐำนะที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดใน บัตรส่งเสริมกำรลงทุน

30. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทนุ) ส�ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่) ด้วยจ�ำนวน
ถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบำท) 2,499,278 (795,202) 2,266,459 776,343

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 405,370 405,370 405,370 405,370

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 6.17 (1.96) 5.59 1.92
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบำท) 2,811,213 (183,583) 2,252,718 786,336

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 405,370 405,370 405,370 405,370

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 6.93 (0.45) 5.56 1.94

31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำช

บัญญัติกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนจะจำ่ยสมทบกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเหล่ำนี้บริหำรโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำติ จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้
ออกจำกงำนตำมระเบยีบว่ำด้วยกองทนุของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรับรู้เงินสมทบดังกลำ่วเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ�ำนวนเงิน 11 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท)

32. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

ส�าหรับปี 2561

เงินปันผลประจ�ำปี 2560
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561
3,061 7.55

เงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี 2561
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
1,013 2.50

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2561 4,074 10.05

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและ

สอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้นสำมส่วนงำน ดังนี้

(1) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยกระดำษ
(2) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยเยื่อกระดำษ
(3) ส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำยไม้สับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรร
ทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด�ำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน
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กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคล
ภำยนอก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินข้อ 7

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง ส่วนงานที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง ส่วนงานที่ยกเลิก
การตัดรายการบัญชี

ระหว่างกัน งบการเงินรวม
ส่วนงานกระดาษ ส่วนงานเยื่อกระดาษ ส่วนงานไม้สับ การตัดรายการบัญชี

ระหว่างกัน รวม ส่วนงานกระดาษ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รำยได้จำกภำยนอก 19,297 20,479 1,387 791 463 657 - - 21,147 21,927 1,049 3,271 - - 22,196 25,198

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - 8,694 8,716 4,620 5,014 (13,314) (13,730) - - 1,055 3,607 (1,055) (3,607) - -

รำยได้ทั้งสิ้น 19,297 20,479 10,081 9,507 5,083 5,671 (13,314) (13,730) 21,147 21,927 2,104 6,878 (1,055) (3,607) 22,196 25,198

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,607 659 428 58 45 (60) (39) (2) 2,041 655 (214) (684) - - 1,827 (22)

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:

ดอกเบี้ยรับ 7 4 - - 7 4

ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพต้นกระดำษ (101) (29) (326) (127) (427) (156)

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 249 363 - 37 249 400

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 287 (209) - - 287 (209)

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 515 7 - - 515 7

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 69 (33) - - 69 (33)

โอนกลับ (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร 4 (25) - - 4 (25)

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (932) (999) - (1) (932) (1,000)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ภำษีเงินได้ 2,139 (266) (540) (775) 1,599 (1,041)

รำยได้ภำษีเงินได้ 673 86 48 75 721 161

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี 2,812 (180) (492) (700) 2,320 (880)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รำยได้จำกกำรขำยกระดำษ เยื่อกระดำษและไม้สับแยกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

ส่วนงำนในประเทศ 5,787 5,635

ส่วนงำนในต่ำงประเทศ 15,854 19,085

รวม 21,641 24,720

รำยได้ข้ำงต้นได้รวมรำยได้จำกขำยกระดำษของส่วนงำนที่ยกเลิกในต่ำงประเทศส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 1,002 
ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 3,193 ล้ำนบำท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี)

ประเทศไทย 21,817 25,571

ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย 717 825

ประเทศในทวีปยุโรป - 1,660

รวม 22,534 28,056

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มรีำยได้จำกลกูค้ำรำยใดท่ีมมีลูค่ำเท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุอนัเกีย่วเนือ่งกบักำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน ส่วนปรบัปรงุอำคำรส�ำนกังำน
และกำรซื้อเครื่องจักรจ�ำนวน 413 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2560: จ�ำนวน 431 ล้ำนบำท)

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรส�ำนักงำน ยำนพำหนะและโกดังเก็บ
สินค้ำคงเหลือ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำหนึ่งปีถึงสิบปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนิน
งำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 30 63 25 30

1 ถึง 5 ปี 27 21 12 5

มำกกว่ำ 5 ปี 1 4 - -

รวม 58 88 37 35

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำบริกำรที่บอก
เลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 23 126 23 20

1 ถึง 5 ปี 6 6 6 2

รวม 29 132 29 22

34.4 หนังสือค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อ
ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 23 ล้ำนบำท (2560: จ�ำนวน 99 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 21 ล้ำนบำท 2560: 
จ�ำนวน 97 ล้ำนบำท)

35. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ

ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - - - 17,680 21,266 17,680 21,266

สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ - - - - 57 1,841 57 1,841

ตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 93 17 - - 93 17

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำซื้อขำย 
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 31 127 - - 31 127

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 13,624 15,323 - - 13,624 15,323

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - - - 10,311 12,131 10,311 12,131

สินทรัพย์ชีวภำพ - ต้นกระดำษ - - - - 57 184 57 184

ตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 93 17 - - 93 17

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตรำสำรอนพุนัธ์ - สญัญำซื้อขำย 
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

- - 31 127 - - 31 127

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 13,624 15,323 - - 13,624 15,323
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36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำซื้อสินค้ำแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำร
เงิน เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและ
มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่อนัเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สนิค้ำแก่กจิกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน และ เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยง
นี้โดยกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำย ที่
เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สนิเชือ่คอืมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สินค้ำแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิปันผลค้ำงรบัจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั และเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียที่ส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้กูร้ะยะยำว สกุลเงนิบำท อย่ำงไรก็ตำม เนือ่งจำกสนิทรพัย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่
มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 2 - - 591 455 54 129 647 586 0.01 - 4.00 0.01 - 3.00

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - - - 3,795 4,303 3,795 4,303 - -

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 117 - - - 117 - MLR+1 -

เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - - 105 - 105 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 167 95 - - - - - - 167 95 1.41 - 4.99 1.41 - 4.82

169 97 - - 708 455 3,849 4,537 4,726 5,089
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 60 - - 694 2,451 - - 694 2,511 หมำยเหตุ 17 หมำยเหตุ 17

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - - - 2,068 2,549 2,068 2,549 - -

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 33 197 16 33 - - - - 49 230 3.77 - 8.57 4.75 - 8.57

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 1,362 1,817 - - 1,362 1,817 หมำยเหตุ 21 หมำยเหตุ 21

หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท 2,350 441 11,237 14,668 - - - - 13,587 15,109 หมำยเหตุ 22 หมำยเหตุ 22

2,383 698 11,253 14,701 2,056 4,268 2,068 2,549 17,760 22,216

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 502 337 5 4 507 341 0.01 - 0.85 0.10 - 0.85

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - - - 3,873 5,264 3,873 5,264 - -

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 94 - - - 94 - MLR+1 -

เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 1 105 1 105 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 1,259 - - - - - - - 1,259 - 4.62 - 5.46

- 1,259 - - 596 337 3,879 5,373 4,475 6,969

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 60 - - 687 2,048 - - 687 2,108 หมำยเหตุ 17 หมำยเหตุ 17

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - - - 2,892 4,616 2,892 4,616 - -

เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 33 197 16 33 - - - - 49 230 3.77 - 8.57 4.75 - 8.57

หุ้นกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท 2,350 441 11,237 14,668 - - - - 13,587 15,109 หมำยเหตุ 22 หมำยเหตุ 22

2,383 698 11,253 14,701 687 2,048 2,892 4,616 17,215 22,063
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำและเครื่องจักร รวมทั้งกำร
ลงทุนในบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญำ ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำ
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยในต่ำงประเทศซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 40 65 11 18 32.4498 32.6809

ยูโร 26 21 1 4 37.1252 39.0273

หยวน 35 34 16 23 4.7237 5.0145

ริงกิต 9 7 1 2 7.8056 8.0584

ดีแรห์ม 4 4 3 3 8.8342 8.8984

เหรียญออสเตรเลีย 1 3 1 2 22.8411 25.4772

วอน 625 2,470 5,720 2,146 0.0290 0.0306

เหรียญนิวซีแลนด์ 1 1 - - 21.7615 23.1886

เหรียญฮ่องกง 2 1 6 9 4.1416 4.1803

เหรียญไต้หวัน 4 - 64 41 1.0545 1.0958

ริยำล - - 2 3 8.6491 8.7143

ดองเวียดนำม - 1,373 24,224 12,236 0.0014 0.0014

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 37 63 11 18 32.4498 32.6809

ยูโร 26 43 1 27 37.1252 39.0273

หยวน 35 34 16 23 4.7237 5.0145

ริงกิต 9 7 1 2 7.8056 8.0584

ดีแรห์ม 4 4 3 3 8.8342 8.8984

เหรียญออสเตรเลีย 1 3 1 2 22.8411 25.4772

วอน 625 2,470 5,720 2,146 0.0290 0.0306

เหรียญนิวซีแลนด์ 1 1 - - 21.7615 23.1886

เหรียญฮ่องกง 2 1 6 9 4.1416 4.1803

เหรียญไต้หวัน 4 - 64 41 1.0545 1.0958

ริยำล - - 2 3 8.6491 8.7143

ดองเวียดนำม - 1,373 24,224 12,236 0.0014 0.0014

วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

จ�านวนเงิน

2561

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบก�าหนด
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อวอน
85 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

1,051 ถึง 1,115
วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

11 มีนำคม 2562 ถึง 
6 ธันวำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อหยวน
33 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

6.8970 ถึง 6.9900
หยวนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

21 กุมภำพันธ์ 2562 
ถึง 10 มิถุนำยน 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อเหรียญ
ไต้หวัน

14 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

30.5800 ถึง 31.0000
เหรียญไต้หวันต่อ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ
28 พฤษภำคม 2562 
ถึง 21 ตุลำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อเหรียญ
ฮ่องกง

5 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

7.8115 ถึง 7.8390
เหรียญฮ่องกงต่อ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ
23 เมษำยน 2562 ถึง 
28 พฤษภำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อดีแรห์ม
3 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

3.7060 ถึง 3.7075
ดีแรห์มต่อเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ
18 เมษำยน 2562 ถึง 
28 พฤษภำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อเปโซ
ฟิลิปปินส์

0.6 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

54
เปโซฟิลิปปินส์ต่อ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ
23 พฤษภำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อรูปี
0.4 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

73.8
รูปีต่อเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ

28 พฤษภำคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท
0.1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

32.43
บำทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

2 มกรำคม 2562

จ�านวนเงิน

2561

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบก�าหนด
ตามสัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท
183 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

32.1525 ถึง 33.0800
บำทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

9 มกรำคม 2562 ถึง 
21 พฤศจิกำยน 2562

ยูโรต่อบำท 13.2 ล้ำนยูโร 37.7900 ถึง 38.0500 บำทต่อยูโร
28 พฤษภำคม 2562 
ถึง 8 พฤศจิกำยน 

2562

เหรียญสิงคโปร์ต่อบำท 5 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ 23.5
บำทต่อเหรียญ 

สิงคโปร์
28 พฤษภำคม 2562

เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

3 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย

0.7170 ถึง 0.7310
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
ต่อเหรียญออสเตรเลีย

28 กุมภำพันธ์ 2562 
ถึง 28 พฤษภำคม 

2562

เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

0.9 ล้ำนเหรียญ
นิวซีแลนด์

0.6665 ถึง 0.6708
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
ต่อเหรียญนิวซีแลนด์

28 กุมภำพันธ์ 2562 
ถึง 28 พฤษภำคม 

2562
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จ�านวนเงิน

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบก�าหนด
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อวอน
20 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

1,123 ถึง 1,180
วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

17 มกรำคม 2561 ถึง 
5 พฤศจิกำยน 2561

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท
8 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

35.4250 ถึง 35.5300
บำทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

16 มกรำคม 2561 ถึง 
19 มกรำคม 2561

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อบำท
85 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

32.3700 ถึง 33.2400
บำทต่อเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ

26 กุมภำพันธ์ 2561 
ถึง 3 มกรำคม 2562

ยูโรต่อบำท 6 ล้ำนยูโร 37.3100 ถึง 38.6600 บำทต่อยูโร
8 มกรำคม 2561 ถึง 
18 เมษำยน 2561

ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 16 ล้ำนยูโร 1.1055 ถึง 1.1185
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ต่อยูโร

9 พฤษภำคม 2561 
ถึง 18 พฤษภำคม 

2561

ความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำไม้ท่อนของต้นกระดำษ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยคำดว่ำรำคำไม้ท่อนจะไม่ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญในอนำคตอันใกล้ดงัน้ันจึงมิได้ท�ำสัญญำอนุพนัธ์หรอืสัญญำอืน่ใดเพือ่บริหำรควำม
เสีย่งจำกรำคำไม้ท่อน บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้สอบทำนและติดตำมรำคำไม้อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อพิจำรณำควำมจ�ำเป็นของกำรใช้มำตรกำร
บริหำร ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินให้เหมำะสม

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ 13,587 13,624 15,109 15,323

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำร
เงนิ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั แสดงมลูค่ำยตุธิรรมโดยประมำณตำมมลูค่ำตำมบญัชี
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข) เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและเงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่่ำยดอกเบีย้ในอตัรำใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ค) หุ้นกูร้ะยะยำวสกลุเงินบำทแสดงมลูค่ำยตุธิรรมตำมรำคำตลำดของสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย

ง) ตรำสำรอนุพันธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลก
เปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ยและเส้นรำคำล่วงหน้ำ
ของสินค้ำโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำใน กำรประมำณมูลคุ่ติธรรมของ
ตรำสำรอนุพันธ์

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั ไม่มกีำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัช้ันของมลูค่ำยตุธิรรม

37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุน ที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.34:1 1.56:1 1.56:1 1.63:1

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2560 และ

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตำมที่ได้รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 927 910 752 734 792 710

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 367 364 336 333 342 326

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 466 449 343 323 245 170

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,401 1,398 873 865 977 957
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�าไรขาดทุน:

รำยได้จำกกำรขำยกระดำษ 23,686 23,707 23,338 23,359

รำยได้จำกกำรขำยเยื่อกระดำษ 600 729 4,838 6,578

ต้นทุนขำยเยื่อกระดำษ 491 610 3,992 5,727

รำยได้อื่น 414 519 2,142 2,403

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 3,429 3,450 3,430 3,451

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่วนัที ่31 มกรำคม 2562 บรษัิทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและมผีูแ้ทนถอืหุน้กู ้โดยบริษทัฯ 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด จ�ำนวนรวม 2,350,000 หน่วย ในรำคำ หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 2,350 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่ำวมีอำยุ 5 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติพิเศษอนุมัติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 1.70 บำท จ�ำนวน 405 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 689 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ำยและบันทึกเงินปันผลดังกล่ำวใน
ไตรมำสที่หนึ่งของปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2561 จำกก�ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่ม
เติมจำกเงินปันผลระหว่ำงกำลของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 2.50 บำท จ�ำนวน 405 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,013 ล้ำนบำท โดย
บริษัทฯ จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562






	AR61 Front Cover
	ANR2561_[002-019]
	ANR2561_[020-085]
	ANR2561_[086-129]
	ANR2561_[130-147]
	ANR2561_[148-167]
	ANR2561_[168-247]
	AR61 Back Cover



