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กิิจกิรรม
เพื่่�อประโยชน์์ต่่อ
สัังคมและ
สั่�งแวดล้อม

• กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เป็นเอกชนไทยรายแรกที่เข้าร่วมการรับรองการ
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนระดับโลกด้วยมาตรฐาน PEFC (The 
Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวระบบการรับรอง
การจดัการป่าไม้ของไทยและเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านการออกใบรบัรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

• กิจกรรม “Earth Hour 2019 รวมพลังปิดไฟ ลดโลกร้อน”  
ดั�บเบิ�ล เอ เชิิญชิวนคนไทยร่วมปิดไฟลดโลกร้อนในวันเสาร์
ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั�งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 
ชิั่วโมง พร้อมกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมทั�งสำานักงานเครือข่าย
ดั�บเบิ�ล เอ และชุิมชินโดยรอบก็ร่วมปิดไฟและอุปกรณ์์ไฟฟ้าที่
ไม่จำาเป็นด้วยเชิ่นกัน พร้อมรณ์รงค์สร้างจิตสำานึกให้พนักงานใน
องค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชิพ้ลังงานอย่างรู้คุณ์ค่าและร่วม
ลดโลกร้อน ซึ่ึ่งรณ์รงค์ต่อเนื่องทุกปี

• กจิกรรมปล่อยพันธุป์ลาและกุง้ 
รวม 1,700,000 ตัว ให้กับลุม่นำ�า
ในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นการ
อนรุกัษ์พันธุสั์ตว์นำ�า แหล่งอาหาร
และสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศให้กับธรรมชิาติ

• กิจกรรม “อาสาร่วมใจ ปลูกป่า เก็บขยะ เพ่ือโลก เพ่ือเรา” โดยมีพนักงาน
ดั�บเบิ�ล เอ จิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชิายเลน ณ์ เกาะธรรมชิาติท่าข้าม (เกาะนก) 
ต.ท่าข้าม อ.บางปะกงจ.ฉะเชิิงเทรา นอกจากนี� ยังได้ร่วมเก็บขยะในบริเวณ์ 
ป่าชิายเลนที่ซัึ่ดมาจากชุิมชิน เพ่ือเป็นการชิ่วยฟ้�นฟูและอนุรักษ์ป่าชิายเลน 
แหล่งอนุบาลสัตว์นำ�า สร้างโลกสีเขียวและคืนความสมดุลให้กับธรรมชิาติ

ด้ า น

สั่�งแวดล้อม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินิกิจก�ริควบค่� ไปกับก�ริ
ริับผิิดำชอบต่�อสัังคมแลุ่ะสิั�งแวดำลุ่้อมอย่��งย่ั�งย่ืนิ 
เพื่่�อพื่ัฒนิ�เย่�วชนิ สัังคม แลุ่ะช่มชนิให้้มีค่ณภ�พื่
ที�ดำีขึ้้�นิ ผิ��นิกิจกริริมในิดำ้�นิต่��ง ๆ โดำย่ในิปี 2562 
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำดำำ�เนิินิกิจกริริมเพื่่�อปริะโย่ชน์ิต่�อ
สัังคมแลุ่ะสัิ�งแวดำลุ่้อมดำังต่�อไปนิี�
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• กิจกรรม “A to a เรียนรู้อาชีพแพทย์แผนไทย...สมุนไพรไทย 
ภมูปัิญญาสร้างอาชีพ” ถือเป็นหนึง่ในโครงการ Double A Better 
Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ที่ชิวนพี่ ๆ ทุกอาชิีพมาร่วมเป็น
พี่ A(ใหญ่) ร่วมเติมฝัน ปันประสบการณ์์ให้กับน้อง ๆ  a (เล็ก) เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชินมีเป้าหมายสู่อาชิีพในฝัน

• กิจกรรม “Double A Show Your Green Mind” รณ์รงค์ให้
พนักงานในองค์กรตระหนักและใส่ใจในเรื่องส่ิงแวดล้อม โดยเริ่ม
ต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ ในชีิวิตประจำาวัน หันมาใชิ้
ถุงผ้า แก้วนำ�าหรอืกระบอกนำ�าส่วนตวั กล่องข้าวหรอืป่ินโต แทนการ
ใชิ้ภาชินะพลาสติกแบบครั�งเดียวทิ�งและกล่องโฟม เพื่อลดปริมาณ์
ขยะและชิ่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• โครงการ “กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก” รับบริจาคห่อ
กระดาษที่ใชิ้แล้วแต่สภาพดี เพ่ือส่งต่อให้ผู ้ด้อยโอกาสพับถุง
ยาสร้างรายได้ และได้มอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศรและโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สำาหรับใส่ยาให้คนไข้ตาม
นโยบายภาครัฐที่ลดการใชิ้ถุงพลาสติก ลดปริมาณ์ขยะ ซึ่ึ่งดำาเนิน
มาต่อเนื่องตั�งแต่ปี 2561

• โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำาบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี รณ์รงค์รับบริจาคโทรศัพท์มือถือ
ทีไ่ม่ใช้ิแล้วจากพนกังานดั�บเบิ�ล เอ นำากลบัไปรไีซึ่เคลิควบคูกั่บการ
กำาจดัขยะอเิลก็ทรอนกิส์อย่างถูกวิธแีละปลอดภยัตามหลกัวิชิาการ
โดยผลตอบแทนจากการรีไซึ่เคิลจะไม่หักค่าใชิ้จ่าย ทางองค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าตูมจะนำาไปจัดซึ่ื�อหนังสือด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างจินตนาการของเยาวชิน มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กว่า 5 แห่ง ในเขตพื�นที่ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

• โครงการ “กระดาษหน้าที่ 3 ปี 2” รับบริจาคกระดาษที่ใชิ้แล้ว
แต่สภาพดี ปฏิทินเก่าและนิตยสารไม่ใชิ้แล้วจากพนักงานและ
สำานักงานของบริษัท ภายใต้แคมเปญ Smart Office เพื่อมอบให้
กับมูลนิธิชิ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชิินูปถัมภ์ 
นำาไปจดัทำาหนงัสืออกัษรเบรลล์ ส่ือการเรยีนการสอนให้กับนกัเรยีน
ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

• จดัโครงการ ONE DREAM ONE TREE เป็นคร้ังแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วมส่งต่อต้นกระดาษ 1 ต้นต่อ 
1 รมี ให้ชิาวนาไทยปลกูบนคนันา ช่ิวยสร้างพื�นทีสี่เขียวและเป็นเงิน
ออมสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย

• “ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขให้น้อง” มอบอุปกรณ์์การเรียน อุปกรณ์์
กีฬา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) จ.ฉะเชิิงเทรา สร้างความ
สุขและรอยยิ�ม เนื่องในวันเด็กแห่งชิาติ 2562

• กิจกรรม “Double A Safety Talk for 
Kids อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงเรียน” โดยมีพ่ี ๆ ฝ่ายส่ิงแวดล้อม
ของดั�บเบิ�ล เอ มาเป็นจิตอาสา ให้ความ
รู ้เบื�องต้นเรื่องฝุ ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบุยายใบ
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือ
ให้เด็ก ๆ รู้เท่าทันสถานการณ์์ของโลกใน
ปัจจบัุน ไม่ให้ตืน่ตระหนก เกดิความเข้าใจที่
ถูกต้องและรูจ้กัการป้องกันดูแลตนเอง เช่ิน
วิธีใชิ้หน้ากากอนามัย รู้ต้นเหตุของการเกิด
ฝุ่น การรักษาความสะอาด เป็นต้น นับเป็น
กิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้จากพ่ีสู่
น้อง รวมทั�งขยายความรู้สู่ชิุมชิน • กิจกรรม “Double A Safety Talk for 

Kids อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงเรียน” ครั�งที ่2 โดยมพีนกังานฝ่ายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของดั�บเบิ�ล เอ มา
เป็นจิตอาสา ให้ความรู้ทั�งภาคทฤษฎีและ
ฝึกปฎิบัติในการป้องกันและปฎิบัติตน
เมื่อเกิดอุบัติภัยทั�งที่บ้านและในโรงเรียน 
เชิ่น ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ แก๊สระเบิดเป็นต้น 
ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดบุยายใบ อำาเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  เ พ่ือให้
ความรู้ สามารถช่ิวยเหลือตัวเองและผู้อื่น
ได้เบื�องต้น ชิ่วยบรรเทาความรุนแรงของ
สถานการณ์์ที่เกิดขึ�น

ด้ า น

สั่�งแวดล้อม
ด้ า น

การศึึกษา
และการเรียนร้้
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• มอบทุนสนับสนุน ด.ช.ลีโอนาร์ด ปิยะไชย นักกีฬาเยาวชน
เทเบิลเทนนิส อายุ 9 ขวบ สัญชิาติ ไทย – ออสเตรเลีย ซึ่ึ่งคว้า
แชิมป์ในต่างประเทศมาแล้วหลายทวัร์นาเมนต์ และชินะเลศิรายการ 
Victorian Open Junior Table Tennis Championship รวมทั�งได้
เข้าร่วมแข่งในรายการ BTU JOOLA CUP 2019 ครั�งที่ 3 จัดโดย 
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนสิแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสรมิเยาวชินได้มี
แรงบันดาลใจก้าวสู่อาชิพีทีฝั่นเพ่ือสร้างอนาคตทีดี่ ภายใต้แคมเปญ 
Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา

• กิจกรรม “Double A Happy Back to School 
คร้ังที ่2” ให้กับนกัเรยีนชัิ�น อนบุาล-ป 6 โรงเรยีน
วัดหลังถำ�า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โดยนำารถห ้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน.ให ้
น้อง ๆ  เลือกอ่านหนังสือที่ถูกใจ ค้นคว้าหาความ
รู้ส่งเสริมรักการอ่าน

• มอบทนุการศึกษาให้นักเรียนช้ันประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุยายใบ อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่ึ่งเป็นทุนการศึกษาจากโครงการ 
“ขยะเพื่อน้อง” โดยพี่ ๆ  ดั�บเบิ�ล เอ ได้ร่วมกันคัด
แยกขยะทีร่ไีซึ่เคลิไดม้าจำาหน่ายเพ่ือนำารายไดม้า
เป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชิุมชินรอบ
โรงงาน แบ่งเป็นทุนเรียนดีแต่ยากจน และทุน
นักเรียนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

• “ดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อน้อง” มอบสมุดเพื่อใช้ในการ
ศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารกว่า 50 
โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่ึ่งเป็นกิจกรรมที่พนักงาน
ดั�บเบิ�ล เอ แจ้งความประสงค์จะนำาสมุดไปมอบ
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดบ้านเกิด
ของตนเอง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้กับน้อง ๆ
ได้มีอปุกรณ์ก์ารเรียนและสรา้งแรงบนัดาลใจให้
เยาวชินมีอนาคตที่ดีต่อไป

• สนับสนุนโครงการประกวดเร่ืองส้ันยอดเย่ียม
แห่งปี ชิิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท
จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร ่วมกับสมาคม
นกัเขียนแห่งประเทศไทย เป็นเวทีให้คนไทยแสดง
ฝีมือการเขียน เพื่อสืบสานงานวรรณ์กรรมที่ทรง
คณุ์ค่าสู่ผูอ่้านและสังคม รวมทั�งส่งเสรมิให้สังคม
ไทยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนุนทุนสร้างโดมอเนกประสงค์แก่โรงเรียนวัดบึงกระจับ 
(บุญมีรัฐประชิาสรรค์) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิิงเทรา เพ่ือใชิ้เป็น
สถานที่ในการพัฒนาคุณ์ภาพการจัดการเรียนการสอน และเติม
เต็มความสุขในการเรียนรู้แก่นักเรียน

• “UTCC Co-working Space” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ดั๊บเบิ้ล เอ 
ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการจัดสร้าง เพื่อ
ใชิ้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์์ในการสร้างสรรค์ไอเดีย
ทางธุรกิจ ปั�นสตาร์ทอัพจากคนรุ่นใหม่ โดยชิูกลยุทธ์นวัตกรรม
มาขับเคลื่อนสังคมธุรกิจ ซึ่ึ่งจุดเด่นสำาคัญ คือ มีคณ์าจารย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาชิ่วยเป็นเมนเทอร์ ให้คำาปรึกษา
อย่างใกล้ชิิดแก่นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นจะเป็น
นักธุรกิจมืออาชิีพ

• กิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ พี่สอนน้อง ตอน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
น่ารู้ เน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเป็นกิจกรรมให้ความ
รู้ผ่านการทดลองที่สนุกเพลิดเพลิน อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากลูก
มะนาว (ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี) การทดลองเรื่องความหนา
แน่นของสาร กับการใชิ้ประโยชิน์ กับน้อง ๆ ชิั�นประถมศึกษาปีที่ 
6 จำานวนกว่า 100 คน ในตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจนีบรุ ีทั�งนี� โครงการพ่ีสอนนอ้งไดม้กีารจดัขึ�นมาอยา่งตอ่เนือ่ง
โดยให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับเยาวชินในพื�นที่ ตามโครงการส่ง
เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชิน
ไทย

ด้ า น

การศึึกษา
และการเรียนร้้

ด้ า น

การศึึกษา
และการเรียนร้้
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• มอบทนุสนับสนุน 1 ล้านบาทในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังที ่7 ในโอกาส
พระราชิพิธบีรมราชิาภเิษก พุทธศกัราชิ 2562 ซึ่ึง่โครงการฯ นี�ร่วมกบัมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนกัศกึษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ได้ระดมแพทย์ผู้เชิี่ยวชิาญทั่วประเทศ 22 สาขา จาก
หลายสถาบันการแพทย์ชิั�นนำากว่า 500 คน ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ชิ่วยเหลือด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่ยากและซึ่ับซึ่้อนแก่ผู้ป่วย

ในจังหวัดเพชิรบุรี และพื�นที่ใกล้เคียง มียอดรักษาและคัดกรองผู้ป่วยมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่เสียค่าใชิ้จ่าย ณ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชิรบุรี

• โครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย คร้ังที่ 2” มูลนิธิ
พัฒนาระบบสุขภาพอำาเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือนำามาใชิ้ในการตรวจ
คัดกรองและตัดแว่นตาสายตามอบแก่ผู ้สูงอายุในเขตอำาเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีกว่า 1,200 ราย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การมองเห็น ให้มีความสะดวกต่อการดำาเนินชีิวิตและลดอุบัติเหตุ 
เพื่อพัฒนาคุณ์ภาพชิีวิตให้กับประชิาชิน

• มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาจากการสมทบทุนในกิจกรรม 
“Double A Run Together วิ่งนี้..เพื่อแบ่งปัน” ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านม่วงโพรง จ.ฉะเชิิงเทรา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องผลิตออกซึ่ิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องมือทันตกรรม เก้าอี�
รถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น

• จดักจิกรรม “หน่วยแพทย์สัญจร” ร่วมกบัโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภยัภเูบศร สำานกังานสาธารณ์สุขจงัหวัดปราจนีบุร ีและมอบเตยีง
สำาหรบัผูป่้วยและทีน่อนลมให้กับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล
ท่าตมู ซึ่ึง่กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจรได้จดัมาอย่างต่อเนือ่งกว่า 15 
ปี โดยมีคณ์ะแพทย์และพยาบาลให้บริการตรวจรักษาฟรี บริการ
ด้านทันตกรรม และด้านสาธารณ์สุขต่าง ๆ เพ่ือให้ประชิาชินใน
ชิุมชินมีสุขภาพแข็งแรงและคุณ์ภาพชิีวิตที่ดี ทั�งนี�ยังได้สนับสนุน
งบประมาณ์ปรบัปรงุห้องทนัตกรรมและครภุณั์ฑ์ ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านคลองรั�ง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาและการส่งเสริม
ด้านทนัตกรรมของประชิาชินในพื�นทีท่ีเ่พ่ิมมากขึ�น และเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชิาชินได้เข้ารับการบริการอย่างทั่วถึง

• ด๊ับเบิล้ เอ ร่วมกบัหลักสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการ
แพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.)รุ่นที่ 5 มอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศล “ชวนเพ่ือนว่ิง ย่ิงให้...ย่ิงได้” PCMC 
Charity Run 2019 เพ่ือระดมทุนจัดซืึ่�อวัสดุประกอบอาคารและ

เครื่องมือแพทย์ ให้กับอาคารผู้ป่วย 20 ชิั�นของศูนย์การแพทย์ 
ปัญญานันทภิกขุ ชิลประทาน จังหวัดนนทบุรี

• มอบอุปกรณ์ชุดปฏิบัติงานส�าหรับหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยใน
พ้ืนที่อ�าเภอศรีมหาโพธิ อาทิ เปลพยาบาล แผ่นกระดานเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์์ กระเป๋ายาสำาหรับปฐมพยาบาล ชิุดดาม
คอ หลัง และขา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสนับสนุนการทำางาน
ของจติอาสาผูเ้สียสละ ให้มคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบัิตหิน้าทีใ่นการดูแล
ผูป้ระสบเหตแุละสามารถช่ิวยเหลอืผูบ้าดเจบ็ได้อย่างทนัท่วงทกีรณ์ี
ที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

• มอบเคร่ืองปั่นเลือด( Hematocrit) และเคร่ืองวัดความดัน
โลหิตให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำาบลบ้านทาม อำาเภอ
ศรมีหาโพธ ิจงัหวัดปราจนีบุร ีซึ่ึง่เป็นอปุกรณ์์ทีจ่ำาเป็น เพ่ือใช้ิในการ
ตรวจสอบความเข้มข้นของเลือด และตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื�นที่ 
เนื่องจากเป็นพื�นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำาอำาเภอ

• จดัอบรมความปลอดภยัในชุมชนให้กบัตัวแทนชาวบ้านในตำาบล
ท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้ทั�งทฤษฎี
และปฎบัิตใินการบรรเทาเหต ุการปฐมพยาบาลผูป่้วยเบื�องต้นก่อน
ได้รับการชิ่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาล อาทิ การสาธิต CPR ชิ่วย
ผู้ประสบเหตุจมนำ�า การใชิ้ถังอุปกรณ์์ดับเพลิง

ด้ า น

สัังคมและชุุมชุน
ด้ า น

สัังคมและชุุมชุน
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• ท�าบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมชุดสังฆทานเคร่ืองเขียนจาก 
ดั๊บเบิ้ล เอ กว่า 100 ชิุด ให้กับวัดทั�งในเขตพื�นที่ จังหวัดฉะเชิิงเทรา
และปราจีนบุรี รวมทั�งสิ�น 19 วัด ในกิจกรรมดั�บเบิ�ล เอ สร้างบุญ
สร้างปัญญา เพื่อทำานุบำารุงศาสนา และเป็นประโยชิน์แก่พระภิกษุ
สงฆ์

• สนับสนุนการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรม
สุขภาพเพ่ือคนทั้งมวล คร้ังที่ 4 (Thailand Friendly Design 
Expo 2019) และร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด Let’s Play, Young 
@ Heart เพ่ือพัฒนาคุณ์ภาพชิีวิตด้วยการออกกำาลังกาย และใชิ้
ชิีวิตด้วยหัวใจ แค่ใจ Young สนุกก็มีความสุขกับผลิตภัณ์ฑ์และ
บรกิารของดั�บเบิ�ล เอ ตามแนวคดิของอารยสถาปัตย์เพ่ือคนทั�งมวล

• “กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 120” ซึ่ึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำา
ทุกปี ตั�งแต่ปีพ.ศ.2538 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
มีพนักงานจิตอาสา ร่วมทำาบุญในเดือนเกิดด้วยการเลี�ยงอาหาร
กลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการแจกของรางวัล ให้กับน้อง ๆ
สร้างความสุขและรอยยิ�ม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พี่กับน้อง ซึ่ึ่งดั�บเบิ�ล เอ ให้ความสำาคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ
และพัฒนาเยาวชินเพ่ือเตบิโตเป็นอนาคตทีดี่ของประเทศชิาตต่ิอไป 

• มอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใชิ้ใน
กิจกรรมสาธารณ์ประโยชิน์และชิ่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับ
ประชิาชิน เนื่องในวันรวมนำ�าใจชิ่วยกาชิาดจังหวัดปราจีนบุรี

• ด๊ับเบิ้ล เอ มอบกระดาษทิชชู่ให้กับกรุงเทพมหานคร จำานวน
กว่า 10,000 ห่อ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชิาชินทีม่าร่วมงานพระราชิ
พิธีบรมราชิาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้ า น

สัังคมและชุุมชุน

Double A 
Fastprint

Double A
Office Supplies

Double A
QR Lucky in Gold
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บริกิารพื่ริน์ต่์งาน์ง่าย ๆ ผู้่าน์แอปพื่ลิเคชั�น์ใน์โทรศััพื่ท์ม่อถื่อ
ดั�บเบิ�ล เอ ฟาสัต่์พื่ริน์ต่์ เดิน์หน์้าข้ยายจุดให้บริกิารอย่างต่่อเน์่�อง 
เม่�อสัิ�น์ปี 2562 ท่�ผู้่าน์มา ม่จุดต่ิดต่ั�งทั�วประเทศัมากิกิว่า 1, 900 จุด 
และยอดสัมาชิกิสัะสัมท่�ได้ใช้บริกิารมากิกิว่า 500,000 รายทั�วประเทศั

ด้วยสินค้าที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “คุณ์ภาพที่คุณ์ไว้วางใจ” เพ่ือตอบโจทย์การใชิ้งาน
ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษแพ็คเล็ก, สมุด, กระดาษโน้ต, ปากกา, แฟ้ม ฯลฯ ที่
มีวางจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องเขียนทั่วไป และชิ่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อให้สื่อสาร
ได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงมีการจัด Online Campaign ทั�งโฆษณ์า, การโปรโมตผ่าน Facebook Fan 
Page, Timeline บน Instagram, YouTube และ Line ของ Double A Thailand โดยหลัก ๆ  จะ
เปน็การแนะนำาสนิค้า Hero Products ของบริษทั ไดแ้ก ่Double A Gel Pen และ Double A Smart 

Stapler เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก และตอกยำ�าด้วยการจัด Promotion 
ให้ลูกค้าได้ทดลองใชิ้สินค้าอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากการจัดทำา Promotion และ Online Campaign ต่าง ๆ   
แลว้ ยงัมกีารจัด Display ทัว่ประเทศ เพ่ือสรา้ง Brand Visibility 
เพ่ิมพื�นทีก่ารขาย และสรา้งจดุสนใจให้กับลกูคา้ในการเขา้ถึง
สนิคา้ของบรษิทั ไมว่่าจะเปน็การเพ่ิมชัิ�นวางสนิคา้ในช่ิองทาง 
Modern Trade และ Traditional Trade เพื่อเพิ่มพื�นที่การ
ขาย และสรา้งความโดดเด่นใหก้บัสนิคา้ ทั�ง Shelf แบบตั�งพื�น 

และ Shelf สำาหรับวางบน Counter ที่จะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณ์ะพื�นที่ของร้านค้า รวมถึงการติดตั�งส่ือ ณ์ จุดขาย เชิ่น 
Sticker See-Through, Standee, Floor Sticker, Shelf Strip, 

Shelf Stopper เพ่ือสร้างให้เป็น Double A Zone เพ่ิมความ
น่าสนใจให้กับสินค้าของบริษัทอีกด้วย

Double A 
Fastprint 
#AnywhereAnytime

Double A Office Supplies

Double A QR Lucky in Gold
บริการพรินต์ในรูปแบบใหม่ที่ใช้ิเทคโนโลยีเข้ามาอำานวยความ

สะดวกนี� กับพฤติกรรมที่มีการใชิ้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากขึ�น
นอกจากมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถเลือกพรินต์งาน
จากบรกิารทีม่จีำานวนมาก ยงัช่ิวยเตมิเตม็ธรุกจิอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นจดุตดิตั�ง 
ดั�บเบิ�ล เอ ฟาสตพ์รินต ์ให้สมบูรณ์แ์บบในการบรกิารใหม้ากขึ�น โดย
เน้นจุดติดตั�งในมหาวิทยาลัยและบริเวณ์ใกล้เคียงอย่างหอพักและ
รา้นสะดวกซึ่ื�อ รา้นถา่ยเอกสาร และรา้น co-working space เพ่ือมุง่
ตอบโจทยก์ารใช้ิงานของลกูคา้กลุม่หลักอยา่งนสิิต นกัศกึษาและคน
ทำางานอิสระ นอกจากนี�ได้จับมือกับกลุ่มร้านค้าปลีกรายใหญ่อย่าง 
B2S, Family Mart และ Lawson 108 ซึ่ึ่งได้มีการติดตั�งการบริการ
ในเกอืบทกุสาขาทีอ่ยูใ่กลก้บัสถาบนัการศกึษา หลงัไดร้บัผลตอบรบั
ที่ดีขึ�นอย่างต่อเนื่อง สำาหรับกลุ่มดังกล่าว นอกจากนั�นยังได้มีการ 
ติดตั�งใน co-working space ชัิ�นนำาอย่าง Too Fast To Sleep, 
Wake Up, Class Café ทุกสาขา รวมไปถึง Co-op SAMYAN 
Midtown ซึ่ึ่งมุ่งเน้นตั�งอยู่ในบริเวณ์ Co-working Space เป็นหลัก

เพื่อกระตุ้นยอดสมาชิิกใหม่และการพรินต์ ดั�บเบิ�ล เอ ได้จับมือ
กบัพารท์เนอรท์างธรุกจิ ทรมูนันี ่วอลเลท็ เพ่ือมอบคณุ์ประโยชินผ์า่น
กจิกรรมมากมายให้กบัลกูคา้ทีจ่่ายคา่บรกิารผ่าน ทรมูนันีว่อลเล็ท ใน
ชิอ่งทาง Social Media นอกจากนี�ยงัมโีปรโมช่ัินใหมส่ำาหรับการสรา้ง 
Brand Loyalty อาทิเชิน่ กจิกรรมสะสมแต้ม แลกเครดิตพรนิต์ฟร ีเพ่ือ
กระตุ้นการใชิ้บริการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่ึ่ง
เปน็ผูใ้ช้ิบรกิารหลกัทีเ่ปน็นิสิตนักศกึษา ดั�บเบิ�ล เอ ไดเ้พ่ิมช่ิองทางการ
สื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์์ร่วมกันระหว่าง Double A Fastprint 
และกลุ่มนักศึกษา ผ่านชิ่องทาง Line@Double A Fastprint โดย
เน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชิน์กับนักศึกษา อาทิเชิ่น การให้ข้อมูล
เก่ียวกับเทคนิคการสัมภาษณ์์งาน เทคนิคการเรียนให้เก่ง รวมถึงมี
การจดักิจกรรมทางการตลาด ผา่นชิอ่งทาง Line@ เพ่ือตอกยำ�าความ
ชิื่นชิอบและสนับสนุนการใชิ้สินค้าบริการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมี
เพื่อนนักศึกษาในชิ่องทางดังกล่าวรวมกว่า 30,000 คน ในปี 2563 
นี�มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ�นผ่านช่ิองทาง 
Facebook Double A Play พร้อมจัดกิจกรรมออนไลน์แจกรางวัล
ประชิาสัมพันธ์ผ่านส่ือแบบผสมผสานทั�งภาพนิ่ง ภาพชิุดและวิดีโอ
และเพ่ิมช่ิองทางติดต่อสอบถามให้ลูกค้าเพ่ือพัฒนาการบริการให้
ดีกว่าเดิม

ดั�บเบิ�ล เอ จัดแคมเปญแจกทองมอบโชิครอบใหม่กับแคมเปญ QR Lucky in Gold สแกนลุ้นทองทั�งปี เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด
ข้างกล่องดั�บเบิ�ล เอ ลุ้นรับทองคำาหนัก 50 สตางค์ จำานวน 30 รางวัลทุกเดือน รวม 210 รางวัล นำ�าหนักรวม 105 บาท กิจกรรม
จัดขึ�นระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการจับรางวัลแจกทองกันทุกเดือน เพื่อเป็นแคมเปญใหญ่สำาหรับ
ขอบคุณ์ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณ์ฑ์คุณ์ภาพของดั�บเบิ�ล เอ มาอย่างต่อเนื่อง

ก่จกรรม
ทางการตลาด

ก่จกรรม
ทางการตลาด
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สั�ริจ�ก
ปริะธ�นิกริริมก�ริ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่านดังนี้

รายชุ่�อกรรมการ  ตำาแหน่ง

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

คณะกริริมก�ริ
บริิษััท

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์และการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกระดาษทั�งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขันและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ึ่งจะชิ่วยให้บริษัทฯ รักษาระดับความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั�งนี� บริษัทฯ ยังได้เดินหน้าขยายจุดติดตั�งบริการพิมพ์งาน ผ่านแอปพลิเคช่ัินบนสมาร์ทโฟน Double A Fast Print 
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสิ�นปี 2562 มีจุดติดตั�งทั่วประเทศมากกว่า 1,900 จุด และยอดสมาชิิกสะสมที่ได้ใชิ้บริการมากกว่า 
500,000 รายทั่วประเทศ 

ดา้นการตลาดในปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไดจั้ดแคมเปญออนไลน์ตา่ง ๆ  โดยการโฆษณ์าผ่าน Facebook, Instagram, YouTube 
และ Line ของ Double A Thailand โดยหลัก ๆ  จะเป็นการแนะนำาสินค้า Hero Products ของบริษัท ได้แก่ Double A Gel Pen 
และ Double A Smart Stapler เพ่ือใหก้ลุม่เปา้หมายรูจ้กั และตอกยำ�าด้วยการจดัโปรโมช่ัินใหล้กูคา้ไดท้ดลองใชิส้นิคา้อกีทางหนึง่
ด้วย นอกจากนั�นยังมีการจัด Display ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า การเพิ่มพื�นที่ขาย และการสร้างจุดสนใจให้กับ
ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าของบริษัท ทั�งนี�ยังมีการจัดแคมเปญขอบคุณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญ QR Lucky in Gold โดย
ใหล้กูคา้สแกน QR code ขา้งกล่องเพ่ือลุน้รบัทองคำา ซึ่ึง่ได้รบัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากกลุม่ลกูคา้ รวมทั�งยงัมกีารจดัโปรโมช่ัิน
เพ่ือให้เกดิความจงรกัภกัดใีนตราสินคา้ อาทิเชิน่ กจิกรรมสะสมแต้ม แลกเครดิตพรนิตฟ์ร ีเพ่ือกระตุน้การใช้ิบรกิารอย่างตอ่เนือ่ง 

นอกจากนี� บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญต่อการเอาใจใส่และดูแลคุณ์ภาพสภาพแวดล้อมและคุณ์ภาพชิีวิตของชิุมชินโดยรอบ
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของชิุมชิน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตาม
แนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำาหรบัแนวทางในการดำาเนนิงานในอนาคตนั�น เป็นทีค่าดการณ์ว์า่ราคาตลาดเยือ่จะมแีนวโนม้สูงขึ�น หลังจากระดบัสินคา้
คงเหลอืในจีนเริม่ลดลงสู่ระดับปกต ิทำาให้บรษิทัฯ ยงัคงนโยบายยืนราคาขายในช่ิวงทีผ่า่นมา และใช้ิมาตรการด้านการตลาดเพ่ือ
แข่งขันกับคู่แข่งที่ลดราคาลง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
ในหลายประเทศทัว่โลก อาจจะส่งผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ได ้หากบางประเทศในกลุม่เอเชิยีทีเ่ปน็ตลาดหลกั
ของบริษัทฯ ไม่สามารถระงับการแพร่ระบาดลงได้ในระยะเวลาอันสั�นเชิ่นเดียวกับประเทศจีน ส่วนในระยะยาว บริษัทฯ วางแผน
การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไรโดยขยายธุรกิจไปสู่สินค้ากลุ่มบรรจุภัณ์ฑ์ โดยเริ่มจากการผลิตเยื่อ Recycle ส่งออกไปยัง
ประเทศจีน เพ่ือรองรับการที่ประเทศจีนออกกฎหมายห้ามนำาเข้าเศษกระดาษที่เคยใชิ้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณ์ฑ์
นอกจากนี� บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไปยังผลิตภัณ์ฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์์สำานักงาน การให้
บริการพิมพ์เอกสารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ึ่งผลิตและจำาหน่ายไปทั�งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเน้น
ไปถึงการเพิ่มจำานวนสมาชิิกในชิ่องทางการจัดจำาหน่ายที่เป็นชิ่องทางกลยุทธ์ เพื่อให้สมาชิิกในชิ่องทางนั�น ๆ สามารถนำาสินค้า 
Double A (ทั�งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์์สำานักงาน) เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเช่ือมั่น
และสนบัสนนุการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา ขอบคุณลูกค้าทีส่นบัสนนุสินคา้ ขอบคุณบริษัทคู่ค้าทีส่่งมอบสินคา้หรอื
บรกิารทีด่ ีขอบคุณธนาคารและสถาบนัการเงนิทีใ่ห้การสนบัสนนุทางการเงนิ และขอขอบคุณสมาชกิในสงัคมและชุมชนที่
สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

(ดร.สมชิัย ฤชิุพันธุ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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(หน์่วย : ล้าน์บาท)

2560 2561 2562

งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 21,527.24 20,171.87 18,648.61

รายได้รวม 22,301.49 21,661.70 19,911.88

กำาไรขั�นต้น 4,493.72 5,047.21 4,751.70

EBITDA 3,347.78 5,655.75 5,460.95

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (880.39) 2,410.63 2,294.53

งบดุล

สินทรัพย์รวม 40,067.84 33,925.07 30,984.67

หนี�สินรวม 24,355.59 19,338.15 18,480.40

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,712.25 14,586.92 12,504.27

อัตราสั่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) -3.95% 11.13% 11.52%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) -2.14% 6.54% 7.07%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -5.35% 16.00% 16.94%

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.56 1.33 1.48

อัตราความสามารถชิำาระดอกเบี�ย (เท่า) 2.51 6.66 6.95

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560 2561 2562

2560 2561 2562

2560 2561 2562

ปี

ปี

ปี

สัริ่ปขึ้้อม่ลุ่
ท�งก�ริเงินิ

กำาไร (ขาดทุน)

สั่นทรัพย์รวม

หน้�สั่นรวม

40,067.84

24,355.59

19,338.15 18,480.40

33,925.07
30,984.67

(880.39)

2,410.63 2,294.53
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1. นิโย่บ�ย่ก�ริปริะกอบธ่ริกิจ

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) เดิมชิื่อ บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร จำากัด (มหาชิน) จดทะเบียน
จัดตั�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำากัดกับกระทรวงพาณ์ิชิย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชินจำากัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทั�งนี� บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นที่การส่งออก
เป็นสำาคัญ ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำานวนทั�งสิ�น 5,029.86 ล้าน
บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชิำาระแล้วจำานวน 4,053.69 ล้านบาท 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซ่ึึ่งมีผลผลิตรวมในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 
จำานวน 545,767 ตัน 575,965 ตัน และ ปี 2562 579,079 ตัน ตามลำาดับ และมีโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์
เขียน 4 โรง ผลผลิตกระดาษรวมในปี 2560 ถึง ปี 2562 จำานวน 828,347 ตัน 643,087 ตัน และ 599,517.93 
ตัน ตามลำาดับ

บริษทัฯ มรีายไดห้ลกัจากการขายกระดาษพมิพเ์ขยีน และเยือ่กระดาษทั�งในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่ึง่
มุ่งเน้นที่การส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Double A” เป็นสำาคัญ โดยบริษัทฯ กระจายสินค้าส่วนใหญ่
ผา่นทางผูจ้ดัจำาหนา่ยและตวัแทนจำาหนา่ยเปน็หลกั อกีทั�งยงัไดก้ระจายสินคา้ผา่นทางรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่
ที่มีสาขาครอบคุลมในหลายพื�นที่ รวมทั�ง ได้พัฒนาช่ิองทางการจำาหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ เองโดยตรง 
เชิ่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary 
Shop เป็นต้น 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดข้ยายการลงทนุทางธรุกิจอยา่งตอ่เนือ่งไมว่่าจะเปน็ภายในประเทศ
และ ตา่งประเทศ ทั�งในสว่นของธรุกจิผลติและจำาหนา่ยกระดาษซึ่ึง่เปน็ธรุกจิหลกั และธรุกจิอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ือ
สนบัสนนุและ เอื�อประโยชินต์อ่การดำาเนนิงานของธรุกจิหลกั เชิน่ การจดัจำาหนา่ยอปุกรณ์แ์ละเครือ่งเขยีน การ
ให้บริการพิมพ์เอกสารจากเครื่อง Fast Print และ การผลิตเยื่อ Recycle เป็นต้น นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้
เขา้ไปลงทุนในธรุกจิพลงังานเพ่ิมเตมิ เพ่ือเปน็การเพ่ิมชิอ่งทางในการสรา้งรายได้และกระแสเงนิสดให้แกก่ลุม่
บริษัทฯ รวมทั�งชิ่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ�น

1.1 วิสััยทัศึน์ วัตถุุประสังค์ เป้าหมาย กลยุทธ์์ ในการประกอบธ์ุรก่จ

กลุม่บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นนโยบายและกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์แ์ละการเปลีย่นแปลงของ
อุตสาหกรรมกระดาษทั�งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา อีกทั�ง กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ 

ผูบ้ริโภคทั�งในประเทศและตา่งประเทศตระหนกัถงึความแตกตา่งของผลติภณั์ฑข์องกลุม่บรษิทัฯ กบัผลติภณั์ฑ์
ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ�น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์์ “ดั�บเบิ�ล เอ” ให้แสดงถึงผลิตภัณ์ฑ์ที่มีคุณ์ภาพสูง
รวมถึงพยายามสร้างภาพลักษณ์์ของการเป็นสินค้าในตลาดระดับบน (Hi-End Segment) นอกจากนี� กลุ่ม
บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารและควบคมุตน้ทนุการผลิตให้เหนอืกว่าผูป้ระกอบการรายอืน่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยกำาหนดแนวทางให้ภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั�งแต่ต้นนำ�าจนถึงปลาย
นำ�า เพ่ือให้สามารถใชิ้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ขยายการลงทุนในโครงการ 
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องและสนับสนุนการดำาเนินงานของธุรกิจหลักเป็นสำาคัญ เชิ่น ผลิตบรรจุภัณ์ฑ์ จัด
จำาหน่ายอุปกรณ์์และเครื่องเขียน เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้ขยายชิ่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านชิ่องทางออนไลน์ delivery.doubleapaper.com ของ 
บริษัทฯ เอง รวมถึงการวางจำาหน่ายสนิค้าในตลาดสนิค้าออนไลน์ Shopee, Lazada, JD central เพือ่อำานวย
ความสะดวกและตอบรบั ความต้องการจากพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยุคดิจติลั 4.0 นี� มบีรกิาร
จัดส่งทั่วประเทศโดยทำางานร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งชิั�นนำา อาทิเชิ่น Kerry Express และ Flash Express

นอกจากนี�กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ ต่อสภาพแวดล้อมและคุณ์ภาพชิวีติของชิมุชินโดยรอบ ซึ่ึ่งจะชิว่ยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

1.2 การเปล้�ยนแปลงและพัฒนาการท้�สัำาคัญของบริษัท 

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุม และลักษณ์ะการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มี
ดังต่อไปนี�

พื่ฤษัภาคม
ปี 2559

• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวน 2 ราย ได้แก่ Income Growth Securities Limited ถือหุ้นจำานวน 23,633,000 หุ้น 
และ Asian Tech L.L.C. ถือหุ้นจำานวน 23,400,000 หุ้น ได้โอนหุ้นทั�งหมดที่ตนถืออยู่รวมเป็นจำานวน 47,033,000 
หุ้น ให้แก่ Always Rich Holdings Limited (“ARH”) จากนั�น ARH ได้โอนหุ้นจำานวน 47,033,000 หุ้นดังกล่าวให้
แก่ Double A Holdings Limited (“DAH”) ส่งผลให้ DAH ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำานวนทั�งสิ�น 349,147,804 
หุ้น ซึ่ึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.13 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด เพ่ิมขึ�นจากจำานวนที่เคยถืออยู่เดิม คือ 
302,114,804 หุ้น ซึ่ึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด

พื่ฤษัภาคม
ปี 2559

• ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที่ 1/2559 ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จำากัด จัดขึ�นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีมติ
พเิศษอนมุัติให้เพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 1 ล้านบาท เป็น 104 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญจำานวน 10.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั�งนี� บริษัทย่อยดังกล่าว
ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณ์ิชิย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และได้รับชิำาระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวครบทั�งจำานวนแล้ว

ธัน์วาคม
ปี 2559

• DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ดำาเนนิการลดทนุของตนทั�งหมดทีถื่อโดย Metro Profit International Limited จำานวน
 35 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ์ 1,472 ล้านบาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม และบริษัทฯได้มีการแปลงลูกหนี�การค้าเป็น
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Alizay จำานวน 76 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ์ 2,793 ล้านบาท) ดังนั�น บริษัทฯ จึงเป็น
ผู้ถือหุ้นของ Alizay โดยตรงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

ธัน์วาคม
ปี 2559

• DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ทำาสัญญาซึ่ื�อหุ้น Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่ึ่งเคยชินะการประมูลสัญญา
ขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรั่งเศส จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่าจ่ายซึ่ื�อรวมจำานวน 1 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ์ 38 ล้าน
บาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจำานวน 0.7 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ์ 27 ล้านบาท) และเป็นเงิน
ลงทุนใน BEA จำานวน 0.3 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ์ 11 ล้านบาท) Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้วเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ม่น์าคม
ปี 2561

• ที่ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจำาหน่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของ Alizay จำานวน 75,737,012 หุ้น ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ทั�งหมดให้แก่ Double A Holdings Limited 
(“DAH”) ซึ่ึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่านบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
98.87 ของหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 35.48 บาท หรือ 0.91 ยูโรต่อหุ้น หรือคิดเป็น
มูลค่ารวมทั�งสิ�น 2,687 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นราคาที่ไม่ตำ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่คำานวณ์ได้ตามรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการอิสระต่อการเข้าทำารายการดังกล่าว เพ่ือลดผลกระทบในเชิิงลบต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
เนื่องจาก Alizay มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขและหลักเกณ์ฑ์ใน
การทำารายการเก่ียวโยงและหลกัเกณ์ฑ์อืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ตามทีส่ำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
กำาหนดในการเข้าทำารายการดังกล่าว

เมษัายน์
ปี 2561

• ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั�งหมดของบริษัท ซึ่ี.แอล.โอ.ทู จำากัด (“CLO2”) ในราคา 209.3 
ล้านบาท บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซึ่ิเจน แพลนท์ จำากัด (“DAO2”) ในราคา 55.4 ล้านบาท และบริษัท ไลม์ ควอลิตี� พัลพ์ 2 
จำากัด (“LQP2”) ในราคา 377.1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ โดยทั�ง 
3 บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชิำาระบัญชิี ในวันที่ 
24 ธันวาคม 2561
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กิุมภาพื่ัน์ธ์
ปี 2562

• ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้ AAH ซึ่ึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ KN ที่ AAH ถืออยู่ทั�งหมดเป็นจำานวน 94,079,998 หุ้น ให้แก่
บริษัท ไดอะมอนด์ ทรานสปอร์ต โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 7.24 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ�น 681.10 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นราคาที่ไม่
ตำา่กว่ามลูค่ายตุธิรรมทีค่ำานวณ์ได้ตามรายงานความเห็นของทีป่รกึาทางการเงินอสิระต่อการเข้าทำารายการดังกล่าว 
เพ่ือปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บรษัิทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำาเนนิธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ ในอนาคต 
และชิ่วยทำาให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องรับผลกระทบทางการเงินจากความผันผวนของผลประกอบการของ KN อีกต่อไป

กิุมภาพื่ัน์ธ์
ปี 2562

• ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซึ่ื�อหุ้น
สามัญของบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด จำานวน 11,999,998 หุ้น จากบริษัท เอ็กซึ่้อล อินเวสเม้นท์ จำากัด ซึ่ึ่งเป็น
บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษัิทฯ โดยมนีายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 69.17 บาท
ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 830.00 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมคำานวณ์ได้ตามรายงานความ
เห็นของที่ปรึกาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำารายการดังกล่าว เพื่อลดโอกาสที่จะก่อความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ 
และเพิ่มชิ่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จากการพัฒนาและขยายสายผลิตภัณ์ฑ์กล่องกระดาษ

กิุมภาพื่ัน์ธ์
ม่น์าคม
ปี 2562

• ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”) มีมติอนุมัติ
เข้าลงทุนในประเทศกัมพูชิา เพ่ือดำาเนินโครงการปลูกและจัดหาไม้แล้วนำามาจัดส่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดย DASG 
ได้เข้าไปถือหุ้นในบรษัิท 2 แห่ง คอื Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd. และ Paper Tree Investment (Cambodia) 
Co., Ltd. ซึ่ึง่กระทรวงพาณ์ชิิย์ของประเทศกัมพูชิาได้อนมุตักิารเข้าถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเดือนมนีาคม
 2562 ตามลำาดับ

พื่ฤศัจิกิายน์
ปี 2562

• ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มี
มตอินมุตัใิห้บรษัิทฯ เข้าซึ่ื�อหุ้นสามญัของบรษัิท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชีิยลตี� มเินอรลั จำากดั (“DASM”) จำานวน 2,549,998 
หุ้น จากบริษัท เอ็กซึ่้อล อินเวสเมนท์ จำากัด (“Exalt”) ซึ่ึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยมีนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 35.88 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 91.50 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมที่คำานวณ์ได้ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำารายการดังกล่าวเพ่ือ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดความชัิดเจนตามสายธุรกิจ และลดโอกาสที่จะก่อความขัดแย้ง
ทางผลประโยชิน์ อกีทั�งยงัสามารถสะท้อนผลประกอบการของกลุม่ธรุกิจผลติและจำาหน่ายเยือ่และกระดาษของกลุม่
บริษัทฯ ได้ดีขึ�น

พื่ฤศัจิกิายน์ 
ปี 2562

• ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซึ่ื�อหุ้นสามัญของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด (“DDS”) จำานวน 999,997 
หุ้น จากบริษัท เอ็กซึ่้อล อินเวสเม้นท์ จำากัด (“Exalt”) ซึ่ึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีนายโยธิน  

ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 20.13 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 20.13 ล้านบาท
ซึ่ึง่เปน็ราคาทีไ่มส่งูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมคำานวณ์ได้ตามรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตอ่ การเขา้ทำา
รายการดังกลา่ว เพ่ือปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บรษัิทฯ ให้เกดิความชัิดเจนตามสายธุรกิจ และลดโอกาสทีจ่ะ
ก่อความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ อีกทั�งยังสามารถสะท้อนผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเยื่อและ
กระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดีขึ�น

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

อย้่ระหว่างการชุำาระบัญชุ้

Tofte 1 ShippingAlizay 1 Shipping

บริษัท เนชุั�นแนล เพาเวอร์ ซััพพลาย จำากัด (มหาชุน)

NPP2 IPP IP7

NPP3 CHP 1

CHP 3

CHP 5

CHP 7

IRC

NS304

NPS OS

OSH

OC

NPS Solar
Rooftop

Cape Shipping

NPP5

NPP5A

KN

FG

PT.Utami

NPP12

SNST

E85

BPH

BPG Alizay 2

Alizay 1 Shipping S.A.* NPS Mosa Shipping S.A.

NPS Mosa Shipping

บริษัท ดั�บเบ่�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชุน)

25.51%

51.00% 99.99%

99.99%

99.99%

28.57% 71.43%

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%

48%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

51.00%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100% 100% 100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%

A-Maritime Holding

DASG

Eastsun APM3

AAH

DAPK

DANSHTSM

QPM

APulpM3

DASM

DDS

PTCB

APC ME

PTI

APC EG

1.3 โครงสัร้างการถุ่อหุ้นของกลุ่มบริษัท

*ปิดบริษัทเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 13 มกราคม 2563
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น์โยบายกิารแบ่งกิารดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทใน์กิลุ่ม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บรษัิทฯ ประกอบกจิการผลติและจำาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพเ์ขียน และเยือ่กระดาษครบวงจร โดยเริม่ดำาเนนิธรุกจิมาตั�งแตปี่ 2539 
ทำาใหบ้ริษัทฯ มีประสบการณ์์อันยาวนานในอุตสาหกรรมดงักล่าว และไดร้ับความไวว้างใจและการยอมรับจากลูกค้าในวงกวา้ง ปจัจุบนับริษัทฯ มีรายได้
หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั�งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Double A” โดยบริษัทฯ กระจายสินค้า
ส่วนใหญ่ผ่านทางผู้จัดจำาหน่ายเป็นหลัก ซ่ึึ่งมีการเข้าทำาสัญญาว่าจ้างบริษัทจากภายนอกที่มีความเช่ีิยวชิาญในการกระจายสินค้าในแต่ละภาคพื�นทวีป
ให้เข้ามาเป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ นอกจากนี� ยังมีการกระจายสินค้าบางส่วนผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในประเทศที่
มเีครอืขา่ยสาขาครอบคลมุในหลายพื�นที ่อกีทั�ง บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นชิอ่งทางการจดัจำาหนา่ยทีบ่รษิทัฯ พฒันา
ขึ�นเอง เชิ่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและบริการ ภายใต้ ตราสัญลักษณ์์ Double A Fastprint ซึ่ึ่งเป็นบริการงานพรินต์ด้วยกระดาษคุณ์ภาพ Double A สั่ง
ผ่านแอปพลิเคชิั่นจากสมาร์ทโฟน และพรินต์ไปยังจุดที่มีเครื่องพรินต์ของ Double A Fastprint ที่มีมากกว่า 1,950 จุดทั่วประเทศ ให้บริการ 24 ชิั่วโมง 
ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ Co-working space และหอพักนักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้กระดาษ Double A, อุปสงค์
การใชิ้งานกระดาษ, ฐานลูกค้าในกลุ่มนักศึกษา ที่จะเป็นคนทำางานที่ใชิ้ประจำาต่อไปในอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ�นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพิ่ม
เติม เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ�นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ึ่งจะชิ่วยให้บริษัทฯ รักษาระดับความสามารถในการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมทั�งสิ�น 21 บริษัท และบริษัทร่วมอีก 26 บริษัท โดยแบ่งการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี� ยังมีกลุ่มธุรกิจบริษัทร่วม
ที่ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี�

1.3.1 กิลุ่มธุรกิิจผู้ลิต่และจำาหน์่ายกิระดาษั 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย จำานวน 4 บริษัท ดังนี�

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

APM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
คุณ์ภาพ Double A โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 3,500.00 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นทางตรงใน APM 3 ในสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AAH ในสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียน
ทั�งหมด ทั�งนี� APM3 เปน็กจิการทีไ่ด้รบัอนมุตัสิทิธปิระโยชินจ์าก BOI และไดร้บัรายงานการศกึษาผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจากสำานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชิาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั�งได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อย 
โดยได้เริ่มดำาเนินการในเชิิงพาณ์ิชิย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 

APM3 ประกอบดว้ยโครงการตัดกระดาษมว้นใหญใ่ห้เปน็กระดาษรมีเลก็ และโครงการผลิตกระดาษพมิพ์เขยีน ขนาดกำาลงัการผลิตตดิตั�ง 220,000 
ตันต่อปี เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใชิ้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย สามารถผลิตกระดาษพิมพ์เขียนได้โดยใชิ้สารเคมีทดแทนเยื่อใย
สั�นได้ทั�งหมด ไม่กระทบต่อคุณ์ภาพผลิตภัณ์ฑ์กระดาษของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่ึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนลด
ลงและทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ�น

2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”) 

QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดในประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่าย
กระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,750.00 ล้านตากา ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 157.90 ล้านตากา
โดยบรษิทัฯ ถอืหุ้นใน QPM โดยอ้อมผ่าน AAH เปน็ผูถ้อืหุ้นใหญใ่นสัดสว่นประมาณ์ร้อยละ 99.99 ของทนุทีอ่อกและชิำาระแล้ว ปจัจบุนั QPM ไดร้บัความ
เห็นจากทีป่ระชุิมคณ์ะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ใหม้มีตปิรบัเปลีย่นขนาดการลงทุนโดยปรบัเปลีย่นจากการผลติกระดาษ มาเป็นการตดักระดาษ โดย
รบัจา้งและหรือนำาเขา้มว้นกระดาษมาตดัเป็นกระดาษตามขนาดตา่งๆ เพ่ือขาย โดยปรบัลดขนาดการลงทุนจากงบประมาณ์ 47 ลา้นเหรยีญสหรัฐ มาเปน็
งบประมาณ์การลงทุนประมาณ์ 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และ QPM ได้เริ่มดำาเนินงานแล้วตั�งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2556

3) APC Middle East FZE (“APC ME”) 

APC ME เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ได้จดทะเบียนเปน็บรษิทัจำากัด ณ์ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2556 เพ่ือดำาเนนิธรุกจิ
ตัดแปรรูปกระดาษ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดย
มี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด 

ทั�งนี� บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถึงความเหมาะสมในด้านตำาแหนง่ทีต่ั�งของ APC ME ทีส่ามารถใช้ิเปน็แหลง่กระจายสินค้าไปยงัคเูวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรน
โดยสามารถชิ่วยลดเวลาในการจัดส่งสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณ์าการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษ โดยเมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 ได้ให้ AAH เข้าซึ่ื�อหุ้น Eastsun ซึ่ึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั�งหมดของ APC ME จากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ึ่ง APC ME มีที่ตั�งอยู่ในเขต Free 
zone และได้รับยกเว้นภาษีในการนำาเข้าและส่งออก โดยหลังจาก AAH เข้าซึ่ื�อหุ้นของ Eastsun แล้ว ได้มีการทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun ในระหว่าง
เดือน พฤษจิกายน ปี 2556 ถึงเดือนเมษายน ปี 2558 เพื่อนำาไปลงทุนต่อที่ APC ME ซึ่ึ่งเป็นไปตามแผนงานดำาเนินโครงการ โดย APC ME สามารถเริ่ม
ดำาเนินการได้ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2557 

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

APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานตัด
เตรียม และบรรจุกระดาษ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ซึ่ึ่งรับม้วนกระดาษมาจากโรงผลิตกระดาษอลิเซึ่่
ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีกำาลังการผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 APC EG มีทุนจดทะเบียนและทุนชิำาระแล้ว
ทั�งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่ึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำานวนทุนจดทะเบียน 

ทั�งนี� เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ทาง APC EG ได้ทำาการซึ่ื�อคลังสินค้าสำาหรับติดตั�งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื�นที่ทั�งหมด 4,150 ตาราง
เมตร ตั�งอยู่ที่เมือง Alexandria ซึ่ึ่งเป็นเมืองท่าที่สำาคัญของประเทศอียิปต์ ทั�งนี� เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้า
ในประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ได้เกิดเหตุสงครามกลางเมือง
และการก่อการร้ายขึ�นในประเทศอียิปต์ ซึ่ึ่งมีแนวโน้มที่จะลุกลามไปในวงกว้าง เหตุการณ์์ดังกล่าวทำาให้กลุ่มบริษัทฯ ประเมินสถานการณ์์การลงทุนใน
ภมูภิาคดงักลา่วใหม ่และตดัสนิใจทีจ่ะยตุกิารดำาเนนิโครงการดงักลา่วลงในเดอืนตลุาคม 2561โดยปจัจบุนั APC EG ไดป้ลอ่ยเชิา่คลงัสนิคา้ใหก้บับรษิทั
ภายนอกและอยู่ระหว่างการจำาหน่ายทรัพย์สินออกไป

5) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซ์ินเนอร์จี จ�ากัด (“DDS”) 

DDS เปน็บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนเปน็บริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 เพือ่ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายกระดาษพมิพเ์ขียน เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์์สำานักงาน พร้อมทั�งให้เชิ่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 10 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้ว
เต็มทั�งจำานวน โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด

1.3.2 กิลุ่มธุรกิิจเย่�อและสัารเคม่

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

HTSM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2537 ตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท  
สเปเชิียลตี� มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำากัด (“SMT”) เพื่อดำาเนินการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำาหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate (PCC) 
หรือที่เรียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” สำาหรับใชิ้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 HTSM มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 40 ล้าน
บาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วน
ที่เหลืออีกร้อยละ 49.00

ปัจจุบัน HTSM มีโรงงานผลิต PCC จำานวน 1 โรง และได้มีการขยายโรงงานผลิต เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2554 เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิต ทำาให้ขนาด
กำาลังการผลิตเพิม่จากเดมิที่ 50,000 ตันต่อป ีเปน็ 71,000 ตันต่อป ีโดย PCC ที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตของ HTSM จะถูกนำาไปใชิ้ทดแทนเยื่อใยสั�นและ
เยือ่ใยยาวในกระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุม่บรษิทัฯ และจะช่ิวยลดปรมิาณ์การนำาเขา้เยือ่ใยยาวจากต่างประเทศ ซ่ึึ่งจะช่ิวยให้กลุม่บรษิทัฯ 
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเยื่อใยยาว และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ตำ่าลงได้ รวมทั�งสามารถชิ่วยลดต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)26 27

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

APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดำาเนินการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ์ วันที่
 31 ธันวาคม 2562 APulpM3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,615 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 403,750,011.58 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทาง
อ้อมใน APulpM3 ผ่าน AAH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด 

สำาหรับการจัดตั�ง APuplM3 ขึ�นนั�น เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยายกำาลังการผลิตของโรงกระดาษเพิม่ขึ�น เปน็ผลให้กำาลังการผลิตกระดาษเพิม่
จากเดิมเป็นเท่าตัว ทำาให้ปริมาณ์เยื่อกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ในขณ์ะนั�นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เริ่ม
โครงการโรงเยือ่ 3 ซึ่ึง่มกีำาลงัการผลิต 472,500 ตนัตอ่ปี เพ่ือเพ่ิมกำาลงัการผลิตเยือ่กระดาษ อยา่งไรก็ดี การดำาเนนิกิจการโรงเยือ่กระดาษให้มีประสิทธภิาพ
และตน้ทนุอยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัไดน้ั�น จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีจิการโรงไฟฟา้ควบคูก่นัไป เพ่ือใหส้ามารถจำาหนา่ยผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติเยือ่กระดาษ
ไปให้กิจการโรงไฟฟ้าใชิ้เป็นเชืิ�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่ึ่งผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ�นจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษของ APulpM3 นั�นเป็นนำ�ามันยาง
ดำา อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์์ทางการเมืองภายในประเทศนับตั�งแต่ปี 2557 ทำาให้แผนการประกาศใบอนุญาตรับซึ่ื�อไฟฟ้า
จากหน่วยงานภาครัฐถูกเลื่อนออกไปจากที่คาดการณ์์ไว้ จึงทำาให้กลุ่มบริษัทฯ จำาเป็นต้องชิะลอแผนการดำาเนินโครงการโรงเยื่อ 3 ไว้เป็นการชิั่วคราว

ทั�งนี� กลุม่บรษัิทฯ คาดวา่หนว่ยงานภาครัฐจะประกาศรับซืึ่�อไฟฟา้ในอนาคตอันใกล ้ภายหลงัจากสถานการณ์ท์างการเมอืงของประเทศมีเสถยีรภาพ
มากขึ�น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค์การใชิไ้ฟฟ้าในประเทศทีเ่พ่ิมขึ�นอยา่งตอ่เนือ่ง ซึ่ึง่จะทำาใหก้ลุม่บริษทัฯ สามารถดำาเนนิโครงการเยือ่ 3 ตอ่ไดต้ามแผน
งานที่วาง

3) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด (“DASM”) 

DASM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อดำาเนินการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำาหน่าย
สารเคมี Precipitated Calcium Carbonate (PCC) หรือที่เรียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” สำาหรับใชิ้ในการกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ์ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 DASM มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 50,000,000 บาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
 51.00 ของ ทุนจดทะเบียนทั�งหมด 

ปัจจุบัน DASM มีกำาลังการผลิต PCC จำานวน 80,000 ตันต่อปี โดย PCC ที่ได้จากกระบวนการผลิตของ DASM จะถูกนำาไปใชิ้ทดแทนเยื่อใยสั�น
และเยื่อใยยาวในกระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่ิวยลดปริมาณ์การนำาเข้าเยื่อใยยาวจากต่างประเทศ ซ่ึึ่งจะช่ิวยให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเยื่อใยยาว และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ตำ่าลงได้ รวมทั�งสามารถชิ่วย
ลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย

1.3.3 กิลุ่มธุรกิิจสัน์ับสัน์ุน์และเกิ่�ยวข้้อง

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

DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจผลิตนำ�าอุตสาหกรรม ซึ่ึ่งประกอบด้วยโรงผลิตนำ�าอุตสาหกรรมกำาลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอ่างเก็บนำ�าขนาด 807 ไร่ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 DA NS มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 501,616,060 บาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่
ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด

ทั�งนี� DA NS มีความสามารถบริการจัดหานำ�าดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกค้าหลัก คือ กลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรม
อื่นในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ใน DA NS ส่งผลให้ DA NS มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่ึ่งไม่
สามารถถือครองที่ดินเกินกว่า 10 ไร่ได้ จึงต้องได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อขออนุญาตถือครองที่ดินจาก BOI ซึ่ึ่ง DA NS ได้รับอนุมัติการส่งเสริม
การลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

2) บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด (“DAPK”) 

DAPK เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกล่องกระดาษ
ลูกฟูก โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 DAPK มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 120,000,00 บาท ซึ่ึ่งเป็นห่อบรรจุกระดาษรีมเล็กภายใต้ตราสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ และตราสินค้าอื่นของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั�งหมด

ปัจจุบัน DAPK มีกำาลังการผลิตกล่องกระดาษ 50.40 ล้านชิุดต่อปี และกระดาษห่อบรรจุภัณ์ฑ์ 6,720 ตันต่อปี โดยกล่องกระดาษและกระดาษห่อ
บรรจุภัณ์ฑ์ที่ผลิตได้จะใชิ้สำาหรับบรรจุกระดาษรีมเล็กภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ

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

AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 AAH มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 2,600 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 2,600 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด 

ปัจจุบัน AAH ถือหุ้นทางตรงอยู่ในบริษัทอื่นเป็นจำานวนรวมทั�งสิ�น 8 บริษัท ซึ่ึ่งบริษัทเหล่านี�มีลักษณ์ะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยสามารถชิ่วยสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน AAH อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก และยังคง
มองหาโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการหรือบริษัทอื่น ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) 

Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั�งเป็นบริษัทจำากัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น
 (Holding Company) โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�ง
จำานวน โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด

จากความต้องการที่จะจัดตั�งโรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อกระจายสินค้าไปยังบริเวณ์ใกล้เคียง
และผลประโยชิน์ทางภาษี บริษัทฯ จึงได้พิจารณ์าการเข้าลงทุนในธุรกิจ โรงตัดแปรรูปกระดาษหรือ APC ME ผ่านทาง Eastsun โดยให้ AAH เข้าซึ่ื�อหุ้น 
Eastsun จากบรษิทัทีเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือประหยดัเวลาและคา่ใชิจ้า่ยในการจดัตั�งบริษทัใหมเ่พ่ือการลงทนุดงักล่าว และไดก้ำาหนดแนวทางให ้Eastsun เป็น 
Holding Company ของบริษัทในต่างประเทศที่ทำาธุรกิจแปรรูปกระดาษ เพื่อประโยชิน์ทางภาษีและการลงทุนต่อไปในอนาคต

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

DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพ่ือลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั�ง
ขึ�นในประเทศเมียนมาร์ สำาหรับเข้าดำาเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเชิ่าโรงเยื่อและกระดาษกับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศ 
เมียนมาร์ และเข้าลงทุนในประเทศกัมพูชิา โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 DASG มีทุนจดทะเบียน 13,301,061 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระ
แล้วทั�งสิ�น 13,301,061 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด 

ทั�งนี� DASG ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”) ซึ่ึ่งจดทะเบียนจัดตั�งขึ�น ณ์ ประเทศเมียนมาร์ 
เมือ่วันที ่2 พฤษภาคม 2557 โดยมีทนุจดทะเบยีน 150,000 ดอลล่ารส์หรัฐอเมรกิา มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการผลติและจำาหนา่ยเยือ่กระดาษและกระดาษและ
จดัหาวัตถุดิบสำาหรบัโรงไฟฟา้ทีจ่ะเกดิขึ�นในอนาคต อย่างไรก็ดี ประเทศเมยีนมาร์ไดถู้กควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจในเวลาดังกลา่ว ประกอบกบัสาธารณู์ปโภค
พื�นฐานยงัไมเ่อื�ออำานวยตอ่กระบวนการผลติตามแผนทีว่างไว ้ทำาใหบ้รษิทัฯ ยกเลกิการพฒันาโครงการดงักลา่วในประเทศเมยีนมาร ์และมแีผนจดทะเบยีน
เลิกบริษัท อย่างไรก็ดี ระหว่างเตรียมดำาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ประเทศเมียนมาร์ได้ประกาศใชิ้กฎหมายบริษัทฉบับใหม่ (Myanmar Companies 
Law (2017)) โดยมีผลบังคับใชิ้ตั�งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่ึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวกำาหนดให้ทุกบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศเมียนมาร์มา
ดำาเนินการจดทะเบียนใหม่ (Re-Registration) ในระบบ MyCo System Online หากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามในกำาหนดระยะเวลา 6 เดือน เจ้าพนักงาน
มีอำานาจถอดถอนชิื่อนิติบุคคลและให้ถือว่านิติบุคคลนั�นเป็นอันสิ�นสภาพนิติบุคคล ดังนั�น ATM จึงเลือกที่จะไม่ดำาเนินการจดทะเบียนใหม่แทน เพื่อให้
 ATM สิ�นสภาพนิติบุคคลตามผลของกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยได้พิจารณ์าแล้วว่า ATM ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชิอบต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใด 

นอกจากนี� DASG ได้เข้าลงทุนในประเทศกัมพูชิา เพื่อดำาเนินโครงการปลูกและจัดหาไม้ แล้วนำามาจัดส่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดย DASG ได้เข้าไป
ถือหุ้นในบริษัท 2 แห่ง คือ Paper Tree Investment (Cambodia) Co., Ltd. และ Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อดำาเนินโครงการดังกล่าว

6) Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd. (“PTCB”) 

PTCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศกัมพูชิา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เพื่อจัดหาที่ดินในประเทศกัมพูชิา
ให้แก่ PTI สำาหรับดำาเนินการปลูกต้นกระดาษ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PTCB มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,500,000 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซึ่ึ่ง
เป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�นเต็มทั�งจำานวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน DASG ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด หุ้นส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นเงินลงทุนของ DASG โดยผ่านสัญญาตัวแทนซึ่ึ่งตามสัญญา ทางตัวแทนจะไม่มีสิทธิออกเสียงและผลตอบแทนทั�งหมดในฐานะผู้ถือหุ้น
จะเป็นของ DASG



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)28 29

7) Paper Tree Investment (Cambodia) Co., Ltd. (“PTI”)

PTI เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศกัมพูชิา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เพื่อดำาเนินการปลูกต้นกระดาษและ
จัดส่งต้นกระดาษดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่ึ่งต้นกระดาษจะเติบโตเต็มที่และพร้อมสำาหรับการตัดฟันเมื่อมีอายุครบ 3 ปี โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 PTI มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,500,000 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้ว 22,500 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทาง
อ้อมผ่าน DASG ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด

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

A-Maritime เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนจดัตั�งเปน็บรษิทัจำากดั ณ์ ประเทศฮ่องกง เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2557 และมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือ
เป็นบริษัทผู้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 A-Maritime มีทุนจดทะเบียน 32.15 
ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง AAH ซึ่ึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุทีอ่อกและชิำาระแลว้ทั�งหมด ทั�งนี� การจดทะเบยีนบรษิทัเรอืทีป่ระเทศฮอ่งกงเพ่ือใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและไดค้า่เชิา่สงูกวา่บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

9) NPS Mosa Shipping Company Limited 

NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั�งเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
 2557 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NPS Mosa Shipping Company 
Limited มีจำานวนทุนจดทะเบียนและชิำาระแล้วรวมทั�งสิ�น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด

10) Alizay 1 Shipping Company Limited 

Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั�งเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Alizay 
1 Shipping Company Limited มีจำานวนทุน จดทะเบียนและชิำาระแล้วรวมทั�งสิ�น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด 

11) Tofte 1 Shipping Company Limited 

Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั�งเป็นบริษัทจำากัด ณ์ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Tofte 1 Shipping Company Limited มีจำานวนทุนจดทะเบียนและชิำาระแล้วทั�งสิ�น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด

12) NPS Mosa Shipping S.A 

NPS Mosa Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั�ง ณ์ ประเทศสาธารณ์รัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ประเภทธุรกิจ Bulk 
Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NPS Mosa Shipping S.A มีจำานวน
ทุนจดทะเบียนและชิำาระแล้วรวมทั�งสิ�น 10,000เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด 

13) Alizay 1 Shipping S.A 

Alizay 1 Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั�ง ณ์ ประเทศสาธารณ์รัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ประเภทธุรกิจ Woodchip 
Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Alizay 1 Shipping S.A มีจำานวนทุน
จดทะเบียนและชิำาระแล้วรวมทั�งสิ�น 10,000.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ซึ่ึ่ง ณ์ วันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ดำาเนินการปิดบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.3.4 กิลุ่มธุรกิิจบริษััทร่วม

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

NPS ได้จดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำากดั เมือ่วันที ่7 กรกฎาคม 2538 เพ่ือดำาเนนิการผลติและจำาหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนำ�าเพ่ือการอตุสาหกรรม ดว้ย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนำ�า และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชินจำากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ทั�งนี� 
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NPS มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชิำาระแล้วรวมทั�งสิ�น 9,354.04 ล้านบาท ปัจจุบัน
โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPS มีจำานวนทั�งสิ�น 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้า 8 (“PP8”) ซึ่ึ่งมีกำาลัง การผลิตติดตั�ง
โรงละ 164 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำาลังการผลิตติดตั�งรวมทั�งสิ�น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ากำาลังการผลิตติดตั�ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั�ง
อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ึ่งใชิ้ถ่านหินและเชิื�อเพลิงชิีวมวลเป็นเชิื�อเพลิงในกระบวนการผลิต สำาหรับลูกค้าหลักของ NPS คือ กฟผ
. บริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดย NPS ได้เข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำานวน 2 ฉบับ
 โดยมีกำาลังการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี และจะสิ�นสุดอายุสัญญาในปี 2567 สำาหรับสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้ากับ
บริษัทฯ นั�น มีทั�งสิ�น 3 ฉบับ โดยแบ่งเป็นสัญญา 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตจำาหน่ายไฟฟ้า และอีก 1 ฉบับ มีอายุสัญญา 5 
ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว โดยทั�ง 3 สัญญา จะมีผลบังคับต่อไปอีก 5 ปี และ 1 ปี ตามลำาดับ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอน
ใบอนญุาตประกอบกจิการพลงังาน ประเภทกจิการใบอนญุาตจำาหนา่ยไฟฟา้และกจิการระบบจำาหนา่ยไฟฟา้ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจนีบรุี
 จาก BECO ทำาให้ NPS สามารถเข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั�งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้โดยตรง สำาหรับไอนำ�าที่ NPS 
ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำาไปใชิ้ภายในกิจการ และส่วนที่เหลือทาง NPS ได้ทำาสัญญาซึ่ื�อขายไอนำ�ากับบริษัทฯ โดยสัญญาซึ่ื�อขายไอนำ�ากับบริษัทฯ มีอายุ
สัญญา 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และจะสิ�นสุดอายุสัญญาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

สำาหรบัถา่นหนิซึ่ึง่เปน็วตัถดุบิหลกัทีส่ำาคญัในการผลติไฟฟา้ ปจัจบุนั กลุม่ NPS ไดจ้ดัหาถา่นหนิจากทั�งในและตา่งประเทศ โดยพจิารณ์าตามความ
เหมาะสมของคุณ์ภาพ ราคา และอัตราแลกเปลี่ยน ในการจัดซึ่ื�อถ่านหินแต่ละคราว เพื่อให้เกิดประโยชิน์สูงสุดแก่บริษัท ในส่วนของเชิื�อเพลิงชิีวมวลนั�น
 กลุ่ม NPS ดำาเนินการสง่เสริมการปลูกต้นพลังงาน และจัดหาเชิื�อเพลิงชิีวมวลจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ผลิตเชิื�อเพลิงชิีวมวลในประเทศโดย ซึ่ึ่งบริหาร
จัดการโดยฝ่ายจัดซึ่ื�อชิีวมวลกลาง (Biomass Fuel Sourcing) 

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

NPP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า โดย ณ์ วันที่
 31 ธันวาคม 2562 NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 370.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 มีจำานวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 2 (“PP2”) มีที่ตั�งอยู่ที่อำาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิิงเทรา โดยมีขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั�ง 10.40 เมกะวัตต์ และใชิ้เชิื�อเพลิงชิีวมวลอื่น ได้แก่ ชิิ�นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ
เป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่ึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจำาหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 21 ปี และสัญญา
จะสิ�นสุดในเดือนพฤษภาคมปี 2563 ซึ่ึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ สำาหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจำาหน่ายให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องในบริเวณ์พื�นที่ใกล้เคียง

ทั�งนี� ในส่วนของการดำาเนินการเกี่ยวกับสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง NPP2 กับ กฟผ. ที่กำาลังจะสิ�นสุดอายุสัญญาลงนั�น NPP2 ได้ยื่น
หนงัสือตอ่สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพ่ือขอต่ออายสัุญญาดงักล่าว ซ่ึึ่งปจัจบัุนอยูร่ะหวา่งการพิจารณ์าของ สกพ. ในขณ์ะเดียวกนักลุม่
บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าชิุมชินและอยู่ระหว่างรอความชัิดเจนทางด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
กับโครรงการดังกล่าว นอกจากนี� ชิมรมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชิีวมวลที่ NPP 2 เป็นสมาชิิกอยู่นั�นได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน
เรื่องข้อเสนอแนวทางการต่ออายุสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะยาวของผูประกอบกิจการไฟฟ้าชิีวมวลรายเล็กกับ กฟผ. ด้วยเชิ่นเดียวกัน ซึ่ึ่งคาดว่าน่าจะได้
รับการพิจารณ์าอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1-2 ปี



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)
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3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ากัด (“NPP3”)

NPP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ์ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,640.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP3 มีจำานวนทั�งสิ�น 2 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 3 (“PP3”) และโรง
ไฟฟ้า 4 (“PP4”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 10.40 
เมกะวัตต์ ในขณ์ะที่ PP4 มีขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 37.15 เมกะวัตต์ ทั�ง PP3 และ PP4 ใชิ้เชิื�อเพลิงชิีวมวลเป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิต ได้แก่ ชิิ�นไม้
สับ เปลือกไม้ และแกลบ ซึ่ึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั�ง 2 แห่งดังกล่าวจะถูกจำาหน่ายให้กับ กฟผ. เป็นหลักภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะ
ยาว มีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่ึ่งจะสิ�นสุดอายุสัญญาในปี 2567 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาอยู่ที่ 41.00 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจำาหน่าย
ให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า มีอายุสัญญา 1 ปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยสัญญาจะมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี หากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

อีกทั�ง NPP3 ยังมีโรงกรองนำ�าสำาหรับผลิตและจำาหน่ายนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่ึ่งมีขนาดกำาลัง การผลิตติดตั�ง 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั�งนี�
 นำ�าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จะถูกนำาไปใชิ้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะถูกจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิิงเทรา

นอกจากนี� NPP3 ยังประกอบกิจการทุน่ขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (Floating Crane) อีกด้วย ซึ่ึ่งเป็นธุรกิจที่รับโอนมาจากบริษัทย่อยภายในกลุ่ม
เพื่อการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดยทุ่นขนถ่ายสินค้าดังกล่าวทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณ์กลางทะเลบริเวณ์ อำาเภอศรีราชิา จังหวัดชิลบุรีจำานวน 1 ทุ่น
 ซึ่ึ่งมีเครื่องหนีบยกของ (Grab) จำานวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ์ 2.00 ล้านตันต่อปี ขึ�นอยู่กับชินิดของสินค้าที่ดำาเนินการขนถ่าย

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

NPP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า โดย ณ์ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 3,117.50 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มทั�งจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณ์
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5 มีจำานวนทั�งสิ�น 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 5 (“PP5”) โรง
ไฟฟ้า 6 (“PP6”) และโรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นั�น มีขนาดกำาลัง
การผลติตดิตั�ง 37.15 เมกะวตัต ์และใชิเ้ชืิ�อเพลงิชีิวมวลอืน่ ไดแ้ก ่ชิิ�นไมสั้บ เปลอืกไม ้และแกลบ เปน็เชืิ�อเพลงิหลกัในการผลติ ในขณ์ะที ่PP6 และ PP11 
มีขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 37.15 เมกะวัตต์ และ 32.90 เมกะวัตต์ ตามลำาดับ และใชิ้นำ�ามันยางดำาเป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่ึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากโรงไฟฟ้าทั�ง 2 แห่งดังกล่าว จะถูกจำาหน่ายไปให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่ึ่งจะสิ�นสุดอายุสัญญาในปี 
2571 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยู่ที่ 75 เมกะวัตต์ สำาหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจำาหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าที่
มีอายุสัญญา 19 ปี นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยสัญญาจะสิ�นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2571 นอกจากนี� NPP5 ได้ทำาสัญญาซึ่ื�อขายไอนำ�ากับบริษัทฯ
 เพื่อจำาหน่ายไอนำ�าที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนี� NPP5 ยังประกอบธุรกิจแยกคลอไรด์ โพแทสเซึ่ียม และสารเคมีที่จำาเป็นในการ
ผลิตเยื่อออกจากขี�เถ้าขาวอีกด้วย ซึ่ึ่งเป็นธุรกิจที่รับโอนมาจาก บริษัทย่อยภายในกลุ่มเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

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

NPP5A เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ�า
โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 2,250.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนประมาณ์ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5A มีจำานวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
5A (“PP5A”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นั�น มีขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 98 เมกะวัตต์ 
และใชิ้เชิื�อเพลิงชิีวมวลอื่น ได้แก่ ชิิ�นไม้สับและเปลือกไม้เป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิต

NPP5A ได้วางแผนการดำาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชิ่วง โดยโครงการในชิ่วงที่ 1 เป็นหน่วยการผลิตไอนำ�า คือในส่วนของหม้อไอนำ�า ซึ่ึ่งมีกำาลัง
การผลิตติดตั�ง 300 ตันต่อชิั่วโมง โดยได้เริ่มดำาเนินการผลิตตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และได้จำาหน่ายไอนำ�าแรงดันสูงให้แก่ NPS และ NPP5 ภาย
ใต้สัญญาซึ่ื�อขายไอนำ�า เพ่ือให้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ การดำาเนินงานของ NPS และ NPP5 สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำาลังการผลิตติดตั�ง นอกจากนี�
 NPP5A ยังขายไอนำ�าแรงดันปานกลางและแรงดันตำ่าให้กับบริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย 
ส่วนโครงการในชิ่วงที่ 2 เป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ขนาด 98 เมกะวัตต์ ซึ่ึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เริ่มดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิิงพาณ์ิชิย์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกจำาหน่ายไปให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่ึ่งจะสิ�นสุด
อายุสัญญาในปี 2566 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์

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

FG เดิมชิื่อบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จำากัด (“NPS PP9”) เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับ
โอนโครงการโรงไฟฟ้าชิีวมวลขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 125 เมกะวัตต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 2,427.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั�งหมด ปัจจุบัน FG ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจาก BECO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 
ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ใชิ้พื�นที่ในการก่อสร้างโครงการทั�งสิ�น 55 ไร่ และจะใชิ้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler 
(“CFB”) ในการผลิตและมีชิุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอนำ�า ซึ่ึ่งเชิื�อเพลิงหลักที่ใชิ้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชิื�อเพลิงชิีวมวล ได้แก่ ชิิ�นไม้สับ 
และเปลอืกไม ้โดยกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ไดแ้ก ่ลกูคา้ในสวนอตุสาหกรรม 304 จงัหวัดปราจนีบรุ ีทั�งนี� ปจัจบุนัโครงการไดเ้ริม่ดำาเนนิการผลติและจำาหนา่ย
กระแสไฟฟ้าเชิิงพาณ์ิชิย์แล้วตั�งแต่เดือนมีนาคม 2560

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

NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าโดย ณ์ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,515.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 378.75 ล้านบาท ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนประมาณ์ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด โดยมีแผนที่จะดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 98 เมกะวัตต์ (Full 
Condensing) ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใชิ้เทคโนโลยี หม้อไอนำ�าชินิดนำาสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) 
และใชิ้นำ�ามันยางดำาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษเป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิต โดยมีแผนที่จะจัดหานำ�ามันยางดำามาจากโครงการ
โรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 3 ภายใต้การบริหารจัดการของ APulpM3 ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ

ทั�งนี� NPP12 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวัน
ที่ 8 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชิอบแล้ว ปัจจุบัน NPP12 อยู่ระหว่างรอแผนการดำาเนินงานที่ชิัดเจนของ
โครงการโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 3 ของ APulpM3 

8) บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (“BPH”)

BPH เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อถือหุ้นใน BPG ซึ่ึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาและดำาเนินโครงการ
โรงฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ ขนาดกำากลังการผลิตติดตั�ง 560 เมกะวัตต์ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 BPH มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 345.00 ล้านบาท 
เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณ์ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด

9) บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ากัด (“BPG”)

BPG (เดิมช่ืิอบรษิทั ไอพีพ ีไอ พ ี2 จำากดั) เป็นบรษิทัยอ่ยของ NPS ทีไ่ด้จดทะเบยีนจดัตั�งเป็นบรษิทัจำากดั เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2555 เพ่ือดำาเนนิ
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชินรายใหญ่ (IPP) ขนาดกำาลังการผลิตติดตั�ง 560 เมกะวัตต์ 
ที่รับโอนมาจาก NPS IPP มีที่ตั�งโครงการอยู่ที่ตำาบลเขาหินซึ่้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทรา ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย
 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 BPG มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 345.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติเป็นเชิื�อเพลิงหลัก และคาดว่าจะใชิ้เงินลงทุนสำาหรับโครงการโรง
ไฟฟ้าแห่งนี� ประมาณ์ 23,000.00 ล้านบาท ซึ่ึ่งจะจัดหาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนภายในกลุ่ม NPS และนักลงทุนใหม่จากภายนอก

ทั�งนี� เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 BPG ได้ลงนามในสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำาหนดการเดินเครื่องเชิิงพาณ์ิชิย์ 
(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2570 อีกทั�ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 BPG ได้ลงนามในสัญญา
ซึ่ื�อกา๊ซึ่ธรรมชิาตกิบับรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชิน) เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือนำากา๊ซึ่ธรรมชิาตดิงักลา่วมาใชิเ้ปน็เชืิ�อเพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ของโครงการ
ของ BPG ปจัจบุนั ได้วา่จา้งบรษิทัทีป่รกึษาจากภายนอกใหเ้ขา้มารบัผดิชิอบในการจดัทำารายงานประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environment Impact 
Assessment : EIA) เพื่อนำาเสนอต่อสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชิาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำาหรับพิจารณ์าให้ความเห็นชิอบ โดย EIA ดัง
กล่าวจะต้องได้รับความเห็นชิอบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา PPA

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

IPP IP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จดทะเบียนจัดตั�งเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินการ
ธรุกจิผลติและจำาหนา่ยกระแสไฟฟา้ สำาหรบัรองรบัการขยายธรุกจิทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟา้ (Power Development Plan) โดย ณ์ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 IPP IP7 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 660.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้ว 629.69 ล้านบาท ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ปัจจุบันอยู่รอประกาศการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชินรายใหญ่ (IPP) จากทาง กกพ.
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11) บริษัท ซ์ีเอชพี 1 จ�ากัด (“CHP1”)

CHP1 เป็นบรษัิทยอ่ยของ NPS ทีจ่ดัตั�งขึ�นเมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 เพ่ือศกึษาความเปน็ไปได้ในการดำาเนนิการธรุกจิผลติและจำาหนา่ยกระแส
ไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มโดยใช้ิกา๊ซึ่ธรรมชิาต ิรวมถึงจำาหนา่ยไอนำ�าเพ่ือการอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจทางดา้นพลงังานตามแผนพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 2,492.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้ว
ทั�งสิ�นจำานวน 720.50 ล้านบาท ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� CHP1 ได้ยื่นรายงาน EIA ฉบับแก้ไข
ส่งสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชิาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และรายงาน EIA ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชิอบจาก คชิก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นอกจากนี� CHP1 ได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติให้แก่ บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชิน) (“ปตท.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับหนังสือตอบกลับจาก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักการจำาหน่ายก๊าซึ่ธรรมชิาติ 
พรอ้มประมาณ์คา่ใชิจ้า่ยในการก่อสรา้งระบบทอ่ยอ่ยสง่ก๊าซึ่ฯ โดยทาง ปตท. ได้ดำาเนนิการสำารวจและออกแบบการขยายโครงขา่ยทอ่ยอ่ยสง่กา๊ซึ่สำาหรับ 
โครงการ CHP1 เพื่อให้ทาง CHP1 พิจารณ์าความคุ้มทุนในการดำาเนินโครงการ ปัจจุบัน CHP1 ยังอยู่ระหว่างรอประกาศการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางกพพ.

12) บริษัท ซ์ีเอชพี 3 จ�ากัด (“CHP3”)

CHP3 เป็นบรษัิทยอ่ยของ NPS ทีจ่ดัตั�งขึ�นเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2556 เพ่ือศกึษาความเปน็ไปได้ในการดำาเนินการธรุกจิผลติและจำาหน่ายกระแส
ไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มโดยใชิก้า๊ซึ่ธรรมชิาตริวมถงึจำาหน่ายไอนำ�าเพ่ือการอตุสาหกรรม และเพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิทางดา้นพลงังานตามแผนพฒันา
พลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 250.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้ว
เต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ปัจจุบัน CHP3 ยังอยู่ระหว่างรอประกาศการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางกกพ.

13) บริษัท ซ์ีเอชพี 5 จ�ากัด (“CHP5”)

CHP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั�งขึ�นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินการธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติรวมถึงจำาหน่ายไอนำ�าเพ่ือการอุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตาม
แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan)โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CHP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 350.00 ล้านบาท เป็นทุน
ที่ชิำาระแล้ว 346.00 ล้านบาท ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� CHP5 มีแผนที่จะจัดทำา EIA ต่อไป
ในอนาคต และได้นำาส่งหนังสือแจ้งความสนใจใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติไปยัง ปตท. แล้ว ปัจจุบัน CHP5 ยังอยู่ระหว่างรอประกาศการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางกกพ.

14) บริษัท อี 85 จ�ากัด (“E85”)

E85 เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชิื่อบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ เอทานอล จำากัด (“AAE”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 
เพื่อผลิตและจำาหน่ายเชิื�อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชิื่อบริษัทเป็น E85 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 5,1503.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้ว 4,812.50 ล้านบาท ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนที่ออกและชิำาระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย รวมเป็นกำาลังการผลิตติดตั�งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน สถานที่ตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 
จังหวัดปราจีนบุรี ทั�งนี� หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้งหมาดจำานวน 4 โรง ที่รองรับหน่วยการผลิตหน่วยที่
 1 นั�น เริ่มดำาเนินการผลิตเชิิงพาณ์ิชิย์ตั�งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที่ 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มดำาเนินการเชิิงพาณ์ิชิย์
ตั�งแต่เดือนมีนาคมปี 2559

15) บริษัท คันนา จ�ากัด (“KN”) 

KN เป็นบริษัทร่วมของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อดำาเนินธุรกิจโดยการเชิ่าคันนาจากเกษตรกร เพื่อ
ดำาเนินการปลูกต้นกระดาษ เมื่อครบอายุ 3 ปี ต้นกระดาษจะเติบโตเต็มที่และพร้อมสำาหรับการตัดฟัน โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 KN มีทุนจด
ทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,920 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 1,920 ล้านบาท 

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

NPS OS เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ์ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 310.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� NPS OS เป็นเจ้าของเรือ 1 ลำา ชิื่อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075 เมตตริกตัน (Supramax Size) โดย
เรือลำานี�มีกำาลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณ์ครั�งละ 52,000 ตันต่อเที่ยว ซ่ึึ่งถูกนำามาใชิ้เพ่ือขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย แล้ว
รอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ิถ่านหินเป็นเชืิ�อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี� NPS OS ได้ปล่อยเชิ่าเหมาลำาเรือลำาดังกล่าวให้แก่
บริษัทภายนอกด้วย 

อย่างไรก็ดี ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริหารของ NPS ครั�งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติขายเรือ M.V. NPS OCEAN STAR 
ในราคา 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ์ 255 ลา้นบาท ให้แก ่Marshal Shipping LLC. (นิตบุิคคลจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายแห่งสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 NPS OS ได้ทำาการส่งมอบเรือ M.V. NPS OCEAN STAR ให้แก่ผู้ซึ่ื�อตามสัญญาซึ่ื�อขายเรือ ฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 
2562 และ รับชิำาระราคาค่าเรือทั�งจำานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึึ่งการขายในครั�งนี�ไม่กระทบต่อการขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ ปัจจุบัน NPS OS ไม่ได้
ประกอบกิจการใด และคาดว่าจะดำาเนินการเลิกกิจการและชิำาระบัญชิีให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

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

OSH เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณ์รัฐประชิาชินจีน เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่จัดตั�งขึ�นเพื่อดำาเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั�งนี� ณ์ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ออกและชิำาระแล้วทั�งจำานวน โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด

18) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ากัด (“OC”)

OC เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณ์รัฐประชิาชินจีน เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2557 เพื่อดำาเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 OC มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 5,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ออกและชิำาระแล้วเต็มจำานวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด 
ปัจจุบัน OC เป็นผู้รับบริหารจัดการเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานให้แก่ Alizay 2 และ Cape Shipping

19) บริษัท เอลิเซ์่ ทู ชิปปิ�ง จ�ากัด (“Alizay 2”)

Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณ์รัฐปานามาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 10,000 
เหรยีญดอลลาร์สหรฐั ซึ่ึง่เป็นทนุทีอ่อกแล้วและชิำาระคา่หุ้นเต็มจำานวน โดยม ีOSH เปน็ผูถื้อหุ้นใหญใ่นสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีนทั�งหมด 
ปจัจบุนั Alizay 2 เปน็เจา้ของเรอื M.V. ALIZAY 2 ซึ่ึง่เปน็เรอืประเภทขนสง่ไมสั้บอายปุระมาณ์ 12 ป ีขนาดเรอื 49,917 เมตรกิตนั และมคีวามสามารถใน
การขนส่งเชืิ�อเพลงิชิวีมวล 24,000 ตนัแหง้ตอ่เทีย่ว โดยเรอืดงักลา่วถกูนำามาใชิร้บัการวา่จา้งขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศกบับคุคลภายนอกเปน็รายเทีย่ว

20) บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ�ง จ�ากัด (“Cape Shipping”)

Cape Shipping เป็นบริษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายของสาธารณ์รัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Cape Shipping มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 
10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ออกและชิำาระค่าหุ้นเต็มจำานวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุน ทั�งนี� Cape 
Shipping เป็นเจ้าของเรือ M.V. NPS CENTURY มีกำาลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณ์ครั�งละ 172,036 เมตริกตันต่อเที่ยว ซึ่ึ่งถูกนำามาใชิ้เพื่อขนส่งถ่านหิน
จากต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใชิ้ถ่านหินเป็นเชิื�อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ
เข้าทำาสัญญาว่าจ้าง Cape Shipping ขนส่งถ่านหินเป็นรายเที่ยว นอกจากนี� Cape Shipping ได้ปล่อยเชิ่าเหมาลำาเรือลำาดังกล่าวให้แก่บริษัทภายนอก
เชิ่นเดียวกับ NPS OS



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)34 35

21) บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด (“NS304”) 

NS304 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ�าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหานำ�าดิบให้แก่ NPP3 ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NS304 
มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 462.00 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 462.00 ล้านบาท โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั�งหมด ปัจจุบัน NS304 มีโรงกรองนำ�าจำานวน 2 โรง ตั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกำาลังการผลิตติดตั�ง 160,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซึ่ึ่งโรงกรองนำ�าใหม่นี�ใชิ้ระบบผลิตนำ�าที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ (Pore Controllable Fiber) เป็นเทคโนโลยีการกรอง
นำ�าด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ใชิ้ถังตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม ลดการใชิ้สารเคมี และใชิ้พื�นที่เพียง 1 ใน 2 ของระบบผลิตนำ�า
แบบเดิม นอกจากนี� NS304 มุ่งมั่นจะเป็นผู้จัดหานำ�าเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจำาหน่ายให้กับกลุ่ม NPS และลูกค้าให้เพียงพอและสามารถ
รองรับการเติบโตในอนาคต 

22) บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ์็นเตอร์ จ�ากัด (“IRC”)

IRC (เดิมชิื่อบริษัท ดี.เอ.รีเซึ่ิร์ชิ เซึ่็นเตอร์ จำากัด) เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อทำาการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงาน รวมถึงงานวิจัยในด้าน สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า พลังงาน และอื่นๆ พร้อมทั�งมีการให้บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และชิีวภาพ ซึ่ึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของ IRC เป็นบริษัทภายในกลุ่ม NPS และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 IRC มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 30.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั�งหมด

สำาหรับชิ่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทาง IRC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่มุ่งให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาแบบ
ครบวงจร โดยเริ่มตั�งแต่การพัฒนาคุณ์ภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขจัดของเสียที่เกิดขึ�นจากกระบวนการผลิต ซึ่ึ่งได้รับการสนับสนุน
ทางวิชิาการจากหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาชิั�นนำา ทั�งนี� ผลงานที่ผ่านมาของ IRC ประกอบไปด้วย การพัฒนาสายพันธุ์ต้นพลังงานให้มีค่า
ความร้อนสูงเหมาะแก่การใชิ้เป็นเชิื�อเพลิง ทนต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลงต่าง ๆ  ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลติไฟฟ้าดว้ยแบบจำาลองทางวศิวกรรมการพฒันาระบบตรวสอบแบบอตัโนมตัดิว้ยเครือ่งบินไร้คนขบั โดยแสดงผลบนหน้าจอมอืถอื และการนำาของเสีย
จากกระบวนการผลิตมาทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ 

23) PT.Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)

PT Utami เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัดของประเทศอินโดนีเซึ่ีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพื่อประกอบกิจการเหมือง
ถ่านหินประเภทบิทูมินัสบนเกาะกาลิมันตัน โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PT Utami มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย
(Authorized Capital) เป็นทุนที่ชิำาระแล้วทั�งสิ�น 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย (Issued Capital) ซึ่ึ่งบริษัทฯ ได้ชิำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PT Utami 
จากเดิม 33,700 ล้าน รูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย มาเป็น 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.00 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� NPS ได้เข้าซึ่ื�อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนายน 2554 เพ่ือลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน
บิทูนัส โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นไปเพ่ือจัดหาแหล่งถ่านหินสำาหรับใช้ิเป็นเชืิ�อเพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุ่ม NPS ซ่ึึ่งจะช่ิวย
ให้การดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสำารวจเบื�องต้นได้มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหิน
ดงักลา่วจะมปีรมิาณ์ถา่นหนิสำารองเป็นจำานวนทั�งสิ�น 13.00 ลา้นตนั ตามอตัราสว่นดนิตอ่แร ่10 ตอ่ 1 สว่นความคบืหนา้ในการดำาเนนิงานเหมอืงถา่นหนิ
นั�น ปัจจุบัน PT Utami ได้รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่าง การปฎิบัติตามเง่ือนไขของสัมปทาน
ดังกล่าว เพื่อขอเปิดดำาเนินการเหมืองถ่านหิน โดยได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำารงตำาแหน่งวิศวกรการขุดเหมือง (Chief of Mine) ซึ่ึ่งจะรับผิดชิอบ
ทั�งในส่วนของการดำาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการเหมืองถ่านหินให้แก่ PT Utami ในอนาคต ปัจจุบันอยู่
ในขั�นตอนการเตรียมเจาะหลุมสำารวจปริมาณ์ถ่านหิน

24) บริษัท โซ์นิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด (“SNST”)

SNST เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 เพื่อผลิตและจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลัง แป้งมันสำาปะหลัง
ดัดแปร และก๊าซึ่ชิีวภาพ โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั�งสิ�น 270.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชิำาระแล้วเต็มจำานวน ซึ่ึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ทั�งนี� โรงงานของ SNST ตั�งอยู่ในอำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทราซึ่ึ่งอยู่ใกล้กับ
แหล่งปลูกมันสำาปะหลัง ซึ่ึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใชิ้ในกระบวนการผลิต โดยมีกำาลังการผลิตติดตั�งแป้งมันสำาปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร 
120.00 ตันต่อวัน และก๊าซึ่ชิีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำาหรับลูกค้าหลักของ SNST เป็นกลุ่มลูกค้าที่นำาแป้งมันสำาปะหลังไปผลิตเป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนำาก๊าซึ่ชิีวภาพไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

1.4 ความสััมพันธ์์กับกลุ่มธ์ุรก่จของผู้้้ถุ่อหุ้นใหญ่

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holdings Limited โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Double A Holdings 
Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่านบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด อยู่ที่ร้อยละ 98.87 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้วของบริษัทฯ และนายโยธิน 
ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้ถือหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อมใน Double A Holdings Limited ในสัดส่วนรวมทั�งสิ�นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออกและชิำาระแล้ว
ของ Double A Holdings Limited ทั�งนี� กลุ่มบริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับกลุ่ม NPS ซึ่ึ่งเป็นบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวโยงกันมา โดยตลอด

สำาหรับรายการระหว่างกันกับกลุ่ม NPS นั�น ส่วนใหญ่เป็นการจัดซึ่ื�อไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า เพื่อใชิ้ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากกลุ่ม NPS เป็น
ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�า ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการในการจัดหาและจำาหน่ายนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี และสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิิงเทรา ซึ่ึ่งเป็นที่ตั�งของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซึ่ื�อไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า ของกลุ่มบริษัทฯ จากกลุ่ม 
NPS นั�น เป็นรายการคา้ตามธุรกจิปกติ โดยราคาขายไฟฟา้อา้งองิอตัราคา่ไฟฟา้ของ กฟภ. สว่นราคาขายไอนำ�าอ้างองิจากราคาวัตถดุบิทีใ่ช้ิเป็นเชืิ�อเพลงิ
ในการผลิตไฟฟ้า เชิ่น ก๊าซึ่ธรรมชิาติ ถ่านหิน เป็นต้น รวมถึงดัชินีราคาผู้บริโภค ส่วนราคานำ�าเพื่อการอุตสาหกรรมนั�นอ้างอิงตามอัตราค่านำ�าของ กปภ. 
อยา่งไรก็ด ีกลุม่บรษิทัฯ สามารถจดัหาสาธารณู์ปโภคดังกลา่วจากภายนอกไดบ้างสว่น นอกจากนี� กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ำาหนา่ยนำ�ามนัยางดำาซึ่ึง่เปน็ผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กลุ่ม NPS เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางแห่งของกลุ่ม NPS ใชิ้นำ�ามันยางดำาเป็น
เชืิ�อเพลงิหลกัในกระบวนการผลิตโดยใช้ิราคาอ้างองิตามราคาก๊าซึ่ธรรมชิาตเิปน็หลกั ซึ่ึง่ชิว่ยให้การดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ�น

ในสว่นของรายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่ก่ียวโยงกนันอกเหนอืจากกลุม่ NPS นั�น สว่นใหญเ่ปน็ธรุกรรมกบับรษิทัอืน่ในเครอืของ Double A Holdings 
Limited เนือ่งจากกลุม่บรษิทัฯ มกีารจดัจำาหนา่ยและจดัซึ่ื�อสนิคา้และบรกิารบางสว่นจากบรษิทัเหลา่นี� อยา่งไรกด็ ีสดัสว่นทีก่ลุม่บรษิทัฯ จดัจำาหนา่ย/จดั
ซึ่ื�อสินค้าและบริการกับบริษัทอื่นในเครือของ Double A Holdings Limited อยู่ในระดับที่ค่อนข้างตำ่า

ทั้งนี้ โครงสร้างกลุ่มของ Double A Holdings Limited มีรายละเอียดดังนี้

Double A Holdings Limited

100%

99.99%

98.87%

95.86%

100%

100%

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

Exalt Investment Limited

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

Double A (Jiangsu) Paper
Company Limited 

Biomass Energie d’ Alizay SAS

DA Alizay SAS

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทำาธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ  ในเครือของ Double A Holdings Limited ดังนี�

1. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายกระดาษทิชิชิู่ในประเทศจีนโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จำาหน่ายเยื่อ
กระดาษบางส่วนให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อนำาไปใชิ้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษทิชิชิู่ 

2. DA Alizay SAS เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนให้แก่บางประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบราซึ่ิล ซึ่ึ่งปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯ มีการจำาหน่ายเยื่อกระดาษส่วนที่เหลือจากการผลิตให้แก่ DA Alizay SAS เพื่อใชิ้ในกระบวนการผลิต และอุปกรณ์์สำานักงานให้
แก่ DA Alizay SAS เพื่อนำาไปจำาหน่ายต่อไป



2.2) ผลติภณัฑ์ก์ระดาษรมีใหญ ่(Folio Sheet & Reels) จำาหนา่ย
ในรูปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็น

กระดาษชนิิดไม่เ่คลืือบผิวิ หรือกระดาษปอนิด์ใช้สำำาหรับงานิพิิม่พิ์
ทั่ั�วไป (Uncoated paper) 

ใชิ้สำาหรับงานพิมพ์เขียนในอุตสาหกรรมงานพิมพ์หนังสือ ตำารา
วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทั่วไป สมุด กระดาษต่อเนื่อง ภายใต้
แบรนด์ต่าง ๆ  ดังนี�

• กระดาษ aA-Print นำ�าหนัก 60 – 120 แกรม เป็นกระดาษ
ปอนด์สำาหรับผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์ โดยมี
คุณ์สมบัติด้านความเรียบอยู่ในระดับที่ทำาให้หมึกพิมพ์ค้าง
บนเนื�อกระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพ์มีความมันเงา และ
ความทึบแสงสูงทำาให้ได้ภาพสีสันสดใสและไม่เกิดปัญหามอง
ทะลุ นอกจากนี�ยังมีโครงสร้างของเยื่อที่มีความสมำ่าเสมอและ
ความแกร่งสูง ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระดำากระด่าง สามารถ
วิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่อง

• กระดาษ Hi-WC นำ�าหนัก 150 – 210 แกรม กระดาษการ์ดขาว
เพ่ืองานพิมพ์และบรรจภุณั์ฑ์ เหมาะสำาหรบังานย้อมสี แผ่นพับ 
ใบรับประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม

• กระดาษ Jing Jai นำ�าหนัก 70 – 75 แกรม เป็นกระดาษปอนด์
สีเหลืองนวล ออกแบบมาเฉพาะเพ่ืองานพิมพ์หนังสือ เน้นให้
มีคุณ์สมบัติต้านทานการซึ่ึมนำ�าสูง ทำาให้หมึกไม่ซึ่ึมลงบนเนื�อ
กระดาษมากเกินไป หมกึจงึไม่กระจายตวั ตวัอกัษรทีไ่ด้มคีวาม
คมชิัด กระดาษมีความแข็งแกร่ง ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถเก็บ
รักษาได้นาน นอกจากนี�กระดาษจริงใจยังผลิตจากเยื่อที่ไม่
ใส่สารฟอกสี สีกระดาษจึงเป็นสีเหลืองนวลจากเยื่อธรรมชิาติ

กระดาษชนิิดเคลืือบผิิวทั่ั�งสำองด้านิหรือกระดาษอาร์ต (Coated 
paper) 

เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยสารสีขาวแบบสองหน้าเพ่ือให้กระดาษ 
ผิวมันเรียบ โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทกระดาษ aA-Gloss หรือ
กระดาษอาร์ตมัน นำ�าหนักตั�งแต่ 90-160 แกรม และกระดาษ aA-Matt 
หรือ กระดาษอาร์ตด้าน นำ�าหนักตั�งแต่ 90-160 แกรม

3 )  ผู้ ล่ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ค ร่� อ ง เ ขี ย น แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ สัำา นั ก ง า น 
(Stationery Product) สินค้า Double A Stationery Product ผลิต
จากกระดาษคุณ์ภาพดี เขียนลื่นไม่สะดุด พร้อมด้วยการออกแบบที่
สวยงามหลากหลาย ทั�งแบบเรียบงา่ยและลายแฟนซึ่ ีเพ่ือตอบสนองการใชิ้
งานของลูกคา้ทีต่า่งกนัไป เช่ิน กระดาษสี สมดุรายงาน สมดุโนต้ กระดาษ
โน้ตรูปร่างต่าง ๆ  เป็นต้น

นอกจากนี� ยงัมสิีนคา้เครือ่งเขียน และอปุกรณ์ส์ำานกังาน 
Double A Office Supplies ที่ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดที่
ให้ความสำาคัญกับ “คุณ์ภาพที่คุณ์ไว้วางใจ” ผสมผสานเข้า
กับความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมืออาชิีพที่จะสะท้อน
ออกมาในทุกวันของการทำางานและการใชิ้ชิีวิต ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มปากกา เครื่องเย็บกระดาษ กาวแท่ง อินเด็กซึ่์ แฟ้มแบบ 
ต่าง ๆ  เป็นต้น
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โครงสัร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณ์ฑ์และบริการในชิ่วงระหว่างปี 2560 – 2562 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยปี 2560 ได้มี
การปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการดำาเนินงานที่ยกเลิกไปแสดงต่างหาก

2. ลุ่ักษัณะก�ริปริะกอบธ่ริกิจ

หน์่วย : ล้าน์บาท

ดำาเน์ิน์กิาร
โดย

ผู้ลิต่ภัณฑ์์/ 
บริกิาร

กิาร
จำาหน์่าย

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2560

รายได้ สััดสั่วน์
กิารจำาหน์่าย

รายได้ สััดสั่วน์
กิารจำาหน์่าย

รายได้ สััดสั่วน์
กิารจำาหน์่าย

รายได้ สััดสั่วน์
กิารจำาหน์่าย

บริษัท 
ดั�บเบิ�ล เอ 
(1991) 
จำากัด 

(มหาชิน) 

กระดาษ
รีมเล็ก

(Cut-Size 
Grades)

ในประเทศ 3,759.37 18.89% 3,593.44 16.59% 3,834.99 17.20% 3,834.99 14.89%

ต่างประเทศ 11,814.53 59.34% 13,158.60 60.75% 14,218.25 63.75% 17,432.38 67.70%

กระดาษ
รีมใหญ่ 
(Folio 

Sheet & 
Reels)

ในประเทศ 1,223.46 6.15% 1,219.45 5.63% 1,429.04 6.41% 1,429.04 5.55%

ต่างประเทศ 360.68 1.81% 423.45 1.95% 757.19 3.40% 757.19 2.94%

เครื่องเขียน
 และอุปกรณ์์

สำานักงาน 

ในประเทศ 219.16 1.10% 176.73 0.82% 191.30 0.86% 191.30 0.74%

ต่างประเทศ 82.49 0.41% 54.43 0.25% 61.90 0.28% 61.90 0.24%

เยื่อกระดาษ
ในประเทศ 156.22 0.78% 325.82 1.50% 176.83 0.79% 176.83 0.69%

ต่างประเทศ 844.73 4.24% 1,034.28 4.77% 422.92 1.90% 552.01 2.14%

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

ต่างประเทศ 187.97 0.94% 185.66 0.86% 434.74 1.95% 434.74 1.69%

รายได้จากการขาย 18,648.61 93.66% 20,171.86 93.12% 21,527.24 96.53% 24,870.46 96.58%

รายได้จากการให้บริการ 468.72 2.35% 597.79 2.76% 360.37 1.62% 360.82 1.40%

อื่น ๆ  794.55 3.99% 892.05 4.12% 413.89 1.86% 519.04 2.02%

รายได้รวม 19,911.88 100.00% 21,661.70 100.00% 22,301.50 100.00% 25,750.32 100.00%

หมายเหตุ: ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยอดขายเกือบทั�งหมดของบริษัทย่อยเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ 
(1991) จำากัด (มหาชิน) ซึ่ึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทั�งนี� บริษัทย่อยที่มีมูลค่ารายได้จากการขายกระดาษให้ภายนอกน้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited

2.1 ลักษณะผู้ล่ตภััณฑ์์หร่อบริการ 

กลุม่บรษิทัฯ ผลติเยือ่กระดาษและกระดาษพมิพ์เขียนชินดิไม่เคลอืบผวิและนำาเขา้กระดาษชินดิเคลอืบผวิเพ่ือจำาหนา่ยใหแ้กล่กูคา้ทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี�

1) ผู้ลต่ภัณัฑ์์เย่�อกระดาษ (Pulp product) ผลติภณั์ฑข์องกลุม่บรษิทัฯ คอื เยือ่กระดาษฟอกขาวใยสั�นจากยคูาลปิตัส (Bleached Eucalyptus 
Kraft Pulp: BEKP) เยื่อกระดาษที่ออกจากโรงผลิตเยื่อของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ลักษณ์ะ ดังนี�

1.1) เยื่อน�้า (Slurry Pulp) เยื่อนำ�าเป็นเยื่อกระดาษที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อใชิ้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ ซึ่ึ่งจะถูกส่งผ่านท่อไป
ยังโรงผลิตกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

1.2) เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เยื่อแผ่นเปียกเป็นเยื่อกระดาษที่มีความชิื�นร้อยละ 50 ซึ่ึ่งเป็นเยื่อประเภทที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้ในสัดส่วนรอง
ลงมาจากเยื่อนำ�า เพื่อจัดส่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือเพื่อใชิ้ในการผลิตกระดาษ

ผลติภณั์ฑก์ระดาษรมีเลก็ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของกลุม่บรษิทัฯ

1.3) เย่ือแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เยื่อแผ่นแห้งเป็นเยื่อกระดาษมี
ความชืิ�นร้อยละ 10 ซ่ึึ่งเป็นเยื่อประเภทที่มีสัดส่วนของปริมาณ์การผลิต
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณ์เยื่อกระดาษทั�งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิต
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ จะผลิตเยื่อประเภทดังกล่าวต่อเมื่อมีกำาลังการ
ผลิตเยื่อกระดาษเหลือ เพ่ือจัดจำาหน่ายให้แก่บริษัทภายนอกและบริษัทที่
เกี่ยวข้องทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ

2) ผู้ล่ตภััณฑ์์กระดาษ (Paper Product) ผลิตภัณ์ฑ์หลักของ
กลุ่มบริษัทฯ คือ กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่ึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบ
ของผลิตภัณ์ฑ์ ดังต่อไปนี�

2.1) ผลิตภณัฑ์ก์ระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้ิในงานถ่าย
เอกสาร งานพิมพ์ ซึ่ึ่งกระดาษรีมเล็กจะถูกตัดเป็นขนาดมาตรฐานต่างๆ 
หลายขนาด ได้แก่ A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้ตราสินค้า
ที่แยกตามคุณ์ภาพของสินค้าอันประกอบไปด้วย “Double A” “Quality” 
“Smart copy” “Smartist” “Hi-Plus” “Shih-Tzu” “Speed” “Alpine” 
“Eagle” “Turbo” “Winter” “So good” โดยผลิตภัณ์ฑ์ดังกล่าวจะถูก
กำาหนดราคาไว้หลายระดับตั�งแต่ราคาระดับสูงจนกระทั่งถึงราคาระดับ
ประหยัดเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป
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2.2 สั่ทธ์่ประโยชุน์ท้�ได้รับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำานวน 6 บริษัท ได้แก่ APM3, HTSM, DASM, DA NS, APulpMill3 และ DAPK ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมจากสำานักงาน
คณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชิบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่ึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดต่าง ๆ  ที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั�งนี� ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยังมีผลใชิ้บังคับอยู่ มีดังนี�

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

บริษัทฯ 1164/2537 8 มีนาคม
 2537

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรบัวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นในการผลติทีต้่องใช้ิในการผลติ ผสม 
หรือประกอบผลิตภัณ์ฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 1187/อ/2549 24 กุมภาพันธ์
 2549

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ ไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�าเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 1825(2)/2551 20 สิงหาคม
 2551

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซึ่ียมออกไซึ่ต์ (Calcium Oxide)
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น

ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รบัการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรบัวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นทีต้่องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใชิ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั�น
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 1094/อ
./2553

29 มกราคม
 2553

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 1095/อ
./2553

29 มกราคม
 2553

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น
ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 2165/อ
./2553

28 ตุลาคม
 2553

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รบัการลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรบัเครือ่งจกัรก่ึงหนึง่ตามทีค่ณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนมุตัิ 
เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าตำ่ากว่าร้อยละ 10

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 1214/ออ
./2554

15 กุมภาพันธ์
 2554

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตนำ�าประปาและหรือนำ�าเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)40 41

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 9030(2)/ 
2555

30 
พฤศจิกายน

 2555

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อเซึ่ลลูโลส (Dissolving pulp) 
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ใชิ้ในการปรับปรุงสายการผลิตมี
กำาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั�น

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 61-0850-0-
00-1-2

19 กรกฎาคม
 2561

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซึ่ียมออกไซึ่ต์ (Calcium Oxide) และสารเคมีสำาหรับการ
ผลิตเยื่อกระดาษ (White Liquor)
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัติ 
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น

ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

บริษัทฯ 61-0848-0-
00-1-2

19 กรกฎาคม
 2561

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรีนไดออกไซึ่ด์
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น

ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ 61-0849-0-
00-1-2

19 กรกฎาคม
 2561

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซึ่ออกซึ่ิเจน
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รบัอนญุาตให้ถือครองกรรมสิทธิใ์นทีดิ่นตามจำานวนทีค่ณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้นติบุิคคลสำาหรบักำาไรสุทธทิีไ่ด้จากการลงทนุร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีกำาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดระยะเวลาข้างต้น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)42 43

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

APM3 2240(2)/ 
2550

13 ธันวาคม
 2550

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ชินิดไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น

ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รบัการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรบัวัตถดิุบและวัสดุจำาเป็นทีต้่องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใชิ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

HTSM 1578/ 2538 2 สิงหาคม
 2538

สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น

ที่นำาเข้ามาใช้ิในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้า
ครั�งแรก

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50% ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจาณ์าอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่เกินเงินลงทุน 48,071,000 บาท) 
ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั�น

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50% ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา สองเท่าของค่าใชิ้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 
10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวก ร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือจากค่าเสื่อมราคาตามปกติ
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตนำ�าเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิำานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทำางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)44 45

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์
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15 มกราคม
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ได้รับการส่ง
เสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รบัการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรบัวัตถดิุบและวัสดุจำาเป็นทีต้่องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใชิ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำานวนที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รบัการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรบัวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นทีต้่องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใชิ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันนำาเข้า ครั�งแรก

• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตสิ่งพิมพ์เชิ่นกระดาษห่อ
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รบัอนญุาตให้คนต่างด้าวซึ่ึง่เป็นช่ิางฝีมอืหรอืผูช้ิานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที่การทางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำานวนที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัติ
• ได้รบัลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละเจด็สิบห้าของอตัราปกตสิำาหรบัวัตถุดิบหรอืวัสดุจำาเป็นที่

นำาเข้ามาใชิ้ในการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นับตั�งแต่วันนำาเข้าครั�งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิ
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รบัอนญุาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้ิจ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รบัการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรบัวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นทีต้่องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใชิ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้าเพ่ือส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั�งแรก

• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน

(กิ) กิารทำากิารต่ลาดข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริกิารท่�สัำาคัญ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานทุกๆ ด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำาเร็จ โดยนโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา ทาง 
บริษัทฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือร้านค้าพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาด มีการแต่งตั�งผู้จัดจำาหน่ายที่
มีศักยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื�นที่ในแต่ละประเทศ นอกเหนือจากตัวแทนจำาหน่าย (Distributor) เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยพันธมิตรเหล่านี�
จะสามารถให้บริการลูกค้าในการจัดส่งสินค้าระดับย่อยที่มีปริมาณ์การสั่งซึ่ื�อต่อครั�งไม่สูงมาก เพื่อทำาให้ดั�บเบิ�ล เอ เป็นผลิตภัณ์ฑ์ที่มีพร้อมอยู่ในทุก ๆ  ที่
ที่ผู้บริโภคต้องการ และยังมีการจัดกิจกรรมสง่เสริมการขายแยกรายพื�นที่ในสำานักงานห้างร้าน มหาวิทยาลัย ตามเมืองต่าง ๆ  ซึ่ึ่งเปน็การวางแผนสง่เสริม
ยอดขายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตพื�นที่ใกล้สาขาร้านค้า ตามลักษณ์ะของวิสัยการจับจ่ายของลูกค้า เน้นเรื่องการสร้างการรับรู้และเห็นได้บ่อยเพื่อ
สรา้งให้เกิดกลุม่ลูกค้าใหมเ่ข้ามาทดลองซึ่ื�อลองใช้ิ รวมถงึการนำาโปรแกรมการสะสมแตม้จากการซึ่ื�อสนิคา้ของทางบรษิทัฯ มาใช้ิส่งเสรมิการขายสรา้งแรง
จูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวแบรนด์สินค้าอีกด้วย

โดยปจัจุบนั ดั�บเบิ�ล เอ ได้มีการปรับรูปแบบหีบห่อใหม่ โดยเพิม่กราฟฟคิดีไซึ่น์สร้างนัยยะของสนิค้าที่มุ่งหน้าไปสูอ่นาคต สร้างความโดดเด่นบนชิั�น
วางสินค้าได้เป็นอย่างดี และได้ขยายการปรับรูปแบบมายังป้ายร้านเครื่องเขียน และร้านถ่ายเอกสารดั�บเบิ�ล เอ รวมถึงการตกแต่งร้านค้าด้วยสื่อส่งเสริม 
ณ์ จุดขายต่าง ๆ สามารถสร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นและโดดเด่นมากกว่าเดิม

นอกจากนี� ยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ Double A QR Lucky Gold, Double A QR Lucky in Gold โดยให้ลูกค้าสแกน QR code 
ข้างกล่องเพื่อลุ้นรับของรางวัลทองคำาแท่ง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า โดยวัดจากยอดสแกน QR code 
ที่ลูกค้าส่งเข้ามาเพ่ือร่วมลุ้นรางวัล รวมถึงการนำาโปรแกรมการสะสมแต้มจากการซึ่ื�อสินค้าของทางบริษัทฯ มาใช้ิส่งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความจงรักภักดีในตัวแบรนด์สินค้าอีกด้วย

ผูู้้ได้รับสัิทธิ เลข้ท่�บัต่ร ลงวัน์ท่� สัิทธิประโยชน์์ท่�ได้รับท่�ใช้ใน์กิารดำาเน์ิน์กิารปัจจุบัน์
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สำาหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซึ่ียมคาร์บอเนตชินิดตกผลึก (PRECIPITATED 
CALCIUM CARBONATE)
• ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ึ่งอยู่ใน

อุปการะของบุคคลทั�งสองประเภทนี�เข้ามาในราชิอาณ์าจักรได้ตามจำานวนและระยะเวลา
ให้อยู่เท่าที่คณ์ะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่ึ่งเป็นชิ่างฝีมือหรือผู้ชิานาญการข้างต้น ทำางานเฉพาะ
ตำาแหน่งหน้าที่การทางานที่คณ์ะกรรมการให้ความเห็นชิอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชิอาณ์าจักร

• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำานวนที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่ึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคำานวณ์เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่ง
เสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั�น

• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น

• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชิ้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก ร้อยละ 25 
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

• ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชิอาณ์าจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

กลุม่บรษิทัฯ ยงัใชิก้ลยทุธด์า้นผลติภณั์ฑโ์ดยออกแบรนดส์นิคา้ใหม ่และการรบัจา้งผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดท์ีล่กูคา้กำาหนด เพ่ือเพ่ิมสว่นแบง่ตลาดที่
บรษัิทฯ ยงัไมส่ามารถเขา้ไปถงึได ้รวมทั�งเพ่ือเพ่ิมทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค ในการเลอืกซึ่ื�อกระดาษ แต่ทีส่ำาคญัคอืความต้องการเปน็ผูน้ำาในตลาดกระดาษ
พิมพ์เขียน บริษัทฯ ได้วางแผนการออกสินค้าใหม่ ที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเฉพาะเน้นงานพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารสี รวมถึงได้รับความไว้
วางใจจากกลุ่มลูกค้าชิ่องทาง Modern trade ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้า OEM กระดาษอีกหลากหลายแบรนด์ เป็นต้น

ทั�งนี� ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำาเนินโครงการสร้างความรับผิดชิอบต่อทั�งสังคมและลูกค้า ได้แก่ กิจกรรม “Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน
ปลูกปัญญา” ให้แรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชิาวนาก้าวสู่อนาคตที่ดี โครงการ A to a ที่ให้น้องๆ a (เล็ก) ได้รู้จักอาชิีพต่างๆ มีโอกาสที่จะได้พบเห็นและ
เรียนรู้จากตัวอย่างดีๆ จากพี่ๆ ที่ประสบความสำาเร็จในอาชิีพนั�น มาเป็นพี่ A (ใหญ่) เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเติมฝันให้น้อง a ก้าวสู่อาชิีพที่ดีใน
อนาคต รวมทั�ง ได้มีการจัดทำาเปลือกห่อดีไซึ่น์พิเศษเพ่ือแสดงพลังสนับสนุนการรับรู้และต่อต้านโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นหนึ่งในสาเหตุคร่าชิีวิตสตรีทั่ว
โลกร่วมกับมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งชิาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer Foundation) เป็นต้น นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ส่งเสริมให้โรงงานผลิตกระดาษมีศักยภาพมุ่งสู่การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชิอบของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การได้รับการรับรองขึ�นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุต ปริ�นท์องค์การ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก  
(องค์การมหาชิน) การบริหารจัดการโครงการต่อยอดการจัดสรรพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล การขับ
เคลื่อน CSV (Creating Shared Value) นำาไปสู่การสร้างคุณ์ค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ึ่งทางบริษัทฯ ได้นำา 
รูปแบบธุรกิจการดำาเนินงานด้าน CSV แลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ปรับใชิ้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
และกำาหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั�งด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.3.1 กิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามประเภทผลิตภัณ์ฑ์ ดังนี�

1) เยื่อกระดาษ

กลุม่ลูกคา้เปา้หมายทีก่ลุม่บรษิทัฯ จดัจำาหนา่ยเยือ่กระดาษให้นั�น เปน็ผูผ้ลิตกระดาษคุณ์ภาพสงู ทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุง่เนน้ไปทีก่าร
ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นสำาคัญ ทั�งนี� สัดส่วนการจำาหน่ายเยื่อกระดาษในต่างประเทศในปี 2560 ปี 2561 และในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 75.74 ร้อยละ 
76.04 และร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายเยื่อกระดาษทั�งหมดในชิ่วงเวลาดังกล่าว

2) กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�านักงาน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณ์ฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์์สำานักงานนั�น จะเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณ์การใชิ้ค่อนข้างมาก
องคก์รขนาดกลางและขนาดเลก็ในหลากหลายธุรกิจทีเ่นน้คณุ์ภาพของสนิคา้ นอกจากนี� ยงัรวมไปถงึผูบ้รโิภครายย่อยในระดับครัวเรอืนอกีดว้ย โดยกลุม่
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการส่งออกกระดาษรีมเล็กค่อนข้างมาก ซึ่ึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังทวีปเอชิีย ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ ทั�งนี� สัดส่วน
การจำาหน่ายกระดาษรีมเล็กในต่างประเทศในปี 2560 ปี 2561 และในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 75.33 ร้อยละ 71.42 และร้อยละ 67.67 ของรายได้จากการ
ขายกระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์์สำานักงานในชิ่วงเวลาดังกล่าว

2.3.2 กิลยุทธ์ทางกิารต่ลาด

คณ์ะผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และ 
วฎัจักรทางธรุกจิในแตล่ะช่ิวง พรอ้มทั�ง มกีารประเมินผลและปรบัเปลีย่นแนวทางดงักล่าวให้รองรบัสถานการณ์แ์ละปัจจยัแวดลอ้มทีมี่การเปลีย่นแปลงไป
อยา่งตอ่เนือ่งไดด้ยีิง่ขึ�น เพ่ือให้กลุม่บรษิทัฯ ดำารงศกัยภาพในการแข่งขนัให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม ซ่ึึ่งขั�นตอนดังกลา่วอาจส่งผลกระทบตอ่การดำาเนนิงาน
และการบรรลเุป้าหมายของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั ทั�งนี� กลุม่บริษทัฯ มกีารกำาหนดวิสัยทศันท์ีแ่ตกตา่งจากผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมเยือ่
กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างตราสัญลักษณ์์ “กระดาษดั�บเบิ�ลเอ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และตระหนักถึงผลิตภัณ์ฑ์
ของกลุ่มบริษทัฯ เปน็ลำาดบัแรก (Brand Awareness) รวมทั�ง ผลกัดนัใหผ้ลติภัณ์ฑข์องกลุ่มบริษทัฯ กลายเปน็สนิค้าเพือ่การอุปโภคบริโภคหมุนเวยีนเร็ว
 (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) ที่มีความโดดเด่นในด้านคุณ์ภาพ พร้อมทั�ง สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม
 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาค่อนข้างตำ่า กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณ์ฑ์คุณ์ภาพสูงเป็นพิเศษ กลุ่มลูกค้าระดับครัวเรือน และ
กลุ่มลูกค้าระดับองค์กร เป็นต้น ในขณ์ะที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนทั่วไปส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้มีขนาด
ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้ เพื่อก่อให้เกิดความประหยัดจากขนาด (Economics of Scale) ซึ่ึ่งจะทำาให้ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณ์ฑ์อยู่ในระดับที่ค่อน
ข้างตำ่า และเน้นกลยุทธ์ทางด้านราคา เนื่องจากเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนจัดเป็นสินค้าโภคภัณ์ฑ์ โดยลักษณ์ะของสินค้าจะมีความคล้ายคลึง
กันมาก ทำาให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในตัวผลิตภัณ์ฑ์ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินกลยุทธ์ทางด้านราคาด้วยวิธีการดังกล่าวมีข้อจำากัด เนื่องจาก
จำาเป็นต้องใชิ้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และต้องมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่รองรับสินค้าที่ผลิตออกมาได้ในปริมาณ์มาก ดังนั�น กลุ่มบริษัทฯ จึงเลือกใชิ้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมและสร้างความได้เปรียบในการดำาเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี�
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3.2) ผลิิตภััณฑ์์กระดาษ เคร่�องเขีียน แลิะอุปกรณ์สำำานักงาน

ลกูค้าเปา้หมายของกลุม่บริษทัฯ ครอบคลมุตั�งแต่ระดบัองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปรมิาณ์การใชิค้่อนขา้งมาก องค์กรขนาดกลางและขนาดเลก็ในหลาก
หลายธุรกิจที่เน้นคุณ์ภาพของสินค้า จนมาถึงผู้บริโภครายย่อยในระดับครัวเรือน ดังนั�น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนาและขยายชิ่องทางการจัดจำาหน่ายให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง โดยกระจายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ผ่านทางผู้จัดจำาหน่ายและตัวแทน
จำาหน่ายเป็นหลัก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมในหลายพื�นที่ รวมทั�งพัฒนาช่ิองทางการจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั�งนี� 
ลักษณ์ะการจัดจำาหน่ายและชิ่องทางการจำาหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี�

• ตัวแทนจ�าหน่าย (Distibutor / Exclusive agent) เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ของกลุ่ม บริษัทฯ โดยตัวแทนจำาหน่ายเหล่านี�มีระบบการขนส่ง
สินค้าเป็นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าในเมืองหลักของแต่ละประเทศ 

• ผู้จัดจ�าหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) ประจำาอยู่ในเมืองย่อยทั่วทุกภูมิภาคของแต่ละประเทศ เพื่อคอยกระจายสินค้าไปยัง
ท้องถิ่นห่างไกลอย่างทั่วถึง ทำาให้สามารถจัดส่งผลิตภัณ์ฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วขึ�น และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้างร้านที่มีสาขาครอบคลุมในบริเวณ์ที่มีประชิากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมไป
ถึงการจำาหน่ายสินค้าผ่านชิ่องทางออนไลน์และชิ่องทางแคตตาล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณ์ฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีวางจำาหน่ายในหลากหลายพื�นที่ 
และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทั�งนี� ร้านค้าปลีกดังกล่าว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ�กซึ่ี แม็คโคร ออฟฟิศเมท เซึ่นทรัล เดอะมอลล์ และเซึ่เว่น  
อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น 

• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์์สำานักงาน ร้านหนังสือ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา
สร้างพันธมิตร เป็นจุดจำาหน่ายสินค้าคุณ์ภาพดีของบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภครายย่อยอย่างทั่วถึง รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตร
 สร้างแหล่งจำาหน่ายสินค้าคุณ์ภาพดีของบริษัทฯ ไปยังรายย่อยอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ถ่ายเอกสารดั�บเบิ�ลเอ (Double A copy center 
: DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิิกดั�บเบิ�ลเอ (Double A copy member : DACM) ซึ่ึ่งใชิ้กระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำาเนินงานถ่าย
เอกสาร ศูนย์เครื่องเขียนดั�บเบิ�ลเอ (Double A stationery shop: DASS) ร้านเครื่องเขียนสมาชิิกดั�บเบิ�ลเอ (Double A stationery member 
: DASM) ซึ่ึง่เป็นผูจ้ำาหน่ายผลติภณั์ฑ์กระดาษและผลติภณั์ฑ์เครือ่งใช้ิสำานกังานหลากหลายรปูแบบให้แก่ผูบ้รโิภครายย่อย ซึ่ึง่ร้านค้าเหล่านี�จะ
ได้รับสิทธิพิเศษชิ่วยเหลือจากทางบริษัทฯ ให้ร้านก้าวสู่ความสำาเร็จร่วมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง

การจัดจำาหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศนั�น กลุ่มบริษัทฯ แต่งตั�งตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่ึ่งมีศักยภาพในการ
ขยายตลาดในประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั�ง มีความน่าเชิื่อถือและเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจายสินค้าผ่านชิ่องทางการจัดจำาหน่ายต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากว่า 160 ประเทศทั่วโลก ดังแผนภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง

1) กลยุทธ์ด้านต้นทุน

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ มีทำาเลที่ตั�งอยู่ใกล้แหล่ง
วตัถดุบิหลกั จงึทำาใหก้ลุม่บรษิทัฯ ประหยดัตน้ทนุในการขนสง่วตัถดุบิมายงัโรงงานของกลุม่บรษิทัฯ
ได ้นอกจากนี� กลุม่บรษัิทฯ มแีหลง่วัตถดิุบเป็นของตนเองบางสว่นและสามารถผลติวัตถุดิบบางชินดิ
ไดเ้อง เชิน่ ต้นกระดาษดั�บเบิ�ลเอ PCC และเยื่อใยสั�น เปน็ต้น จึงทำาใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหาร
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชิ่วยควบคุมต้นทุนการผลิตโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ไมผ่นัผวนไปตามสภาวะตลาดมากนกั ซึ่ึง่จะทำาใหก้ลุม่บรษัิทฯ สามารถปรบัเปลีย่นราคาสนิคา้ไดใ้น
ระดบัหนึง่โดยไมส่่งผลกระทบตอ่อตัรากำาไรขั�นตน้มากนกั หากเกดิกรณ์ทีีจ่ำาเปน็ ซ่ึึ่งจะทำาใหค้วาม
สามารถในการทำากำาไรของกลุม่บรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีค่อ่นขา้งมเีสถียรภาพมากกวา่ผูป้ระกอบการ
ที่มีทำาเลที่ตั�งห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบหรือไม่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง

2) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งคณุ์ภาพของกระดาษดั�บเบิ�ล เอ และความสำาเรจ็ในการสรา้งแบรนด์ 
ทำาใหดั้�บเบิ�ล เอ เปน็ทีรู่จ้กัและขึ�นเปน็แบรนดอ์นัดบัหนึง่ในหลายประเทศ โดยดั�บเบิ�ล เอ ใชิก้ลยทุธ์
การส่ือสารการตลาดบรูณ์าการในทกุชิอ่งทางอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการเขา้ถงึพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล โดยล่าสุดได้บุกตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเปิดตัวโครงการ  
ONE DREAM ONE TREE เป็นครั�งแรก เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมส่งต่อต้นกระดาษ 1 ต้นต่อ 
1 รีม ให้ชิาวนาไทยปลูกบนคันนา ชิ่วยสร้างพื�นที่ สีเขียวและเป็นเงินออมสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรไทย ผ่านการสแกน QR Code ที่อยู่บนรีมกระดาษดั�บเบิ�ล เอ ของแคมเปญนี�ในอเมริกา
 โดยทุก QR Code ที่สแกน เท่ากับจำานวนต้นกระดาษที่จะมอบให้ชิาวนาหรือเกษตรกรปลูกบน
คันนาในพื�นที่จริง โดยเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ ดั�บเบิ�ล เอ ได้เริ่มทำาโครงการนี�มาตั�งแต่ปี 
2559 และดำาเนินการมาแล้วใน 4 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซึ่ีย เกาหลีใต้ และไทย

ทั�งนี� เพ่ือตอกยำ�าการมส่ีวนร่วมต่อแนวคิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน ภายใตโ้มเดลการดำาเนนิธรุกจิ 
“กระดาษจากคนันา” ของดั�บเบิ�ล เอ ทีใ่ช้ิวัตถุดิบจากการปลกูตน้กระดาษบนคันนาของชิาวนาไทย 
ที่นอกจากทำาให้คันนาว่างเปล่าเกิดเป็นประโยชิน์สร้างรายได้เสริมแล้ว ยังชิ่วยเพ่ิมพื�นที่สีเขียว
ชิ่วยดูดซึ่ับคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ ลดปัญหาโลกร้อน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั�งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดล้อม และเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจและให้ความสำาคัญ
กับผลิตภัณ์ฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ�น โดยเฉพาะใน ยุคที่โลกประสบกับปัญหาภัยธรรมชิาติ
ที่รุนแรงขึ�น และยังเป็นโมเดลที่ได้รับเลือกจาก ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ กูรูการตลาดระดับ
โลก ให้เป็นกรณ์ีศึกษา ภายใต้แนวคิด “Creating a Better World through Marketing” เพื่อ
ผลกัดนัองคก์รตา่ง ๆ  ให้มสีว่นร่วมในการสรา้งโลกทีด่ขึี�นด้วยการตลาด เพ่ือการพฒันาโลกทีย่ัง่ยนื

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณ์ฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย เยื่อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนซ่ึึ่ง
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ใช้ิกลยุทธ์ข่องทางการจัดจำาหน่ายที ่
เหมาะสมสำาหรับแต่ละผลิตภัณ์ฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี�

3.1) เย่�อกระดาษ

บรษิทัฯมุง่เนน้การขายตรงให้กับผูผ้ลิตกระดาษโดยเฉพาะกลุม่ผูผ้ลิตกระดาษคุณ์ภาพสงู ซ่ึึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสันพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน และทำาธุรกรรมซึ่ื�อขาย
กันมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์เยื่อกระดาษได้ในระดับราคา
ที่ค่อนข้างดี และมีความผันผวนของราคาค่อนข้างตำ่า โดยกลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์เยื่อ
กระดาษให้แก่ลูกค้าทั�งในประเทศและต่างประเทศ ทั�งนี� กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายขายในประเทศ และ
ฝ่ายขายที่ประจำาอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

แผนที่ี�ระบุุตลิาดประเที่ศต่าง ๆ  ขีองบุริษัที่ฯ
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(ข้) ภาวะอุต่สัาหกิรรมและกิารแข้่งข้ัน์

1) ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

ในปี 2562 เป็นครั�งแรกในรอบหลายปี ที่การวางแผนขยายกำาลังการผลิต (อุปทาน) ตำ่ากว่าอุปสงค์ที่ตั�งเป้าไว้ เนื่องมาจากแนวโน้มการผลิตของ
กระดาษทิชิชู่ิ กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ ส่งผลให้อัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานได้ปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 89.4% และคาดการณ์์ว่าจะปรับ
เพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่องจนถึง 93.9% ในปี 2565 

ทางด้านต้นทุนการผลิตเยื่อกระดาษในชิ่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ�นของต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่ึ่งประกอบด้วย ไม้, สารเคมี, และนำ�ามัน โดยต้นทุน
การผลิตส่วนเพิ่มของเยื่อใยยาวอยู่ที่ 670 เหรียญฯ ต่อตัน และเยื่อใยสั�นอยู่ที่ 530 เหรียญฯต่อตัน (CIF ประเทศจีน) สำาหรับต้นทุนเยื่อกระดาษส่วนเพิ่ม
นี�ถูกใชิ้เป็นตัวกำาหนดราคาขั�นตำ่าของราคาเยื่อในชิ่วงที่เศรษฐกิจตกตำ่าลง 

อยา่งไรกต็ามคาดวา่อปุสงค์และอปุทานจะเริม่สมดลุ โดยอปุทานจะเริม่ดขึี�น เนือ่งจากราคาเยือ่เริม่ปรบัตวัลดลง โดยคาดการณ์ว์า่ราคาเยือ่ใยยาว
ตำ่าสุดจะอยู่ที่ 680-690 เหรียญฯต่อตัน และเยื่อใยสั�นตำ่าสุดอยู่ที่ 550-560 เหรียญฯต่อตัน 

ด้านอุปสำงค์ (Demand Side) 

ในปี 2562 ปริมาณ์ความต้องการเยื่อกระดาษได้เพิ่มขึ�นเป็น 59.3 ล้านตัน ซึ่ึ่งเพิ่มขึ�นประมาณ์ร้อยละ 1.9 หรือคิดเป็น 1.1 ล้านตันเมื่อเทียบกับปี 
2560 โดยความต้องการใชิ้เยื่อใยสั�นเพิ่มขึ�นประมาณ์ร้อยละ 4.1 ส่วนเยื่อใยยาวลดลงร้อยละ 0.7 

จากภาพรวมของความต้องการที่เพิ่มมากขึ�น ภูมิภาคที่มีความต้องการเพิ่มขึ�นสูงสุด ได้แก่ ยุโรปตะวันออก (ร้อยละ 5.9) ในขณ์ะประเทศแถบหมู่
เกาะทางแปซึ่ิฟิก (Oceania) มีความต้องการกระดาษลดลงมากที่สุด (ร้อยละ -8.1)

ปริมาณ์ความต้องการเยื่อกระดาษเริ่มชิะลอตัวในปี 2561 เนื่องการชิะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และมีสินค้าคงคลังที่ครบกำาหนด (Maturing 
inventory) จำานวนมากในประเทศจนี แมว้า่จะมกีารเตบิโตของปรมิาณ์การจดัส่ง (shipment) กต็าม ในความเป็นจริงแลว้ มปีรมิาณ์สินคา้คงคลงัจำานวน
มากทั�งที่ท่าเรือ และคลังสินค้าของลูกค้า แต่ความต้องการใชิ้ที่แท้จริงนั�นตำ่ากว่าปริมาณ์การจัดส่ง (Shipment) ที่เกิดขึ�น

สำาหรับปี 2562 คาดการณ์์ว่าปริมาณ์การจัดส่ง (shipment) ของเยื่อกระดาษยังคงจะเพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ์ 1 ล้านตันต่อปี โดยเติบโต
จากอุตสหากรรมกระดาษทิชิชิู่ถึง 90% ของปริมาณ์ความต้องการที่เติบโตขึ�น

ด้านอุปที่าน (Supply Side) 

ในปี 2562 ปริมาณ์การผลิตเยื่อเคมีทั่วโลกรวม 66.2 ล้านตัน เพิ่มขึ�นร้อยละ 3.3 หรือคิดเป็น 2.2 ล้านตันจากปี 2560 โดยเยื่อใยยาวเพิ่มขึ�นร้อยละ
 2.3 หรือคิดเป็น 0.7 ล้านตัน ซึ่ึ่งมาจากการลงทุนของผู้ผลิตเยื่อจากประเทศแถบยุโรปเหนือ ในขณ์ะที่เยื่อใยสั�นมีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ�นร้อยละ 4.2 หรือ
คิดเป็น 1.5 ล้านตัน จากผู้ผลิตในประเทศบราซึ่ิลและอินโดนีเซึ่ีย

ขณ์ะที่การเติบโตของอุปทานที่เกิดขึ�นจริงน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์์ไว้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เชิ่น ปัญหาจากเครื่องจักร, 
สภาพอากาศ, การกระทำาเพื่อผลทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่ึ่งกระทบกับผู้ผลิตเยื่อกระดาษเกือบทุกประเทศ รวมถึงทำาให้เกิดความ
ล่าชิ้าในโครงการเพิ่มกำาลังการผลิตอีกด้วย

2) ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน

สำถานการณ์กระดาษพิิมพิ์เขีียน - ตลิาดในประเที่ศ 

สำาหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผ่านมา ปริมาณ์ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็นกระดาษรีมใหญ่ที่ใชิ้
สำาหรับงานพิมพ์ งานนิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ที่ลดลงค่อนข้างมาก จากการถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ใน
ส่วนกระดาษรมีเลก็ทีส่ำาหรบัใช้ิในสำานักงาน ยงัคงเตบิโตไดต้ามภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเตบิโตอยูใ่นอัตราใกลเ้คยีงกบัอตัราการเตบิโตของผลิตภณั์ฑ์มวล
รวมในประเทศ ในส่วนของกระดาษนำาเข้า พบว่ามีปริมาณ์นำาเข้าสะสมลดลง จากการที่ผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตจากอินโดนีเซึ่ียมีการปรับ
ราคากระดาษสูงขึ�น จากสถานการณ์์ราคาเยื่อในตลาดโลก ทำาให้ผู้นำาเข้ามีต้นทุนที่สูงขึ�น คาดการณ์์ว่าปริมาณ์ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนตลาด
ในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจากกระดาษรีมใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำถานการณ์กระดาษพิิมพิ์เขีียน - ตลิาดโลิก

ประมาณ์การความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ�น ในอัตราชิะลอตัว หรือประมาณ์ ร้อยละ 1.00 โดยจะเพิ่มขึ�น ในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่หรือประเทศที่กำาลังพัฒนาที่ยังคงมีปริมาณ์การใชิ้กระดาษต่อประชิากรตำ่า เชิ่น แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง 
จีน อินเดีย เป็นต้น ทั�งนี� จากการที่ประชิากรในประเทศดังกล่าวในข้างต้นมีอยู่เป็นจำานวนมากและยังคงเพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่อง มีชินชิั�นกลางเพิ่มมากขึ�น 
และมีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ในขณ์ะที่ประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วที่มีปริมาณ์การใชิ้กระดาษต่อประชิากรค่อนข้างสูงในปัจจุบัน เชิ่น อเมริกาเหนือ 
ยโุรปตะวนัตก และญีปุ่่น จะมคีวามตอ้งการกระดาษพมิพเ์ขยีนทีล่ดลง ซึ่ึง่สาเหตหุลกัมาจากการทีป่รมิาณ์ความตอ้งการกระดาษรมีใหญล่ดลง เนือ่งจาก
ถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3) คู่แข่ง

คู่แข่งรายใหญ่ของบริษัทฯ ในตลาดโลกเป็นโรงงานผลิตกระดาษที่มีกำาลังการผลิตขนาด 100,000 ตันต่อปี ขึ�นไป อาทิเชิ่น Asia Pulp & Paper 
Group, April Group, Domtar Corporation เป็นต้น ทั�งนี� แม้ว่าสถานการณ์์อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในตลาดโลกมีการแข่งขันกันค่อนข้าง
รุนแรงในปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงมีความได้เปรียบคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดโลกหลายราย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ตั�งอยู่ในภูมิภาคที่
ความต้องการผลิตภัณ์ฑ์กระดาษพิมพ์เขียนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ง ในขณ์ะที่คู่แข่งรายเล็กในประเทศจีนหลายแห่งต้องลดกำาลังการผลิตลงจาก
การรณ์รงค์เรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ทำาให้โรงงานขนาดเล็กที่มีกำาลังการผลิตน้อยกว่า 100,000 ตันต่อปี ต้องปิดกิจการลง นอกจากนี� 
จากการทีส่ถานการณ์ข์องราคาเยือ่กระดาษในตลาดโลกเพ่ิมขึ�นอยา่งมาก ทำาใหร้าคาขายของกระดาษพมิพเ์ขยีนปรบัตวัสูงขึ�น เป็นสาเหตใุหคู้แ่ขง่ทีไ่ม่มี
โรงเยือ่เป็นของตวัเองมตีน้ทนุสงูขึ�นมากและทำาใหผ้ลประกอบการปรบัตวัลดลง ในขณ์ะทีบ่ริษทัฯ และคูแ่ขง่รายใหญบ่างรายทีม่โีรงเยือ่สามารถทีจ่ะปรบั
สัดส่วนการขายเยื่อและกระดาษให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั�ง ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด และ
ลกูคา้ใหค้วามเช่ืิอมัน่ในคณุ์ภาพสนิคา้จากทางบรษิทัฯ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มเีสถยีรภาพทางธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งและมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเหนอืกว่า
คู่แข่งหลายรายอย่างชิัดเจน

2.4 การจัดหาผู้ล่ตภััณฑ์์หร่อบริการ

(กิ) ลักิษัณะกิารจัดให้ได้มาซึ่่�งผู้ลิต่ภัณฑ์์

1) การผลิต

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนที่ดำาเนินการผลิต รวมทั�งสิ�น 6 โรง อันประกอบไปด้วย โรงงาน
ผลิตเยื่อกระดาษจำานวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจำานวน 4 โรง โดยโรงงานทั�งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่ึ่งโรงงาน
เยื่อกระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั�งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ึ่งบริเวณ์ดังกล่าวเป็นพื�นที่ที่มีการปลูก
ต้นกระดาษดั�บเบิ�ลเอล้อมรอบ และมีอ่างเก็บนำ�าสำาหรับใชิ้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษที่ 4 เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนที่บริษัทฯ รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจาก HTP ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยโรงงานดังกล่าวตั�งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิิงเทรา ทั�งนี� รายละเอียดของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิต

กระดาษพิมพ์เขียนทั�งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี�

โรงงาน์ ทำาเลท่�ต่ั�ง ปีท่�เริ�ม
ดำาเน์ิน์กิารผู้ลิต่

กิำาลังกิารผู้ลิต่ต่ิดต่ั�ง 
(ต่ัน์ต่่อปี)

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1
(“Pulp 1”)

เขตอุตสาหกรรม 304 ตำาบลท่าตูม 
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2539 175,000

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 
(“Pulp 2”)

เขตอุตสาหกรรม 304 ตำาบลท่าตูม
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2540 252,000

รวม 427,000

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
(รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)

ตำาบลเขาหินซึ่้อน 
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทรา

2536 45,000

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 
(“Paper Mill 1”)

เขตอุตสาหกรรม 304 ตำาบลท่าตูม
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2538 240,000

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 
(“Paper Mill 2”)

เขตอุตสาหกรรม 304 ตำาบลท่าตูม
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2539 240,000

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 
(“Paper Mill 3”)

เขตอุตสาหกรรม 304 ตำาบลท่าตูม
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2556 220,000

รวม 745,000



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)52 53

กำาลงัการผลติและปรมิาณ์การผลติรวมของโรงงานผลติเยือ่กระดาษและโรงงานผลติกระดาษพมิพ์เขียนของกลุม่บรษิทัฯ ทีส่ามารถดำาเนนิงานไดจ้รงิ
แตกต่างจากกำาลังการผลิตติดตั�งอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Debottlenecking) ให้สามารถดำาเนิน
การผลิตได้ในปริมาณ์ที่เพิ่มมากขึ�น ทั�งนี� ปริมาณ์การผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ�นหรือลดลงอันเป็นผลจากสภาวะตลาดในชิ่วงเวลาดังกล่าว  ซึ่ึ่ง
ในชิ่วง 3 ปีที่ผ่านมา กำาลังการผลิตและปริมาณ์การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปดังนี� 

ปริมาณกิารผู้ลิต่จริง (ต่่อปี) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เย่�อใยสัั�น์

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1(“Pulp 1”) 276,966 277,164 252,205

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 (“Pulp 2”) 301,113 298,801 293,562

รวมผลผลิตเยื่อ 579,079 575,965 545,767

กิระดาษัพื่ิมพื่์เข้ียน์

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 (“Paper Mill 1”) 177,806 174,970 200,182

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 (“Paper Mill 2”) 168,642.85 186,457 225,471

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 (“Paper Mill 3”) 205,972.55 204,626 210,819

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP) 47,096.53 39,797 41,819

โรงงานผลิตกระดาษ Alizey(*) 37,237 150,056

รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 599,517.93 643,087 828,347

กิระดาษัสัำาเร็จรูป

ผลผลิตกระดาษรีมเล็ก 478,137 537,826 683,113

ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่ 29,413 34,730 51,658

ผลผลิตกระดาษม้วนสำาเร็จรูป 37,778 20,896 22,424

รวมผลผลิตกระดาษส�าเร็จรูป 545,328 593,452 757,194

หมายเหต ุ: ทีป่ระชิมุสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ประจำาปี 2561 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2561 มมีตอินมุตัใิหบ้รษิทัฯ จำาหนา่ยเงนิลงทนุทั�งหมดใน DA Alizay 
SAS ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่ึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่าน บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ
 98.86 ของหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ เพ่ือลดผลกระทบในเชิิงลบต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจาก Alizay มีผลขาดทุน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ึ่งมูลค่าการซึ่ื�อขายอยู่ที่ 2,687 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับชิำาระค่าหุ้นทั�งจำานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมากลุม่บรษิทัฯ พฒันาและปรบัปรงุวธิกีารดำาเนนิการให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล และไดก้ารรบัรองตามมาตรฐานการจัดการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015  มาตรฐานการจดัการดา้นคณุ์ภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจดัการดา้นอาชิวีอนามยั ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ISO45001:2018 อีกทั�ง ยังได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 
(International Standard Organization: ISO) 

2) การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ไม้ยูคาลิปตัส เยื่อกระดาษ สารเคมี และนำ�าดิบและนำ�า
เพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี�

ไม้ยูคาลิปตัส 

แหล่งที่มา : เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดาษที่มีคุณ์ภาพสูง ซึ่ึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใชิ้เทคโนโลยีการขยาย
พันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื�อเยื่อจากแม่พันธุ์ที่ดี ทำาให้ได้ต้นกล้าที่มีลักษณ์ะเหมือนกันหมด และได้เยื่อกระดาษที่ได้
มาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษิทัมีโครงการนำากลา้ไมว้จิยัดังกลา่วไปดำาเนนิโครงการส่งเสรมิการปลกูตน้กระดาษ
บนคันนากับเกษตรกรโดยตรง ซ่ึึ่งเป็นการนำาพื�นที่เหลือใชิ้มาก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมอีกทางหนึ่ง อีกทั�งบริษัท
ยังมีการเปิดรับซืึ่�อไม้โดยตรงจากเกษตรกรท่ัวไป ลานไม้ โรงผลิตชิิ�นไม้สับทั่วไป และการจัดหาโดยบริษัทที่
เกี่ยวโยงกัน 

วัสดุทดแทน  : วัตถุดิบที่สำาคัญที่ใชิ้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนคุณ์ภาพสูงคือ ไม้ยูคาลิปตัส ซึ่ึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
ทัว่โลกไดย้อมรบัวา่เยือ่กระดาษจากไมยู้คาลปิตสั จะใหเ้ยือ่กระดาษคุณ์ภาพด ีเหมาะกับการผลิตกระดาษพิมพ์
เขียนมากที่สุด แต่ทั�งนี� วัสดุที่อาจทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ ได้แก่ ชิิ�นไม้จากไม้ไผ่ ปอ
 ไม้สน ชิานอ้อย ฟางข้าว และเศษกระดาษที่ใชิ้แล้ว โดยบริษัทต้องทำาการปรับปรุงเครื่องจักรและเทคนิคการ
ผลิตให้สามารถรองรับวัตถุดิบประเภทดังกล่าว ซึ่ึ่งในปัจจุบันทางบริษัทมีความมั่นใจว่าแหล่งวัตถุดิบ คือไม้ยู
คาลิปตัสจะมีปริมาณ์เพียงพอต่อการผลิต

ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ : จากที่บริษัทมีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกร โดยเริ่มดำาเนินการส่งเสริมตั�งแต่ปี 
2551 ตอ่เนือ่งมา และทำาสญัญาระยะยาววา่จา้งบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องในการบรหิารจดัการโครงการ
ดังกล่าวและการจัดหาไม้รวมทั�ง ได้จัดหาไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ทำาให้มั่นใจได้ว่ากลุ่ม
บริษัทฯ มีไม้ยูคาลิปตัสเพียงพอต่อความต้องการในกระบวนการผลิต 

เยื่อกระดาษ

เยื่อใยสั�น

เยื่อใยสั�นที่ใชิ้ในกระบวนการผลิตกระดาษนั�น กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่จากการนำาไม้ที่จัดหาได้เข้าสู่กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ 
และมีการจัดหาเยื่อใยสั�นบางส่วนจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำาหน่ายในต่างประเทศเป็นครั�งคราวไป โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ ได้สำารองเยื่อใยสั�นไว้ให้เพียง
พอต่อความต้องการใชิ้ในชิ่วงระยะเวลา 2-4 เดือน เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถดำาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถจัดหา
วัตถุดิบในชิ่วงระยะเวลาอันสั�นได้

เยื่อใยยาว

เยื่อใยยาวที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ินั�นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากเยื่อประเภทนี�จะผลิตได้จากไม้เนื�ออ่อนที่เติบโตในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง
และมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จึงสั่งซึ่ื�อเยื่อใยยาวจากประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่เป็นรายครั�งทุก 2-3 
เดือน ทั�งนี� เยื่อใยยาวถือเป็นสินค้า Commodity มีผู้ผลิตมากราย หาซึ่ื�อได้โดยง่าย 

สารเคมี 

สารเคมีที่จะใชิ้ส่วนใหญ่จะนำาเข้าจากต่างประเทศได้แก่ โซึ่เดียมคลอเรต เมทธานอล และทัลคัม โดยบริษัทจะนำาเข้าเองโดยตรงหรือส่ังซึ่ื�อจาก
ตัวแทนจำาหน่าย และสารเคมีที่สั่งซึ่ื�อในประเทศ ได้แก่ โซึ่เดียมไฮดรอกไซึ่ด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซึ่ด์ และกรดซึ่ัลฟูริก

น�้าดิบและน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงกรองนำ�าเพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นของตนเองภายใต้การบริหารจัดการของ DANS ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีกำาลังการผลิตอยู่ที่
 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ์ 29.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีพื�นที่อ่างเก็บนำ�าประมาณ์ 800 ไร่ สำาหรับบริหารจัดการนำ�าดิบ
มากกว่า 36.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ึ่งสามารถสำารองนำ�าไว้ใชิ้ในกระบวนการผลิตได้นานประมาณ์ 8 เดือน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)54 55

(ข้) กิารจัดกิารด้าน์สัิ�งแวดล้อม

• บริษัทฯ ได้ดำาเนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบต่างๆ ดังนี�

– มาตรฐานการจัดการด้านคุณ์ภาพ (ISO9001) ตั�งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2015ระยะเวลารับรอง 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
 21 กุมภาพันธ์ 2564

– มาตรฐานการจัดการด้านอาชิีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (TIS18001:2011 และ HSAS18001:2007) 
ในปี 2553 ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนมาตรฐานเป็น ISO4501 ระยะเวลารับรอง 30 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2565

– มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ตั�งแต่ ปี 2540 ปัจจุบันเป็น ISO14001:2015 ระยะเวลารับรอง 21 กุมภาพันธ์
 2561 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564

• บรษัิทฯ ได้ดำาเนนิการและได้รบัการรบัรองแหล่งทีม่าของไม้ ซึ่ึง่เป็นไปตามข้อกำาหนดของ FSC (FSC CW) อกีทั�ง ยงัได้ดำาเนนิการตามมาตรฐาน
การจัดการห่วงโซึ่่ผลิตภัณ์ฑ์ (FSC CoC) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดยกระบวนการผลิตจะใชิ้คลอรีน 
ไดออกไซึ่ต์แทนการใชิ้ก๊าซึ่คลอรีนในการฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้เกิด สารไดออกซึ่ิน

• บรษัิทฯ มกีารวางแผนเก่ียวกับการบำาบัดนำ�าทิ�งอย่างมรีะบบ โดยได้ลงทนุก่อสร้างระบบบำาบัดนำ�า และตดิตั�งอปุกรณ์์รวมถึงเครือ่งมอืทีเ่ก่ียวข้อง
ในการป้องกันมลภาวะ

• ระบบบำาบัดนำ�าทิ�งของโครงการใชิ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซ่ึึ่งมีช่ืิอเสียงทางด้านการออกแบบ
ระบบบำาบัดนำ�าทิ�งจากโรงงาน ทำาให้นำ�าที่จะระบายออกนอกโรงงาน มีคุณ์สมบัติดีกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนด ซึ่ึ่งนอกจาก
จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังนำามาใชิ้ในการเกษตรในบริเวณ์ใกล้เคียงได้อีกด้วย

• เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัและมปีระสิทธภิาพสูงซึ่ึง่จะใช้ินำ�าในกระบวนการผลติน้อยส่งผลให้ต้นทนุลดลง และลดปรมิาณ์นำ�าทีต้่องบำาบัดลง

• ใชิ้นำ�าจากอ่างเก็บนำ�าที่ขุดขึ�นเองไม่รบกวนแหล่งนำ�าสาธารณ์ะเพื่อรองรับนำ�าหลาก นำ�าล้นในฤดูฝน โดยมีความจุรวม 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ึ่ง
เพียงพอในการอุปโภคและบริโภคของโรงงาน โดยไม่รบกวนแหล่งนำ�าธรรมชิาติของชิุมชิน

• การไม่ระบายนำ�าสู่แหล่งสาธารณ์ะ นำ�าที่ระบายออกจากโรงเยื่อและกระดาษจะไม่ระบายออกสู่แหล่งนำ�าสาธารณ์ะแต่จะระบายสู่อ่างเก็บนำ�าซึ่ึ่ง
รองรับนำ�าที่บำาบัดแล้วได้ถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามที่ได้จัดทำาสัญญาไว้แล้ว นำ�าดังกล่าวจะถูกใชิ้รดต้นไม้กระดาษในแปลง
ปลูกต้นกระดาษบริเวณ์ใกล้เคียง ซึ่ึ่งทำาให้ไม้เจริญเติบโตขึ�น ดังนั�นจึงไม่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

• ตดิตั�งอปุกรณ์์ขจดักลิน่ เพ่ือให้ปราศจากกลิน่รบกวนทั�งภายในโรงงานและบรเิวณ์ใกล้เคยีง โดยจะนำากลิน่ส่งไปตามท่อเข้าสู่เตาเผา นอกจาก
นี� บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์์กำาจัดสำารองเพื่อไว้ใชิ้ในกรณ์ีไฟดับฉุกเฉิน

• บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่ึ่งการดำาเนินการจัดการ
กากอุตสาหกรรมนั�น เน้นการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชิาการ

• บริษัทฯ เน้นการนำากากอุตสาหกรรมไปใชิ้ประโยชิน์ ได้แก่ การจัดส่งเปลือกไม้ไปให้โรงไฟฟ้านำาไปใชิ้เป็นเชิื�อเพลิง การนำากากตะกอนจาก
ระบบบำาบัดนำ�าเสียไปใชิ้ในการปรับปรุงดินในพื�นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ การนำาปูนขาวที่เหลือใชิ้ ไปให้ชิาวนาเพื่อปรับสภาพดินเปรี�ยว โดย
ร่วมกิจกรรมกับเกษตรอำาเภอ ทั�งนี� การนำากากอุตสาหกรรมออกภายนอกโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชิอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• โรงงานดำาเนินการตามมาตรฐาน และได้รับรางวัล ได้แก่ 

– รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้าน ความปลอดภัยอาชิวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน จากกระทรวง
แรงงานฯ ติดต่อกัน 7 ปีซึ่้อน ตั�งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560 

– รางวัลโครงการอุตสาหกรรมดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2539 และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 
รับรองตั�งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

– รางวัล Best Practice Award For ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 ในปี 2561

2.5 งานท้�ยังไม่ได้สั่งมอบ

- ไม่มี –

3. ปัจจัย่คว�มเสัี�ย่ง
บริษัทฯ ตระหนักในความสำาคัญของการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินงานอย่างมั่นคงและต่อ

เนือ่งภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอก บรษิทัจงึไดน้ำาเครือ่งมอืทางการบรหิารตา่งๆ มาประยกุตใ์ชิ ้อยา่งไรก็ตามบรษิทัฯ ยงัมปีจัจยัความเส่ียง
ที่มีนัยสำาคัญต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณ์าแล้วอาจเห็นว่าในปัจจุบันไม่มี
ผลกระทบในสาระสำาคญัตอ่การดำาเนนิธรุกจิ แตใ่นอนาคตอาจกลายเปน็ความเส่ียงทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเผชิิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ โดยบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี�

3.1 ความเสั้�ยงในการประกอบธ์ุรก่จ

3.1.1 ความเสั่�ยงจากิกิารข้าดแคลน์วัต่ถืุดิบ 

วตัถดุบิหลกัตน้ทางทีใ่ชิใ้นการผลติเยือ่ใยสั�น คอื ไมจ้ากตน้กระดาษดั�บเบิ�ลเอ โดยตน้กระดาษนั�นไดถ้กูวจิยัและพฒันาขึ�นโดยบรษิทัทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ือ
พฒันาสายพนัธุใ์หไ้ดต้น้กระดาษทีม่ปีรมิาณ์เยือ่สงู มคีวามตา้นทานโรค และทนตอ่สภาวะอากาศในประเทศไทย ในสว่นของวตัถดุบิหลกัทีใ่ชิใ้นการผลติ
กระดาษพิมพ์เขียน ประกอบไปด้วย เยื่อใยสั�นที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เอง และเยื่อใยยาวที่กลุ่มบริษัทฯ นำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ึ่งการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลกัดงักลา่วในการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่อการดำาเนนิกิจการของกลุม่บรษิทัฯ ได ้อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษิทัฯ 
มีมาตรการในการจัดหาวัตถุดิบที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากปัจจัยในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี�

1) วัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อกระดาษ 

เยือ่กระดาษทั�งหมดทีก่ลุม่บริษทัฯ ผลิตไดเ้ป็นเยือ่ใยสั�น โดยใชิไ้มจ้ากตน้กระดาษในกระบวนการผลติ ซ่ึึ่งกลุม่บรษิทัฯ ได้มกีารลงนามในสัญญากบั
คู่ค้าที่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นผู้เพาะพันธุ์ต้นกระดาษ บริหารและจัดการการจัดหาไม้จากต้นกระดาษ รวมทั�งบริหารและจัดการการขนส่งไม้ 
ดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เชิ่น สัญญาจัดหาไม้ท่อนและไม้สับ สัญญาจ้างบริหารจัดการงานส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ 

จากมาตรการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่กล่าวไว้ในข้างต้น ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี� เพื่อให้
เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการส่งออกไม้สับจากต้นกระดาษ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงผลิตเยื่อกระดาษ
ในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการจัดหาไม้สับนั�นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

2) วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 

กลุ่มบริษัทฯ ใชิ้เยื่อกระดาษ 2 ประเภท ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน คือ เยื่อใยสั�น และเยื่อใยยาวสำาหรับเยื่อใยสั�นที่ต้องใชิ้ในกระบวนการผลิต
นั�น กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่ โดยกำาหนดแผนในการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มบริษัทฯ ให้ได้สูงที่สุด โดย
นำาเข้าเยื่อใยสั�นที่เป็นส่วนต่างระหว่างความต้องการเยื่อใยสั�นในกลุ่มบริษัทฯ กับกำาลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ โดยมีการสำารองปริมาณ์เยื่อใยสั�นไว้
ประมาณ์ 2– 4 เดือน ขึ�นอยู่กับสภาวะตลาด 

ในส่วนของเยื่อใยยาวนั�น กลุ่มบริษัทฯ จำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยาวนั�นผลิตได้ไม้เนื�ออ่อน ซึ่ึ่งเป็นต้นไม้พวกสน เติบโตได้
ดีในที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซึ่ื�อเยื่อใยยาวจากตลาดเป็นรายครั�งทุก 2-3 เดือน ด้วยการให้ผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำาหน่ายเสนอ
ราคาเข้ามาประมาณ์ 3 ราย ซึ่ึ่งเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน ทั�งนี� กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าทำาสัญญากับผู้ผลิตและ
/หรือผู้จัดจำาหน่ายรายใด เนื่องจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำาหน่ายเยื่อใยยาวในตลาดมีอยู่เป็นจำานวนมาก 

จากการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์์ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือบริหารและจัดการวัตถุดิบ เป็นผลให้ตลอดระยะเวลา 
ทีผ่า่นมากลุม่บรษัิทฯ ยงัไมเ่คยประสบปญัหาขาดแคลนวัตถุดิบทีส่่งผลกระทบในเชิิงลบตอ่ผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ แต่อยา่งใด อกีทั�ง กลุม่บรษัิทฯ
ยังเชิื่อมั่นว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต

3) วัตถุดิบอื่น

3.1) สำารเคมี

นอกเหนือจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ิในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ จำาเป็นต้องใชิ้สารเคมีหลายชินิดเป็นจำานวน
มาก อาทิเช่ิน คลอรีนไดออกไซึ่ด์ แคลเซีึ่ยมคาร์บอเนต โซึ่เดียมคลอเรต แมกนีเซีึ่ยมซึ่ัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซึ่ด์ กรดซัึ่ลฟูริก เมทธานอล และ 
โซึ่เดียมไฮดรอกไซึ่ด์ เป็นต้น ซ่ึึ่งการจัดซึ่ื�อสารเคมีเหล่านี� กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายระยะยาวกับคู่ค้ารายใดเชิ่นเดียวกับการจัดหา 
เยื่อใยยาว เนื่องจากสารเคมีหลายชินิดที่กลุ่มบริษัทฯ ใชิ้มีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำาหน่ายอยู่ในตลาดเป็นจำานวนมาก ในราคาที่ใกล้เคียงกัน และจัดหาได้
งา่ยจากทั�งในประเทศและต่างประเทศ จงึทำาใหก้ลุม่บรษิทัฯ ในฐานะผูซ้ึ่ื�อมอีำานาจตอ่รองคอ่นขา้งสงู อยา่งไรกต็าม กลุม่บรษิทัฯ ไดผ้ลติสารเคมีบางชินดิ
ดว้ยตนเอง ซ่ึึ่งสารเคมีดงักลา่วมผีูผ้ลติและ/หรอืผูจั้ดจำาหนา่ยจำานวนน้อยราย และใช้ิในกระบวนการผลิตในปรมิาณ์ค่อนข้างมากเมือ่เทยีบกบัสารเคมีชินิด
อื่น เชิ่น คลอรีนไดออกไซึ่ด์ (CLO2) และแคลเซึ่ียมคาร์บอเนตชินิดสังเคราะห์(PCC) ซึ่ึ่งชิ่วยลดโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบลงได้ 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)56 57

นอกจากนี� สารเคมีบางชินิดสามารถใชิ้สารอื่นที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดทดแทนได้ ดังนั�น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่า ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่
ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

3.2) นำ�าดิบุแลิะนำ�าเพิ่�อการอุตสำาหกรรม 

นำ�าดิบและนำ�าเพ่ือการอุตสาหกรรมเป็นสาธารณู์ปโภคหลักที่จำาเป็นและมีความสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สามารถจดัหานำ�าดบิและนำ�าเพ่ือการอตุสาหกรรมใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการใชิใ้นกระบวนการผลติ ยอ่มสง่ผลกระทบใหก้ารดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ
หยุดชิะงักได้ ดังนั�น การจัดหาแหล่งนำ�าไว้ใช้ิในระยะยาวย่อมเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่ิวยลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ�นต่อผลการดำาเนินงาน เนื่องจากปัญหา
การขาดแคลนนำ�า กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดตั�งโครงการโรงกรองนำ�าเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด ซึ่ึ่งมี
ความสามารถในการผลิตและจำาหน่ายนำ�าอุตสาหกรรม 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 29.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ึ่งบริษัทฯมีพื�นที่อ่างเก็บนำ�า
ประมาณ์ 800 ไร่สามารถบริการจัดหานำ�าดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และได้ทำาสัญญาซึ่ื�อขายนำ�าอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

ทั�งนี� การเข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายนำ�าระยะยาวดังกล่าวทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลนนำ�าได้ในระดับหนึ่ง และ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนนำ�าดิบและนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั�น ความเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะ
ขาดแคลนนำ�าดิบและนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตำ่า

3.1.2 ความเสั่�ยงจากิความผู้ัน์ผู้วน์ข้องราคาวัต่ถืุดิบ 

วัตถุดิบที่ใชิ้ในการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณ์ฑ์ (Commodity Product) ซ่ึึ่งเป็นสินค้าทีแ่ทบจะไม่มีความแตกต่าง
กัน และราคาของสินค้าดังกล่าวถูกกำาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั�น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบย่อมส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ในปี 2562 ราคาวัตถุดิบเยื่อกระดาษมีการปรับตัวขึ�นสูง โดยเหตุผลหลักจากสถานการณ์์การปิดตัวโรงงานที่ก่อมลพิษใน
ประเทศจีน สง่ผลให้ความต้องการเยื่อในตลาดค่อนขา้งสงู เปน็ผลใหร้าคาวตัถุดบิดดีตัวขึ�นในระดบัก้าวกระโดด ผู้ผลิตกระดาษหลายรายต่างผลักภาระ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ�นนี�ไปยังผู้บริโภค ทำาให้เห็นว่าราคาสินค้าของบริษัทกลุ่มนี�สูงขึ�นในปี 2562 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง โดยกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษขึ�นมา และดำาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้มีการปลูกต้นกระดาษใน
พื�นที่ว่างเปล่าและบนพื�นที่ตามคันนา เพ่ือใชิ้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อใยกระดาษ และนำาเยื่อกระดาษที่ได้ไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์
เขียนตอ่ไป ทั�งนี� ตน้กระดาษเปน็สายพนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติเยือ่ในปรมิาณ์มาก และมคีา่ใชิจ้า่ยในการปลกูอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัการปลกูตน้ยคูาลปิตสัทัว่ไป 
จึงทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในชิ่วงที่ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวน นอกจากนี�บริษัทฯ ยังได้
มีการวิจัยพัฒนาเทคนิคที่ใชิ้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนตำ่ากว่ามาทดแทนเยื่อใยสั�นได้อีกบางส่วน ทำาให้ผลกระทบจากการนำาเข้าเยื่อใยสั�นต่อต้นทุนการผลิตไม่
มาก ซึ่ึ่งปัจจุบัน บริษัทใชิ้เยื่อใยสั�นที่ผลิตได้เองในการผลิตกระดาษกลุ่มสินค้าบริษัททั�งหมด โดยไม่มีการใชิ้สัดส่วนเยื่อนำาเข้าในการผลิต อีกทั�ง บริษัทฯ 
ยังได้จัดตั�งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่นๆ ที่หาซึ่ื�อในตลาดได้ยากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

จากมาตรการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้างต้น ประกอบกับการลดปริมาณ์การใชิ้วัตถุดิบที่มีราคาสูง และหาวัตถุดิบอื่นทดแทน 
ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ตลาดมากนัก

3.1.3 ความเสั่�ยงจากิความผู้ัน์ผู้วน์ข้องราคาข้าย 

ผลิตภัณ์ฑ์เยื่อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนโดยทั่วไปเป็นสินค้าโภคภัณ์ฑ์ เชิ่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งอาจทำาให้ราคาขายของ
ผลติภณั์ฑ์ดังกล่าวมคีวามผนัผวน และ/หรอือาจปรบัตวัลดลงอยา่งมนัียสำาคญัได้ หากปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิเปลีย่นแปลงไป อย่างไรกต็าม กลุม่
บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาคุณ์ภาพของผลิตภัณ์ฑใ์ห้มลีกัษณ์ะเดน่แตกตา่งจากผูป้ระกอบการรายอืน่ อาทิเชิน่ ความเนยีนเรยีบของกระดาษ การต้านทานความชืิ�น
ของกระดาษ และการดูดซึ่ับหมึกพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายรับประกันคุณ์ภาพ (Quality Assurance and Technical Services) ที่
คอยให้คำาปรึกษาและชิ่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณ์ฑ์ การดำาเนินการดังกล่าวทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณ์ฑ์ให้
สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ึ่งอยู่ในระดับกลางและระดับบน มีความใส่ใจในคุณ์ภาพของผลิตภัณ์ฑ์ และไม่อ่อนไหวต่อระดับราคา
มากนกั ทำาใหส้ามารถกำาหนดราคาสนิคา้ของกลุม่บรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีสู่งกวา่ราคาเฉลีย่ของตลาด และไมผั่นผวนไปตามสภาวะอตุสาหกรรมมากนกั 

อีกทั�ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า Double A ให้เป็นที่จดจำาของผู้บริโภคในตลาด (Brand Awareness) และสื่อสารถึงผลิตภัณ์ฑ์
ของกลุม่บรษิทัฯ กบัลกูคา้เปา้หมายโดยตรงกบัตลาดดว้ยการโฆษณ์าประชิาสมัพนัธใ์นรปูแบบตา่งๆ อยา่งกวา้งขวาง เพ่ือใหผู้บ้รโิภคนกึถึงผลติภณั์ฑข์อง
กลุ่มบริษัทฯ เป็นอันดับแรกทุกครั�งที่จะตัดสินใจซึ่ื�อสินค้า มีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และเข้าใจถึงลักษณ์ะความแตกต่างระหว่างสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ กับสินค้าของคู่แข่ง ซึ่ึ่งจะชิ่วยให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ�น เพื่อให้ได้ผลิตภัณ์ฑ์ที่มีคุณ์ภาพตรงตามความต้องการ จาก
การดำาเนินการทางการตลาดดังกล่าว ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาจำาหน่ายสินค้าไว้ได้ในระดับหนึ่ง

อยา่งไรกต็าม หากเกดิกรณ์ทีีร่าคาขายผนัผวนหรอืปรบัตวัลดลงอยา่งมนียัสำาคญั กลุม่บรษิทัฯ กค็าดวา่จะสามารถรกัษาความสามารถในการทำากำาไร

ไมใ่หไ้ดรั้บผลกระทบในเชิิงลบมากนัก เนือ่งจากระดับราคาสนิคา้ของกลุม่บรษิทัฯ สงูกว่าราคาตลาดโดยเฉลีย่ของผลติภณั์ฑป์ระเภทเดียวกันอยูแ่ลว้ ทำาให้
มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงได้จากการส่งเสริมการขาย อีกทั�ง กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่ด้วยตนเอง จึงทำาให้สามารถบริหารต้นทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ึ่งจะชิ่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขายที่อาจกระทบต่อภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.1.4 ความเสั่�ยงจากิกิารพื่่�งพื่ิงผูู้้จัดจำาหน์่าย 

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่ิองทางการจัดจำาหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการประสบความ
สำาเร็จในการดำาเนนิงาน กลุม่บรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วามสำาคญักบัชิอ่งทางการจดัจำาหนา่ยเปน็อยา่งมาก โดยไดแ้ตง่ตั�งผูบ้รหิารชิอ่งทางการจดัจำาหนา่ยใหเ้ขา้
มาดูแลการจัดจำาหน่ายสินค้าทั�งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ึ่งจะมีความเชิี่ยวชิาญ และความเข้าใจในสภาวะตลาด เข้ามารับผิดชิอบในการจัดหาผู้จัด
จำาหนา่ย พฒันาช่ิองทางการจัดจำาหนา่ย และวางแผนทำาการตลาดรว่มกับกลุม่บรษิทัฯ โดยกลุม่บรษิทัฯ จะเปน็ผูจ้ำาหนา่ยสินคา้ตรงไปยงัชิอ่งทางการจัด
จำาหนา่ยหลกั ทั�งนี�กลุม่บริษทัฯ มผีูจ้ดัจำาหนา่ยมากกวา่ 70 ราย สำาหรบัตลาดในประเทศ และมากกวา่ 1,000 ราย สำาหรบัตลาดตา่งประเทศใน 160 ประเทศ 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาผูจ้ดัจำาหนา่ยชิว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ สามารถกระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งกว้างขวาง และชิว่ยขยายฐานลกูคา้ใหแ้กก่ลุม่บรษิทัฯ ได้
เป็นอย่างดี ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึึ่งกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดจำาหน่ายแต่ละรายนั�นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด
นอกจากนี�ยังได้เพ่ิมช่ิองทางการจัดจำาหน่ายสินค้าด้วยการกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) หลายแห่งที่มีเครือข่ายสาขา
ครอบคลุมในหลายพื�นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาชิ่องทางการจัดจำาหน่ายรูปแบบใหม่ของตนเอง เชิ่น ศูนย์
ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center ศูนย์ถ่ายเอกสารสมาชิิก Double A Copy Member และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary 
Shop ร้านขายกระดาษและเครื่องเขียนสมาชิิก Double A Stationery Member รวมทั�ง มีการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายด้วยตนเองทั�ง
ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและจดจำาตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ�น ด้วยการ
สื่อสารและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผู้จัดจำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั�ง จะเป็นผู้จำาหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าเหล่านี�

จากการทีก่ลุม่บรษิทัมผีูจั้ดจำาหนา่ยจำานวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการดำาเนนิงานดังกล่าวขา้งตน้ ทำาใหก้ลุม่บรษิทัฯ มัน่ใจไดว่้า 
กลุ่มบรษิทัฯ ลดการพ่ึงพงิผูจั้ดจำาหนา่ยลงไดใ้นระดบัหนึง่ และสามารถทำาการตลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพ่ือเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย รวมทั�ง ผูบ้ริโภค
กลุ่มอื่นในตลาดด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่ึ่งวิธีการเหล่านี�จะชิ่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ�นจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
และไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

3.1.5 ความเสั่�ยงจากิกิารเปล่�ยน์แปลงพื่ฤต่ิกิรรมข้องผูู้้บริโภคต่่อเทคโน์โลย่ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในชิีวิตประจำาวันของประชิาชินทั่วไป ผู้คนส่วนใหญ่พ่ึงพาอุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เนต และ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันมากขึ�น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ทำาให้ความ
ตอ้งการใชิก้ระดาษเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารทัว่ไปลดนอ้ยลง อกีทั�ง ผูป้ระกอบกิจการส่ือส่ิงพมิพแ์ขนงตา่งๆ ได้เริม่ปรับเปลีย่นมาใชิก้ารนำาเสนอและจำาหนา่ย
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(E-book) มากขึ�น อยา่งไรกต็าม สดัสว่นของการจำาหนา่ยหนงัสอือเิลก็ทรอนกิสเ์มือ่เทยีบกบัส่ิงพิมพป์กตยิงัคงอยูใ่นระดบัทีต่ำ่ามาก 
และผู้ใชิ้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี�ยังอยู่ในวงจำากัด กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ�นเหล่านี� และได้ปรับปรุง กลยุทธ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการดำาเนินการกับพฤติกรรมการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั�งนี� กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองธุรกิจหรือภาคส่วนที่มีความจำาเป็นต้องใชิ้กระดาษที่มีคุณ์ภาพสูง เชิ่น ทนายความ บัญชิี
การศึกษา และ หน่วยงานราชิการระดับภูมิภาค ซ่ึึ่งไม่มีความอ่อนไหวต่อระดับราคามากนัก และขยายฐานธุรกิจไปในประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่ึ่งยังมี
อัตราการใชิ้กระดาษเพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันให้มีการใชิ้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ต่างๆ ในสำานักงานให้มากขึ�น 
ด้วยการนำาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ไปตั�งไว้ตามแหล่งชิุมชินต่างๆ เชิ่น หอพัก สถานศึกษา co-working space เป็นต้น ซึ่ึ่งต้องใชิ้ควบคู่กันกับ 
Double A Fast Print แอพลิเคชิั่นในการสั่งพิมพ์อัตโนมัติที่กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาขึ�น เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชิาชินสามารถใชิ้งานถ่ายเอกสารและ
พิมพ์งานทั่วไปด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใชิ้งานสามารถชิำาระเงินผ่านแอพลิเคชิั่นดังกล่าวได้โดยตรง

จากการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวในข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชิ่วยลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวได้

3.1.6 ความเสั่�ยงจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์หยุดชะงักิเน์่�องมาจากิเหตุ่สัุดวิสััย 

การดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ในแตล่ะขั�นตอนมคีวามสมัพนัธก์นัและจำาเปน็ตอ้งอาศยัความตอ่เนือ่งโดยตลอด เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ และรักษาระดับของยอดขายให้มีเสถียรภาพ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหยุดชิะงักเนื่องจากกระบวนการผลิตเกิด
ปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใชิ้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชิาติและเหตุการณ์์อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ
ไม่อาจคาดการณ์์ได้ล่วงหน้าและอยู่นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เชิ่น ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน อัคคีภัย และการก่อการร้าย
ย่อมส่งผลในเชิิงพาณิ์ชิย์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั�น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำาหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขในกรณ์ีดังกล่าว เพ่ือ
ลดโอกาสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ�น และเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่จะได้รับจากเหตุการณ์์ดังกล่าวและผลกระทบต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กลุม่บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารความเส่ียงจากเหตสุุดวิสัย โดยใชิม้าตรฐานสากลในการออกแบบระบบการปฏบิตังิาน จดัให้
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มกีารฝกึอบรมพนกังานทีเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต การเดนิเครือ่ง (Process Operation) การบำารงุรกัษา (Preventive, Corrective and Predictive 
Maintenance) ให้มีความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วน มีการจัดเตรียมอะไหล่และเครื่องมือไว้อย่างเพียงพอ และได้ทำาการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา
ขยายคอขวด (Debottlenecking) ของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั�ง จัดโครงสร้างองค์กร กำาหนดอำานาจหน้าที่ มอบหมายงาน ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรอยา่งเปน็ระบบ เพ่ือปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ�นในระหวา่งการทำางาน เนือ่งจากการดำาเนนิงานในแตล่ะสว่น
มคีวามซึ่บัซึ่อ้น และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งจกัรขนาดใหญแ่ละอปุกรณ์เ์ปน็จำานวนมาก ซึ่ึง่ตอ้งอาศยัความเช่ีิยวชิาญและประสบการณ์ใ์นการทำางาน และ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำาเนินการติดตั�งระบบหัวกระจายนำ�าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ใน
สถานประกอบการ และได้เพิ่มจำานวนหัวกระจายนำ�าดังกล่าวในพื�นที่ที่มีความเสี่ยงมาก อีกทั�ง มีการตรวจสอบระบบความพร้อมการใชิ้งานของอุปกรณ์์
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำาและต่อเนื่อง 

นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีคณ์ะทำางานแก้ไขสถานการณ์์ฉุกเฉิน (ERT) ซึ่ึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน
งานของบริษัท เพื่อให้สามารถกำาหนดแนวทางรับและแก้ไขสถานการณ์์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ึ่งได้กำาหนดให้มีการประชิุมกันภายในร่วมกันทุกฝ่ายร่วมกัน 
เพ่ือตดิตามผลการดำาเนนิงานเป็นประจำาทกุเดือน และตรวจสอบประสิทธภิาพของมาตรการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยใช้ิหลักการบรหิารความเส่ียง
ขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อลดมูลเหตุของที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และควบคุมระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ�นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำานึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำาคัญ และนำาเสนอผลการดำาเนินงานคณ์ะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางดงักล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชิาติหรือเหตุสดุวสิยัอื่นที่อาจเกดิขึ�นไดท้ั�งหมด ดงันั�น กลุ่มบริษทัฯ จึง
ไดจ้ดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบรษัิทประกันภัยทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ัน่คง และมีประสบการณ์ใ์นการรับประกันภัยให้แก่กิจการต่างๆ เพ่ือคุม้ครองความ
เสี่ยงภัย 3 ประเภทหลัก อันประกอบไปด้วย ประกันความเสี่ยงภัยทุกชินิดจากความสูญเสียและความเสียหาย โดยจะคุ้มครองทรัพย์สินจะความเสียหาย
ทุกประเภทที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชิะงัก และประกันภัยบุคคลที่ 3 ในธุรกิจที่มีความเสี่ยง

3.1.7 ความเสั่�ยงเกิ่�ยวกิับความปลอดภัย อาช่วอน์ามัย และสัิ�งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชิีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อลดผลกระทบ
หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ�นต่อทรัพย์สิน บุคลากร ชิุมชิน และสภาพแวดล้อม จากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการวางแผนและกำาหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ตั�งแต่การเลือกทำาเลที่ตั�งสถานประกอบการที่ห่างไกลจากชิุมชิน การดำาเนินการก่อสร้างโรงงานตามมาตรฐานสากล การติด
ตั�งระบบกำาจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ การจัดให้มีระบบบำาบัดนำ�าจากกระบวนการผลิต และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชิี่ยวชิาญในการปฏิบัติหน้าที่
ในสว่นงานทีร่บัผดิชิอบ ซึ่ึง่การดำาเนนินโยบายตา่งๆ เหลา่นี�จะชิว่ยรกัษาระดบัคณุ์ภาพชิวิีตของพนกังานและชิมุชินโดยรอบ รวมทั�ง มุง่เน้นใหเ้กดิมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทีมงานเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิิด และมีการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย อาชิีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล 

ปัจจุบันบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณ์ภาพ ISO9001 และมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ 
นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้านชิีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 เพิ่มเติมอีกด้วย 

 ทั�งนี�กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั�งคณ์ะกรรมการด้านชิีวอนามัยและคณ์ะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมขึ�น เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่หน่วยงานราชิการกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ อีกทั�ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ึ่งบริษัทฯ คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเพียงพอ
ในการป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.2 ความเสั้�ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสั่�ยงจากิกิารผู้ิดน์ัดชำาระหน์่�ข้องผูู้้จัดจำาหน์่ายสัิน์ค้าและลูกิค้า 

ขั�นตอนการจำาหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มจากการที่ตัวแทนจำาหน่ายหรือลูกค้าส่งคำาส่ังซึ่ื�อเข้ามายังกลุ่มบริษัทฯ จากนั�นจะมีการตกลง
เง่ือนไขทางการค้าระหว่างกันจนแล้วเสร็จ ต่อมากลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้กับผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ และจะได้รับเงินค่า
สินคา้จากคูค่า้ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด อย่างไรก็ตาม การทำาธรุกรรมดงักล่าว มโีอกาสทีผู่จั้ดจำาหนา่ยหรอืลกูคา้จะประสบปญัหาทางการเงินหรอืขาด
สภาพคลอ่งจนทำาให ้ไมส่ามารถชิำาระคา่สนิคา้ใหแ้กก่ลุม่บรษิทัฯ ได ้อกีทั�ง ปจัจยัภายนอกอืน่ๆ อาจสง่ผลกระทบตอ่การชิำาระเงินของคูค่า้ของกลุม่บรษิทัฯ
 เชิ่น ภาวะความไม่สงบภายในประเทศ ข้อพิพาททางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงิน เป็นต้น ซึ่ึ่งหากลูกหนี�การค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
ชิำาระค่าสินค้าได้ล่าชิ้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือไม่สามารถชิำาระค่าสินค้าบางส่วนหรือทั�งจำานวนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ย่อมส่งผลให้ผลการดำาเนินงาน
และกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรือเกิดค่าใชิ้จ่ายจากการมีหนี�สูญ

ทั�งนี� กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ�นจากลูกหนี�การค้าที่ค้างชิำาระ โดยในส่วนของ การจัดจำาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

นั�น กลุม่บรษิทัฯ กำาหนดนโยบายใหต้วัแทนจำาหนา่ยหรอืลกูคา้เปิดเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือจา่ยเงนิลว่งหน้ากอ่นสง่สนิคา้
 (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณ์ีที่สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีชิื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
วงการธุรกจิอยา่งกว้างขวาง กลุม่บรษิทัฯ อาจขอให้คูค้่าทำาการตดิตอ่สถาบันการเงินแหง่อืน่ทีมี่มาตรฐานเปน็ทีย่อมรบัเพ่ือเพ่ิมการยืนยนั (Add Confirm) 
เลต็เตอรอ์อฟเครดตินั�น ซึ่ึง่จะลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ�นในกรณ์ทีีส่ถาบันการเงนิตา่งประเทศประสบปญัหาทางการเงนิ อกีทั�ง กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี
การประกนัภัยหนี�เสีย (Credit Insurance) กบับริษทัประกนัภัยชิั�นนำาของโลกที่มีอันดบัความน่าเชิือ่ถอือยู่ที่ระดบั A ซึ่ึ่งเปน็อันดบัเครดติที่สงูและมีความ
เสี่ยงตำ่า โดยบริษัทประกันภัยดังกล่าวมีความพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าหนี�ที่ผิดนัดชิำาระเนื่อง
มาจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ รวมไปถึงการล้มละลายทางการเงินของคู่ค้า การปฏิวัติ และปัญหาการเมืองภายในประเทศคู่ค้า 

สำาหรบัการจำาหนา่ยสินคา้ภายในประเทศนั�น กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะศกึษาข้อมลูเบื�องตน้ของลกูคา้ หรอืตวัแทนจำาหนา่ย ทั�งในส่วนของประวัติ
บรษิทั ฐานะทางการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน เพ่ือประเมนิความนา่เช่ืิอถอืกอ่นทีจ่ะเขา้ทำาธรุกรรมทางการคา้รว่มกนั ปจัจบุนัลกูคา้หรอืตวัแทนจำาหนา่ยสว่น
ใหญเ่ปน็ผูมี้ช่ืิอเสยีงเปน็ทีรู่จั้กอยา่งกว้างขวางในตลาดการค้า และมคีวามสัมพันธท์ีดี่กบักลุม่บรษิทัฯ มาอยา่งยาวนานทำาใหใ้นอดีตทีผ่่านมากลุม่บรษิทัฯ 
ไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชิำาระของลูกหนี�การค้าในประเทศมากนัก

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ�น กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดเง่ือนไขการชิำาระเงินและหลักประกันที่เหมาะสมกับความเส่ียงของ
ลกูคา้แตล่ะราย และติดตามการชิำาระเงนิโดยตรงกบัลกูคา้อยา่งใกล้ชิิด รวมทั�งมกีารจดัทำารายงานสถานะลูกหนี�ปกติและลูกหนี�ทีจ่ะครบกำาหนดเปน็ราย
สปัดาห ์เพ่ือใชิใ้นการตดิตามการชิำาระหนี�อยา่งใกลชิ้ิด หากพบวา่มลีกูหนี�เริม่ผดินดัชิำาระ จะมกีารสง่หนงัสอืทวงถามเปน็ระยะ ๆ  รวมทั�งอาจบงัคบัใหว้าง
หลักทรัพย์คำ�าประกันตามความเหมาะสม ตลอดจนถึงขั�นเข้าสู่การฟ้องร้องดำาเนินคดี

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธัน์วาคม 2560

ลูกหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 921 1,245 771

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ - (1) (1)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 921 1,244 770

ลูกหนี�การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,104 2,246 3,288

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ (31) (43) (45)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 2,073 2,203 3,243

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,994 3,447 4,013

 

3.2.2 ความเสั่�ยงจากิความผู้ัน์ผู้วน์ข้องอัต่ราแลกิเปล่�ยน์เงิน์ต่ราต่่างประเทศั 

กลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีจำานวนประเทศปลายทางปัจจุบันกว่า 138 ประเทศ แม้ว่านโยบายการส่งออกของกลุ่ม
บริษัทฯ จะกำาหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในบางประเทศรวมทั�งเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั�นด้วย

ดงันั�นกลุม่บรษิทัฯ จงึมรีายไดห้ลกัเปน็เงนิตราตา่งประเทศหลายสกลุ สว่นใหญเ่ปน็รายไดท้ีม่าจากสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ยโูร วอนเกาหล ีและอืน่ๆ 
เชิน่ ดอลลารฮ์อ่งกง หยวน มาเลเซึ่ยีรงิกติ ปอนดแ์ละดอลลา่รอ์อสเตรเลยี เป็นตน้ ในขณ์ะเดยีวกนั บรษิทัฯ กม็ตีน้ทนุวตัถดุบิ สารเคม ีอะไหล ่และเครือ่งจกัร
บางส่วนทีต่อ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศเป็นสกลุเงินเหรยีญสหรัฐฯและยโูร รวมทั�งยงัมคีา่บรกิารคา่ขนส่งในตา่งประเทศ คา่โฆษณ์าและสง่เสรมิการขายใน
แต่ละประเทศที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่าง ๆ  เชิ่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี หยวน ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน ดองเวียตนาม เป็นต้น 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะพยายามบริหารกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันความเส่ียงแบบธรรมชิาติ (Natural Hedge)แต่ก็ยังมีบางชิ่วงเวลาที่จะต้องอาศัยมาตรการอื่นมาเสริม เชิ่น การเข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใชิ้เป็นเครื่องมือในการบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกทางหนึ่ง

จากการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วในข้างตน้ ทำาให้กลุม่บรษิทัฯ เช่ืิอมัน่ว่า ความผันผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มากนัก ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทำากำาไรให้เป็นไปตามแผนการ
ดำาเนินงาน และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)60 61

3.2.3 ความเสั่�ยงจากิความผู้ัน์ผู้วน์ข้องอัต่ราดอกิเบ่�ย 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภาระหนี�ที่มีอัตราดอกเบี�ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี�สินที่มีอัตราดอกเบี�ยแบบคงที่ และหนี�สินที่มีอัตรา
ดอกเบี�ยแบบลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี�

หน์่�สัิน์ท่�ม่ภาระดอกิเบ่�ย จำาน์วน์เงิน์
(ล้าน์บาท)

อัต่ราดอกิเบ่�ย
(ร้อยละต่่อปี)

หลักิประกิัน์ ครบกิำาหน์ด

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 561.11 MMR, MMR+0.75% มี ภายใน 1 ปี

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าทางการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายใน 1 ปี) 

63.61 MLR-1.0% มี 2567

เงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับโครงการโรงกระดาษ 3 
จากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายใน 1 ปี)

905.69 อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจำา 
12 เดือน+3.50%

มี 2564

หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท 13,360.63 อัตราดอกเบี�ยคงที่ร้อยละ 4.70, 4.75, 
4.85, 5.00, 5.10, 5.25, 5.30, 5.50 

และ 5.55% สำาหรับ 3 ปี 4 ปี 5 ปี และ
 5 ปี 6 เดือน

ไม่มี 2563 – 2567

รวม 14,891.04 - - -

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินที่มีอัตราดอกเบี�ยแบบลอยตัวเป็นจำานวนทั�งสิ�น 1,466.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
9.85 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิิญความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี�ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ึ่งอาจทำาให้ภาระดอกเบี�ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินที่ใชิ้ใน
การดำาเนินงานหรือการลงทุนในโครงการ ต่าง ๆ  ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ�นอย่างมีนัยสำาคัญ โดยหากอัตราดอกเบี�ยเพิ่มขึ�นร้อยละ 1 บริษัทฯ จะมีภาระเพิ่ม
ขึ�นจำานวนประมาณ์ 14.67 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอย่าง
ตอ่เนือ่ง ทำาให้สัดส่วนของหนี�สินทีมี่อัตราดอกเบี�ยลอยตวัตอ่หนี�สินทีมี่ภาระดอกเบี�ยทั�งหมดของกลุม่บรษิทัฯ ปรบัลดลงซ่ึึ่งจะชิว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ สามารถ
ประมาณ์การต้นทุนการดำาเนินงานทั�งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ�น รวมทั�งสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพได้

3.2.4 ความเสั่�ยงจากิกิารชำาระค่น์หน์่�สัิน์ภายใต่้สััญญาเช่าซึ่่�อ สััญญาเช่าทางกิารเงิน์ รวมทั�งเงิน์กิู้ย่มจากิสัถืาบัน์กิารเงิน์  

ปจัจุบันกลุ่มบริษัทฯ จัดหาสนิทรัพย์หลักที่ใชิ้ในการดำาเนินงานบางสว่นมาจากการเข้าทำาสญัญาเชิ่าซึ่ื�อและสญัญาเชิ่าทางการเงิน รวมทั�ง ได้มีการ
จดัหาเงินทนุบางส่วนมาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชิใ้นการดำาเนนิธรุกจิตามปกตแิละลงทุนในโครงการใหม ่โดย ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินภายใต้สัญญาเชิ่าซืึ่�อและสัญญาเชิ่าทางการเงินรวมทั�งสิ�น 63.61 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปีเป็น
จำานวน 27.16 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั�งหมดเป็นสกุลเงินบาทรวมทั�งสิ�น 905.69 ล้านบาท ซ่ึึ่งมีส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระ
ภายในหนึ่งปี จำานวน 456.68  ล้านบาท ซึ่ึ่งภาระหนี�สินดังกล่าวทำาให้กลุ่มบริษัทฯ จำาเป็นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถชิำาระคืน
เงินต้นได้ตรงตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเชิ่าซึ่ื�อ สัญญาเชิ่าทางการเงิน และสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้การชิำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ทั�งนี� สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละ
ราย ได้กำาหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกำาหนดต่างๆ รวมทั�ง การดำารงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิเช่ิน 
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชิำาระคืนเงินต้นและดอกเบี�ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) อัตราส่วน
สภาพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั�งนี� หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดของสัญญากู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้เจ้าหนี�เงิน
กู้สามารถเรียกเก็บดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยผิดเง่ือนไข กำาหนดเง่ือนไขอื่นใดเพ่ิมเติม หรืออาจดำาเนินการยึดหลักประกันของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อชิื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

อยา่งไรก็ดี กลุม่บรษัิทฯ มนีโยบายในการบรหิารกระแสเงินสดทีรั่ดกุม เพ่ือรักษาความสามารถในการชิำาระหนี�ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม ซ่ึึ่งสามารถ
ชิว่ยลดความเส่ียงจากการชิำาระคนืหนี�เงินกู้ยมืของกลุม่บรษิทัฯ ได้นอกจากนี�กลุม่บริษทัฯ ได้กำาหนดนโยบายทีจ่ะพยายามรกัษาสัดส่วนหนี�สินต่อสว่นของ
ผู้ถือหุ้น และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั�ง พยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความ
เสี่ยงจากการชิำาระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

3.2.5 ความเสั่�ยงจากิกิารคำาน์วณอัต่ราสั่วน์ทางกิารเงิน์

ในการดำารงอัตราส่วนหนี�สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั�น กำาหนดให้หนี�สินในสูตรการ
คำานวณ์ไม่นับรวมถึง (ก) เจ้าหนี�การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี�ใด ๆ  ที่ไม่มีภาระดอกเบี�ย (ง) หนี�ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (จ) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อย
สิทธิ และ (ฉ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจากเจ้าหนี�ด้อยสิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องชิำาระหนี�หรือสินทรัพย์อันดับหลังจากเจ้าหนี�บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี�ทั่วไปในกรณี์
ที่บริษัทฯล้มละลายหรือมีการชิำาระบัญชิีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอันดับสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ โดยจะมีสทิธิเป็นอันดับสดุท้าย ซึ่ึ่งบริษัทฯ 
เห็นว่าสิทธิไล่เบี�ยของหนี�ด้อยสิทธิมีลักษณ์ะใกล้เคียงกับสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์์ดังกล่าว จึงนำาหนี�ด้อยสิทธิทั�ง 3 รายการดังกล่าวมานับรวม
อยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็นหนี�สิน ซึ่ึ่งสูตรการคำานวณ์อัตราส่วนหนี�สินต่อทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการคำานวณ์อัตราส่วนหนี�
สินต่อทุนของหุ้นกู้ทั่วไปที่หนี�สินจะใชิ้หนี�สินทั�งหมดที่มีภาระดอกเบี�ย (รวมหนี�ด้อยสิทธิ) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และส่วนของทุนไม่
รวมหนี�ด้อยสิทธิ ทำาให้ D/E Ratio ที่คำานวณ์ตามสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณ์ีที่กิจการยังดำาเนินธุรกิจได้
ตามปกติ หนี�ด้อยสิทธิมีสิทธิในการได้รับชิำาระหนี�เสมือนเทียบเท่ากับเจ้าหนี�บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี�ทั่วไป 

การคำานวณ์ D/E Ratio ตามสตูรของบริษทั อาจส่งผลใหใ้นอนาคตบรษิทัสามารถกอ่หนี�ดอ้ยสทิธิและ/หรอืภาระหนี�สินอืน่ไดเ้พ่ิมขึ�นไมจ่ำากดัจำานวน
 ซึ่ึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี�มากกว่าบริษัททั่วไปที่กำาหนดสูตร D/E Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชิำาระหนี�
ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ�น และแม้ว่าการก่อหนี�ด้อยสิทธิของบริษัทฯ
 จะสามารถเกิดขึ�นเมื่อใดก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องในการชิำาระหนี�หรือสินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี�ด้อยสิทธิทั�งหมด โดยปี 2562 
บริษัทยังไม่มีภาระหนี�ด้อยสิทธิเกิดขึ�น

3.3 ความเสั้�ยงท้�ม้ผู้ลกระทบต่อสั่ทธ์่หร่อการลงทุนของผู้้้ถุ่อหลักทรัพย์

3.3.1 ความเสั่�ยงจากิกิารท่�บริษััทม่ผูู้้ถื่อหุ้น์รายใหญ่ 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�ง (ไทยแลนด์) จำากัด (“DAHTH”) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำานวน 400,771,804 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 
98.87 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมด โดยมีนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ถือหุ้นถือหุ้นทั�งทางตรงและทั�งอ้อมผ่าน DAHTH คิดเป็นสัดส่วนรวม
ทั�งสิ�นร้อยละ 98.88 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จึงทำาให้นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สามารถใช้ิสิทธิ
คัดค้านหรือไม่อนุมัติ การลงมติในการประชิุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ นอกจากนี� การที่มี
สัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบริษัทฯ ทำาให้ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ มีอำานาจในการควบคุมบริษัทฯ
 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชิุมผู้ถือหุ้น ดังนั�น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายนี�เสนอให้ที่ประชิุมผู้ถือหุ้นพิจารณ์า 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และระดับการอนุมัติในการเข้าทำารายการต่างๆ สำาหรับ การดำาเนินธุรกิจไว้อย่างชิัดเจน และ
บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบและดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการดำาเนินการตามมติผู้ถือหุ้นต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์์ปัจจุบันและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ รวมทั�ง ได้มีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่
ดี มีความโปร่งใสใน การดำาเนินงาน และสามารถตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดยมุ่งเน้นถึงความสำาเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะ
ยาวเป็นสำาคัญ

3.4 ความเสั้�ยงท้�เก้�ยวข้องกับโครงสัร้างกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่ึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกัน ดังนั�น การเข้า
ทำารายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่ิองทางที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่
เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่ึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้าทำารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชิน์ ทั�งนี� ปัจจุบันการเข้าทำารายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเก่ียวโยงกันนั�น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำาคัญ อาทิเชิ่น การซึ่ื�อขายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมระหว่างกัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว และดำาเนินมาตรการป้องกันความเส่ียง โดยได้กำาหนดแนวทางในการพิจารณ์าถึง
ความจำาเป็นในการเข้าทำารายการระหว่างกัน และมีนโยบายในการดำาเนินงานที่ชิัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส สำาหรับการเข้าทำารายการระหว่างกันทุก
รายการ รวมทั�ง มีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน โดยคำานึงถึงผลประโยชิน์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเสมือนการทำารายการกับบุคคล
ภายนอกที่มีลักษณ์ะรายการเทียบเท่ากัน นอกจากนี� บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามหลักเกณ์ฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการเข้าทำารายการระหว่างกันจะเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส เชิ่น การจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สิน
โดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชิุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำารายการดังกล่าวแล้วแต่กรณ์ี โดย
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรืออาจมีส่วนได้เสียทั�งทางตรงและทางอ้อมจะไม่สามารถใช้ิสิทธิออกเสียงเพ่ืออนุมัติการเข้าทำารายการได้ เป็นต้น กลุ่ม
บริษทัฯ สามารถบรหิาร ความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงสรา้งกลุม่บริษทัฯ ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ทั�งนี� จากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ดำาเนนินโยบายทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับรายการระหว่างกันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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4. ทริัพื่ย่์สัินิที�ใช้ในิก�ริปริะกอบธ่ริกิจ

4.1 สั่นทรัพย์ถุาวรหลักท้�ใชุ้ในการประกอบธ์ุรก่จ 

4.1.1 สัิน์ทรัพื่ย์ท่�ม่ต่ัวต่น์

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลักษณ์ะสำาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใชิ้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์์ และสินทรัพย์ชิีวภาพที่เป็นต้นกระดาษ เป็นหลัก ซึ่ึ่งที่ดินของกลุ่มบริษัทฯ นั�น  มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
สำาคัญ ทั�งนี� สินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ประเภททรัพื่ย์สัิน์
มูลค่าต่ามบัญช่ 

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2562
 (ล้าน์บาท)

กิรรมสัิทธิ�
สั่วน์ท่�ต่ิด

ภาระผูู้กิพื่ัน์ 
(ล้าน์บาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน 3,533 เจ้าของ

อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินอาคาร 7,589 เจ้าของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์์ 43,677 เจ้าของ

เครื่องมือ 659 เจ้าของ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชิ้สำานักงาน 580 เจ้าของ

เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น 2,816 เจ้าของ/ เชิ่าซึ่ื�อ/ 
เชิ่าทางการเงิน
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งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั�ง 1,329 เจ้าของ

รวม 60,183

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (41,040)

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 19,143

โดยสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเชิ่าทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี�

ผูู้้ถื่อครอง หลักิประกิัน์ ลักิษัณะวงเงิน์ วงเงิน์

บริษัทฯ สินค้าคงเหลือจำานวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท(1) วงเงินกู้ระยะสั�น(2) 2,990 ล้านบาท

บริษัทฯ เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์์ สัญญาเชิ่าทางการเงิน 250 ล้านบาท

APM3
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต เนื�อที่ 138 ไร่ และเครื่องจักร

โดยมีมูลค่าการจดจำานอง 4,600 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะยาว 3,200.00 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะสั�น(2) 800.00 ล้านบาท

หมายเหตุ:

(1) บรษัิทฯ จะต้องจดัให้มสิีนค้าคงเหลอืไว้ตามทีก่ำาหนดจนกว่าธนาคารจะได้รบัชิำาระหนี�จากบรษัิทฯ และธนาคารได้ยกเลกิวงเงินสินเช่ืิอดังกล่าว
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณ์าผ่อนผนัให้เป็นประการอืน่ ทั�งนี� บรษัิทฯ อาจนำาสินค้าคงเหลอืหรอืวัตถดิุบบางส่วนออกไปผลติ
 หรือแปรสภาพ หรือจำาหน่ายได้ แต่ทั�งนี� บริษัทฯ จะต้องนำาทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสินค้าคงเหลือหรือวัตถุดิบที่นำา
ออกไปนั�น มาเป็นประกันหนี�แทนจนครบ หรือนำาเงินตามจำานวนที่ธนาคารกำาหนดมาชิำาระให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำาหนด 

(2) วงเงินกู้ระยะสั�น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชีิ ตัว๋สัญญาใช้ิเงิน วงเงินหนงัสือคำ�าประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรสัต์รซีีึ่สวงเงินซืึ่�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่น ๆ  

2) สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ชิีวภาพ-ต้นกระดาษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

มูลค่าต่ามบัญช่
(ล้าน์บาท)

กิรรมสัิทธิ�

ยอดคงเหลือยกมา 66

เจ้าของ
บวก: เพิ่มขึ�นจากการส่งเสริม 23

ผลขาดทุนสำาหรับงวดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ – ต้นกระดาษ (40)

หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างงวด (18)

รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 31

4.1.2 สัิน์ทรัพื่ย์ท่�ไม่ม่ต่ัวต่น์ 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซึ่อฟแวร์คอมพิวเตอร์ และเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

1) ซ์อฟแวร์คอมพิวเตอร์

มูลค่าต่ามบัญช่ (ล้าน์บาท) กิรรมสัิทธิ�

ราคาทุน 87
เจ้าของ

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (77)

รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

Double A จดทะเบียนทั้ง 97 ประเทศ 2 กลุ่มประเทศ 137 รายการ โดยมีรายการที่ส�าคัญดังนี้

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 2277051 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 มิถุนายน 2564

กลุ่มประเทศ OAPI(2) 89763 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 23 มิถุนายน 2569

เกาหลีใต้ 40-1043381

40-563029

40-0580050

40-0129476

ตลับ/ผงหมึกสำาหรับ
เครื่องพิมพ์เครื่องถ่าย

เอกสาร
กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้

สำานักงาน
กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้

สำานักงาน
โฆษณ์าและธุรกิจ

10 ปี 18 มิถุนายน 2567

17 ตุลาคม 2566

12 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566

ญี่ปุ่น 4801604
4805526

โฆษณ์าและธุรกิจ
กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้

สำานักงาน

10 ปี 10 กันยายน 2567
24 กันยายน 2567

ไทย ค136997

181106988

171135399

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

กระดาษอเนกประสงค์

10 ปี 19 กรกฎาคม 2563

7 มิถุนายน 2569

7 มิถุนายน 2569

เมียนมาร์ 25416/2019 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 17 กันยายน 2565

เวียดนาม 109227 โฆษณ์าและธุรกิจ 10 ปี 27 กรกฎาคม 2569

2) เคร่ืองหมายการคา้



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)64 65

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

สหรัฐอเมริกา 3275721 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 สิงหาคม 2570

สิงคโปร์ T0201185C 

T1311047E

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน 

ตลับ/ผงหมึกสำาหรับ
เครื่องพิมพ์เครื่องถ่าย

เอกสาร

10 ปี 23 มกราคม 2565 

11 กรกฎาคม 2565

ออสเตรเลีย 1399981

868215

1122921

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน 

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

โฆษณ์าและธุรกิจ

10 ปี 15 ธันวาคม 2563

3 มิถุนายน 2564 

7 กรกฎาคม 2569

ฮ่องกง 300089578

302667655

300465697

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

ตลับ/ผงหมึกสำาหรับ
เครื่องพิมพ์เครื่องถ่าย

เอกสาร
โฆษณ์าและธุรกิจ

10 ปี 7 ตุลาคม 2566

9 กรกฎาคม 2566

26 กรกฎาคม 2568

Quality จดทะเบียนทั้ง 30 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 43 รายการ

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 2952158
3393261

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 28 พฤศจิกายน 2565
7 ตุลาคม 2566

กัมพูชิา 18599/03

18600/03

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

โฆษณ์าและธุรกิจ

10 ปี 9 มิถุนายน 2566

9 มิถุนายน 2566

กาตาร์ 82957 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 16 กรกฎาคม 2566

เกาหลีใต้ 40-0572244
40-0737665

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 20 มกราคม 2567
18 กุมภาพันธ์ 2571

คาซึ่ัคสถาน 45962 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 1 สิงหาคม 2566

คีร์กีซึ่สถาน 12743 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 สิงหาคม 2566

คูเวต 141902 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 18 กรกฎาคม 2566

แคนาดา TMA689562 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

15 ปี 10 มิถุนายน 2565

โครเอเชิีย Z20131243 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 1 สิงหาคม 2566

จอร์เจีย 25225 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 19 กันยายน 2567

ซึ่าอุดิอาระเบีย 142403764 
(763/100)

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

9 ปี
8 เดือน

29 ธันวาคม 2565

ญี่ปุ่น 4775107 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 28 พฤษภาคม 2567

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

เติร์กเมนิสถาน 13337 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 14 สิงหาคม 2566

ไต้หวัน 1071667

1246921

1285459

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 30 พฤศจิกายน 2566

15 มกราคม 2570

31 ตุลาคม 2570

ทาจิกิสถาน 11889 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 สิงหาคม 2566

ไทย ค216253
ค290812

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 22 กรกฎาคม 2567
27 กุมภาพันธ์ 2571

บุรุนดี 8114/BI กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 23 กันยายน 2566

ปากีสถาน 188365 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 กรกฎาคม 2563

ปาปัวนิวกินี A71566 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 16 กรกฎาคม 2566

ฝรั่งเศส 13/4027883 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 23 สิงหาคม 2566

มอลต้า 52901 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 22 ตุลาคม 2566

มาเลเซึ่ีย 6019772
6021416

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 1 พฤศจิกายน 2569
22 พฤศจิกายน 2569

เมียนมาร์ 4515/2017 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

3 ปี 24 เมษายน 2563

ยูกันดา 26714 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 พฤษภาคม 2564

รัสเซึ่ีย 549463 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 สิงหาคม 2566

ลาว 9847

9848

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน 

โฆษณ์าและธุรกิจ

10 ปี 17 มิถุนายน 2566 

17 มิถุนายน 2566

ไลบีเรีย LB/M/2013/00196 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 14 ตุลาคม 2566

สโลวีเนีย 201371202 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 11 ตุลาคม 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 55917 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 17 กันยายน 2566

สิงคโปร์ T0400020D กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 5 มกราคม 2567

ออสเตรเลีย 961229 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 10 กรกฎาคม 2566



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)66 67

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

อินเดีย 1272271 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 มีนาคม 2567

แอลจีเรีย 102732 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 16 กรกฎาคม 2566

ฮ่องกง 300040553 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 29 มิถุนายน 2566

HI PLUS จดทะเบียนทั้งหมด 9 ประเทศ 2 กลุ่มประเทศ 11 รายการ

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 11832839 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน , โฆษณ์าและ

ธุรกิจ

10 ปี 21 พฤษภาคม 2566

กลุ่มประเทศ OAPI(2) 76098 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 5 กรกฎาคม 2566

ไต้หวัน 1533970 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 สิงหาคม 2565

นิวซึ่ีแลนด์ 976543 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 1 พฤษภาคม 2566

เบลารุส 54642 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 2 สิงหาคม 2566

รัสเซึ่ีย 526123 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 สิงหาคม 2566

สหรัฐอเมริกา 4642001 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 18 พฤศจิกายน 2567

อัลบาเนีย 15481 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 สิงหาคม 2566

ออสเตรเลีย 1558045 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 20 พฤษภาคม 2566

โอมาน 81960 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 กรกฎาคม 2566

ฮ่องกง 302600522 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 พฤษภาคม 2566

SMART COPY จดทะเบียนทั้งหมด 13 ประเทศ 2 กลุ่มประเทศ 15 รายการ

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 11801371 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน, โฆษณ์า

10 ปี 8 พฤษภาคม 2566

กลุ่มประเทศ OAPI(2) 76097 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 พฤษภาคม 2566

เกาหลีใต้ 40-1075410 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 12 ธันวาคม 2567

จอร์เจีย M25226 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 19 กันยายน 2567

จีน 12807410 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 มีนาคม 2568

เดนมาร์ก VR201302036 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 กันยายน 2566

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

ไต้หวัน 1581152 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 พฤษภาคม 2566

ไนจีเรีย RTM 2695-
306127611968

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 26 มิถุนายน 2563

ปากีสถาน 342572 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 มิถุนายน 2566

รัสเซึ่ีย 525263 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 สิงหาคม 2566

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 194541 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 กรกฎาคม 2566

สิงคโปร์ T1307196H กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 3 พฤษภาคม 2566

อียิปต์ 291018 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 7 กรกฎาคม 2566

โอมาน 81961 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 กรกฎาคม 2566

ฮ่องกง 302595943 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 2 พฤษภาคม 2566

Smartist จดทะเบียนทั้งหมด 13 ประเทศ 15 รายการ

บริษัทฯ กัมพูชิา 47509/13 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 24 มิถุนายน 2566

เกาหลีใต้ 40-1075409 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 12 ธันวาคม 2567

เกาหลีใต้ 4007422790000 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 มีนาคม 2571

จีน 12807409 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 20 มกราคม 2569

เดนมาร์ก VR 2013 02040 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 กันยายน 2566

ไต้หวัน 1533969 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 สิงหาคม 2565

ไต้หวัน 1557153 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 ธันวาคม 2565

ปากีสถาน 342573 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 27 มิถุนายน 2566

มาเลเซึ่ีย 2013056294 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 28 มิถุนายน 2566

เมียนมาร์ 4516/2017 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 24 เมษายน 2563

เวียดนาม 240625 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 24 มิถุนายน 2566

สิงคโปร์ T1307007D กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 2 พฤษภาคม 2566



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)68 69

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

อียิปต์ 291019 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 6 กรกฎาคม 2566

เอธิโอเปีย FTM/0642/2013 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 4 สิงหาคม 2563

ฮ่องกง 302595880 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 2 พฤษภาคม 2566

ALPINE จดทะเบียนทั้งหมด 1 ประเทศ 1 รายการ

บริษัทฯ ไนจีเรีย F/TM/O/2013/9076 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 17 กันยายน 2563

EZCOPY จดทะเบียนทั้งหมด 1 ประเทศ 1 รายการ

บริษัทฯ เกาหลีใต้ 40-1454947 16 10 ปี 7 มีนาคม 2572

SPEED จดทะเบียนทั้งหมด 2 ประเทศ 2 รายการ

บริษัทฯ ไต้หวัน 1692534 16 10 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2568

ปากีสถาน 342571 16 10 ปี 27 กรกฎาคม 2566

PAPER FROM FARMED TREE จดทะเบียนทั้งหมด 11 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 13 รายการ

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 10468511 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 5 ธันวาคม 2564

เกาหลีใต้ 40-0891897 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 24 พฤศจิกายน 2564

แคนาดา TMA791029

TMA791030

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2569

17 กุมภาพันธ์ 2569

จีน 8943745 เยื่อไม้/เยื่อกระดาษ, 
กระดาษถ่ายภาพ

10 ปี 20 ธันวาคม 2564

ไต้หวัน 1466185 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 31 กรกฎาคม 2564

นิวซึ่ีแลนด์ 853427 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 5 ธันวาคม 2564

มาเลเซึ่ีย 2010004991 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 24 มีนาคม 2563

เวียดนาม 171980 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 22 มีนาคม 2563

สหรัฐอเมริกา 4731871 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 มิถุนายน 2565

สิงคโปร์ T1003085C กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 มีนาคม 2563

ออสเตรเลีย 1351677 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 19 มีนาคม 2563

ฮ่องกง 301566090 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 18 มีนาคม 2563

ผูู้้ถื่อใบอน์ุญาต่ เคร่�องหมายกิารค้า เลข้ท่�จดทะเบ่ยน์ ประเภทสัิน์ค้า/บริกิาร อายุ วัน์ครบกิำาหน์ดอายุ

PAPER FROM FARMED KHANNA จดทะเบียนทั้งหมด 6 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 7 รายการ

บริษัทฯ กลุ่มประเทศ EU(1) 9380701 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 16 กันยายน 2563

เกาหลีใต้ 40-0913067 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 30 มีนาคม 2565

ไต้หวัน 1476624 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 30 กันยายน 2564

มาเลเซึ่ีย 2010018296 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 30 กันยายน 2563

สิงคโปร์ T1011838F กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 15 กันยายน 2563

ออสเตรเลีย 1384372 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 20 กันยายน 2563

ฮ่องกง 301717065 กระดาษ/อุปกรณ์์เครื่องใชิ้
สำานักงาน

10 ปี 16 กันยายน 2563

หมายเหตุ : 

(1) กลุ่มประเทศ EU หรือรัฐสมาชิิกสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิิก 28 ประเทศ อันประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชิีย
ไซึ่ปรสั เซึ่ก็เกีย เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมน ีกรซีึ่ ฮังการ ีไอร์แลนด์ อติาลี ลตัเวีย ลทิวัเนยี ลกัเซึ่มเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

(2) กลุ่มประเทศ OAPI หรือกลุ่มประเทศสมาชิิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (The African Intellectual Property Organization) ให้
ความคุ้มครอง 16 ประเทศ อันประกอบไปด้วย เบนิน บูร์กินาฟาโซึ่ แคเมอรูน แอฟริกากลาง ชิาด คอโมโรส คองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง 
กินี กินี-บิสเซึ่า โกตดิวัวร์ มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซึ่เนกัล และโตโก

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเยื่อและกระดาษ ซึ่ึ่งรวมถึงธุรกิจผลิตสารเคมีต่าง ๆ  ที่
นำามาใชิใ้นกระบวนการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษพมิพ์เขยีน ธรุกิจผลติและจำาหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนำ�าทีเ่ปน็แหลง่พลงังานสำาคญัในกระบวนการ
ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุรกิจจัดจำาหน่ายและให้บริการอื่น ๆ  ที่ขยายผลจากการใชิ้จุดแข็งจากตราสินค้าที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั�ง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต อีกทั�ง หากมีธุรกิจอื่นใดที่น่าสนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่า บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณ์า
เขา้ไปลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจและสรา้งมลูคา่เพ่ิมให้แกบ่รษิทัฯ ซ่ึึ่งการเขา้ไปลงทนุดังกลา่วจะต้องผา่นการพิจารณ์าจากคณ์ะกรรมการบรษิทั ทั�งนี� บรษิทัฯ
มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการแต่งตั�งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นคณ์ะกรรมการหรือเข้าร่วมในการบริหารงานใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั�งมีการกำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานที่สำาคัญให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมการดำาเนินงานขององค์กร
ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นอยู่ ให้เป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ และสามารถสร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั�ง สามารถชิ่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ทั�งนี� บริษัทฯ อาจพิจารณ์าลงทุนในกิจการใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันตามความเหมาะสม 
โดยจะพิจารณ์าจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชิน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5. ขึ้้อพื่ิพื่�ทท�งกฎห้ม�ย่
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณ์ีของคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบด้าน

ลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี� บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้มีคดีความที่
มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั�งไม่ได้มีคดีความที่มิได้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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6.1.2 บริษััทย่อย 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระดาษ

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 1/2 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255549000731

ทุนจดทะเบียน : 3,500.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 3,500.00 ล้านบาท

2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)

ชิื่อบริษัท : Quality Paper Mill Limited

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 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 ล้านตากา

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 157.90 ล้านตากา

3) APC Middle East FZE (“APC ME”)

ชิื่อบริษัท : APC Middle East FZE

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงานตัดแปรรูปกระดาษ (Paper Converting)

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 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 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 1.00 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์

6. ขึ้้อม่ลุ่ทั�วไปแลุ่ะขึ้้อม่ลุ่สัำ�คัญอื�นิ

6.1 ข้อม้ลทั�วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้างอิง ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

6.1.1 บริษััทฯ 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000602

ทุนจดทะเบียน : 5,029.86 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 4,053.69 ล้านบาท

หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมด
ของบริษัท

: หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท ไฮ-เทค สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแคลเซึ่ียมคาร์บอเนต

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 203 หมู่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105537071664

ทุนจดทะเบียน : 40.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 40.00 ล้านบาท

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายเยื่อกระดาษ

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 1 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000156

ทุนจดทะเบียน : 1,615.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 403.75 ล้านบาท

3) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด (“DASM”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแคลเซึ่ียมคาร์บอเนต

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 1/3 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255554000825

ทุนจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 50.00 ล้านบาท 

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

ชิื่อบริษัท : Alizay Paper Converting Egypt LLC.

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงานตัดแปรรูปกระดาษ (Paper Converting)

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo

เลขทะเบียนบริษัท : 85903

ทุนจดทะเบียน : 240,000 ปอนด์อียิปต์

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 240,000 ปอนด์อียิปต์

5) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซ์ินเนอร์จี จ�ากัด (“DDS”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด

ประเภทธุรกิจ : จำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์์สำานักงาน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตำาบลบางวัว อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิิงเทรา

เลขทะเบียนบริษัท : 0245547000297

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 10,000,000 บาท
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3) บริษัท แอ๊ดวานซ์์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด (“AAH”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตำาบลบางวัว อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิิงเทรา 24180

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538054097

ทุนจดทะเบียน : 2,600.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 2,600.00 ล้านบาท

4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)

ชิื่อบริษัท : Eastsun International Trading Limited

ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน

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

เลขทะเบียนบริษัท : 860878

ทุนจดทะเบียน : 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง

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

ชิื่อบริษัท : DA International Capital Holding Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน

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

เลขทะเบียนบริษัท : 201406043Z

ทุนจดทะเบียน : 13,301,061 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 13,301,061 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ  

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด (ชิื่อเดิม “บริษัท ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ�ง จำากัด”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 274 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538077445

ทุนจดทะเบียน : 501.62 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 501.62 ล้านบาท

2) บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกิจจิ้ง จ�ากัด (“DAPK”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 2/1 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 025555000430

ทุนจดทะเบียน : 120.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 120.00 ล้านบาท

6) Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd. (“PTCB”)

ชิื่อบริษัท : Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ซึ่ื�อ ขาย ให้เชิ่าอสังหาริมทรัพย์ และปลูกต้นกระดาษ

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : No. 128J, Room 207, Russian, Federation Blvd., Sangkat Teuk I, Khan Toul Kok, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia

เลขทะเบียนบริษัท : 00025441

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 22,5000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

7) Paper Tree Investment (“PTI”)

ชิื่อบริษัท : Paper Tree Investment Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ปลูกต้นกระดาษและจัดหาไม้

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : Kantuot Village, Sangkat Phniet, Serei Sophoan City, Banteay Meanchey Province, Kingdom of 
Cambodia

เลขทะเบียนบริษัท : 00030334

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 1,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

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

ชิื่อบริษัท :  A-Maritime Holding Company Limited

ประเภทธุรกิจ : Investment Holding

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2144139

ทุนจดทะเบียน : 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

9) NPS Mosa Shipping Company Limited

ชิื่อบริษัท : NPS Mosa Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2151366

ทุนจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

10) Alizay 1 Shipping Company Limited

ชิื่อบริษัท :  Alizay 1 Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2151395

ทุนจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

11) Tofte 1 Shipping Company Limited

ชิื่อบริษัท : Tofte 1 Shipping Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2151387

ทุนจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
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6.1.3 บริษััทร่วม

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ 4 ตำาบลท่าตูม  อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000123

โทรศัพท์ : 1759 กด 9

โทรสาร : -

โฮมเพจ : www.doubleapower.com

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 9,354.04 ล้านบาท

หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมด
ของบริษัท

: หุ้นสามัญ 935,403,920 หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ       -         หุ้น

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 57/5-9 หมู่ที่ 11 ตำาบลบางปะกง อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิิงเทรา 24130

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001309

ทุนจดทะเบียน : 370.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 370.00 ล้านบาท

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม และให้บริการทุ่มขนถ่ายสินค้ากลางทะเล

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลเขาหินซึ่้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทรา 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0245554001317

ทุนจดทะเบียน : 1,640.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 1,640.00 ล้านบาท

12) NPS Mosa Shipping S.A

ชิื่อบริษัท : NPS Mosa Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : N/A

ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

13) Alizay 1 Shipping S.A

ชิื่อบริษัท : Alizay 1Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : N/A

ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม และแยกสารเคมีออกจากขี�เถ้า

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 217 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000786

ทุนจดทะเบียน : 3,117.50 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 3,117.50 ล้านบาท

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 218 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000794

ทุนจดทะเบียน : 2,250.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 2,250.00 ล้านบาท 

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำากัด (เดิมชิื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จำากัด”)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 155 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000969

ทุนจดทะเบียน : 2,427.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 2,427.00 ล้านบาท 

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 274 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556000270

ทุนจดทะเบียน : 1,515.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว :    378.75 ล้านบาท

8) บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (“BPH”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ�ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษทัอืน่

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255562001801

ทุนจดทะเบียน : 345.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 345.00 ล้านบาท

9) บริษัท บูรพา เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ากัด (“BPG”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชิั่น จำากัด (เดิมชิื่อ บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จำากัด)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้โครงการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชินรายใหญ่
(IPP)

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 94/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลเขาหินซึ่้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทรา 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0245555000985

ทุนจดทะเบียน : 345.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 345.00 ล้านบาท 
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10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ากัด (“IPP IP7”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000214

ทุนจดทะเบียน : 660.00 ล้านบาท 

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 629.69 ล้านบาท 

11) บริษัท ซ์ีเอชพี 1 จ�ากัด (“CHP1”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ซึ่ีเอชิพี 1 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255555000471

ทุนจดทะเบียน : 2,492.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 720.50 ล้านบาท

12) บริษัท ซ์ีเอชพี 3 จ�ากัด (“CHP3”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ซึ่ีเอชิพี 3 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001519

ทุนจดทะเบียน : 250.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 250.00 ล้านบาท

13) บริษัท ซ์ีเอชพี 5 จ�ากัด (“CHP5”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท ซึ่ีเอชิพี 5 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001527

ทุนจดทะเบียน : 350.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 346.00 ล้านบาท

14) บริษัท อี 85 จ�ากัด (“E85”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท อี 85 จำากัด (เดิมชิื่อ “บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ เอทานอล จำากัด”)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายเอทานอล

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 78 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000081

ทุนจดทะเบียน : 5,150.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 4,812.50 ล้านบาท

15) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ากัด (“NPS OS”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โอเชิี่ยนสตาร์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม  อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0245552001221

ทุนจดทะเบียน : 310.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 310.00 ล้านบาท

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

ชิื่อบริษัท : บริษัท โอเชิี่ยนสตาร์ โฮลดิ�ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2169333

ทุนจดทะเบียน : 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

17) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ากัด (“OC”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท โอเชิี่ยน เคป จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2172548 

ทุนจดทะเบียน : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

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

ชิื่อบริษัท : NPS Cape Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

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

ชิื่อบริษัท : Alizay 2 Shipping S.A.

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

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

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

20) บริษัท น�้าใส 304 จ�ากัด (“NS304”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท นำ�าใส 304 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายนำ�าดิบและนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 299 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255548000037

ทุนจดทะเบียน : 462.00 ล้านบาท 

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 462.00 ล้านบาท 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)78 79

21) บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ์็นเตอร์ จ�ากัด (“IRC”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ชิ เซึ่็นเตอร์ จำากัด (เดิมชิื่อ บริษัท ดี.เอ.รีเซึ่ิร์ชิ เซึ่็นเตอร์ จำากัด)

ประเภทธุรกิจ : ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และต้นพลังงาน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 122 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255550000235

ทุนจดทะเบียน : 30.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 30.00 ล้านบาท

22) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)

ชิื่อบริษัท : PT. Utami Jaya Mulia

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน

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

เลขทะเบียนบริษัท : 2090.2011

ทุนจดทะเบียน : 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย 

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซึ่ีย 

23) บริษัท โซ์นิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ากัด (“SNST”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท โซึ่นิส สตาร์ชิ เทคโนโลยี จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลังและก๊าซึ่ชิีวภาพ

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 99/2 หมู่ที่ 3 ตำาบลเขาหินซึ่้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิิงเทรา 24120

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)

ทุนจดทะเบียน : 270.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 270.00 ล้านบาท

24) บริษัท คันนา จ�ากัด

ชิื่อบริษัท : บริษัท คันนา จำากัด

ประเภทธุรกิจ : สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 207 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เลขทะเบียนบริษัท : 0255551000468

ทุนจดทะเบียน : 1,920.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 1,920.00 ล้านบาท

25) บริษัท ซ์ีเอชพี 7 จ�ากัด

ชิื่อบริษัท : บริษัท ซึ่ีเอชิพี 7 จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ�าเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 125 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255557000222

ทุนจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 1.00 ล้านบาท

26) บริษัท เอ็นพีเอส โซ์ลาร์ รูฟท็อป จ�ากัด (“NPS Solar Rooftop”)

ชิื่อบริษัท : บริษัท เอ็นพีเอส โซึ่ลาร์ รูฟท็อป จำากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั�งบนหลังคา

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 206 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เลขทะเบียนบริษัท : 0255556001098

ทุนจดทะเบียน : 150.00 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชิำาระแล้ว : 37.50 ล้านบาท

6.1.3 บุคคลอ้างอิง

1) ผู้สอบบัญชี

ชิื่อบริษัท : บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชิดา ถนนรัชิดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0790
โฮมเพจ : www.ey.com

2) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชิน)
ที่ตั�งสำานักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-3582
โทรสาร : 0-2683-1298
Website : www.krungsri.com

นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำาหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี�

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2558 ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้
ก่อนครบกำาหนด (DA202A)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
กำาหนด (DA212A) 

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 3/2559 ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบกำาหนด (DA208A) และ ชิุดที่ 2 ครบกำาหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด (DA218A)

– หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 4/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
กำาหนด (DA226A)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
กำาหนด (DA228A)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2560 ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบกำาหนด (DA208B) และ ชิุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด (DA22NA)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 3/2560 ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบกำาหนด (DA20NA) และ ชิุดที่ 2 ครบกำาหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด (DA22NB)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
กำาหนด (DA241A)

– หุ้นกู้ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
กำาหนด (DA235A)

ที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี- 

3) สถาบันการเงินที่ใช้ติดต่อประจ�า

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชิน)
ธนาคารไทยพาณ์ิชิย์ จำากัด (มหาชิน) 
ธนาคารซึ่ิตี�แบงก์ ประเทศไทย

6.2 ข้อม้ลสัำาคัญอ่�น ท้�ม้ผู้ลกระทบต่อการตัดสั่นใจของผู้้้ลงทุน

- ไม่มี -



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)80 81

7. ขึ้้อม่ลุ่ห้ลุ่ักทริัพื่ย่์แลุ่ะผิ่้ถืือห้่้นิ

7.1 จำานวนทุนจดทะเบ้ยนและทุนชุำาระแล้ว

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 5,029,864,510 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 502,986,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชิำาระแล้วทั�งสิ�น 4,053,695,590 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำานวน 405,369,559 หุ้น

7.2 ผู้้้ถุ่อหุ้น

7.2.1 รายช่�อผูู้้ถื่อหุ้น์ใหญ่

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี�

รายช่�อผูู้้ถื่อหุ้น์ จำาน์วน์หุ้น์
(หุ้น์)

สััดสั่วน์กิารถื่อหุ้น์
(ร้อยละ)

1. บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด(1)

2. Averline Investments Limited(2)

3. นาง พิศมัย ศุภนันตฤกษ์
4. นางสาว จินตนา ทรงเมตตา
5. บริษัท ชินภรณ์์ จำากัด(3)

6. นาย โยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์
7. นาย สุนทร อรุณ์านนท์ชิัย
8. BofA Securities Inc.(4)

9. นางสาว ดวงตา ไกรฤกษ์
10. นางสาว สังวร ดียิ่ง
อื่น ๆ

400,771,804
3,500,000

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

175,220

98.87
0.86
0.14
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06

รวม 405,369,559 100.00

หมายเหตุ : 

(1) บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั�งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุ (Holding Company) ซึ่ึง่ม ีDouble A Holdings Limited เปน็ผูถ้อืหุ้นใหญใ่นสดัสว่นรวมทั�งสิ�นรอ้ยละ 99.99 
ของทนุทีอ่อกและชิำาระแลว้ และมผีูบ้ริหาร 2 รายของบรษิทัฯ ซึ่ึง่ประกอบไปด้วยนายวชัิเรนทร ์นสิากรเสน และนางสาววไิลวรรณ์ กาญจนก์มล 
เป็นกรรมการในบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ทั�งนี� Double A Holdings Limited มีนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ถือหุ้นอยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 100

(2) Averline Investments Ltd. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั�งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islandsเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 
ซึ่ึ่งไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใน Averline 
Investments Ltd.

(3) บริษัท ชินภรณ์์ จำากัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั�งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526โดยมีวัตถุประสงค์พื่อ
ให้เชิ่าทรัพย์สินซึ่ึ่งมีบริษัท สุฤดี จำากัด และ บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำากัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนทั�งสิ�นร้อยละ 69.00 และ 25.00 ตามลำาดับ 
และไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น บริษัท ชินภรณ์์ 
จำากัด บริษัท สุฤดี จำากัด และบริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำากัด

(4) BofA Securities, Inc. เปน็นติบิคุคลจดทะเบยีนจดัตั�งภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2552 โดยมวัีตถปุระสงค์
เพ่ือประกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์ซ่ึึ่งไมป่รากฏวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มเป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอื
ผู้ถือหุ้น อยู่ใน BofA Securities, Inc.

7.2.2 ข้้อต่กิลงระหว่างกิลุ่มผูู้้ถื่อหุ้น์รายใหญ่ใน์เร่�องท่�ม่ผู้ลกิระทบต่่อกิารออกิและเสัน์อข้ายหลักิทรัพื่ย์ หร่อกิารบริหาร
งาน์ข้องบริษััทฯ โดยท่�ข้้อต่กิลงดังกิล่าวม่บริษััทฯ ร่วมลงน์ามด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ คือ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

โดยบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ไว้ดังนี�

1. หากนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ได้รับข้อเสนอให้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเยื่อ กระดาษและกระดาษ นายโยธินจะเสนอเรื่องดังกล่าว
ให้บริษัทฯ พิจารณ์า และให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)

หากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณ์าไม่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่าย เยื่อกระดาษและกระดาษนั�น นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์
จึงจะสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจนั�น ๆ  ได้

2. หากนายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนตั�งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชิำาระแล้วของบริษัทใด ๆ
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการใด ๆ ซึ่ึ่งประกอบธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ หรือมีลักษณ์ะธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขัน
หรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณ์าอนุมัติ หากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พจิารณ์าอนมุตักิารเขา้เปน็ผูถ้อืหุ้น นายโยธนิดำาเนนิชิาญวนชิิยจ์งึจะสามารถเขา้เปน็ผูถ้อืหุ้น หรอืเปน็หุ้นส่วนในสัดส่วนตั�งแตร่อ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชิำาระแล้วของบริษัทใด ๆ  หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในกิจการนั�น ๆ  ได้

ทั�งนี� เป็นไปตามหลักเกณ์ฑ์และเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่�น

7.3.1 หุ้น์กิู้ระยะยาว

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอนจำานวน 13,415.40 ล้านบาท ซึ่ึ่งมีรายละเอียด ดังนี�

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2558 ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2563 ที่ผู้ออกหุ้น
กู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 650.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 19 กุมภาพันธ์ 2562

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

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 อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.10 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)82 83

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 3/2559 ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ 
ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

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

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 10 สิงหาคม 2559

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้ชิุดที่ 1 และ 
อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.00 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้ชิุดที่ 2

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 4/2559 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

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 อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

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 อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2560 ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ 
ชิุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชิุดที่ 2 มูลค่า 194.40 ล้านบาท
หุ้นกู้ชิุดที่ 3 มูลค่า 133.90 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 12 พฤษภาคม 2560

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 12 สิงหาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้ชิุดที่ 2 และ 
อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.55 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้ชิุดที่ 3

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 3/2560
ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนดครบกำาหนด

มูลค่าที่เสนอขาย หุ้นกู้ชิุดที่ 1 มูลค่า 612.50 ล้านบาท
หุ้นกู้ชิุดที่ 2 มูลค่า 432.80 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย 16 พฤศจิกายน 2560

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชิุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
หุ้นกู้ชิุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.30 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้ชิุดที่ 1 และ อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี สำาหรับหุ้นกู้
ชิุดที่ 2

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 1/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 2,350.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ประชิาชินเป็นการทั่วไป

วันที่เสนอขาย 31 มกราคม 2562

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 31 มกราคม 2567

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

ชื่อตราสาร หุ้นกู้ของ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ครั�งที่ 2/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ผู้ออกหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำาหนด

มูลค่าที่เสนอขาย 2,000.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ประชิาชินเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป)

วันที่เสนอขาย 14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2566

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี�ยคงที่ ร้อยละ 4.75 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- ซึ่ึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด

7.3.2 ต่ั�วแลกิเงิน์

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีภาระตั๋วแลกเงินคงค้าง
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

7.4.1 น์โยบายข้องบริษััทฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการจัดสรรทุนสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ�นอยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ  ตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะคำานึงถึงผลการดำาเนินงาน กระแส
เงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำาเป็นในการใชิ้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของ
บริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ

ทั�งนี� การจ่ายเงินปันผลประจำาปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชิุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ึ่งคณ์ะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั�งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเชิ่นนั�นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่
ประชิุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชิุมคราวถัดไป

7.4.2 น์โยบายข้องบริษััทย่อย

การพิจารณ์าจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลัง
จากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำารองต่าง ๆ  ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะต้อง
คำานงึถงึผลการดำาเนนิงาน กระแสเงนิสด สภาพคลอ่งทางการเงนิ ฐานะทางการเงนิ แผนการลงทนุ ความจำาเปน็ในการใชิเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีนเพ่ือบรหิาร
กิจการและการขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ  ตามที่คณ์ะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชิุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

ทั�งนี� เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล
 ตัวแทนของบริษัทซึ่ึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำาการรายงานให้ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการของบริษัททราบในการประชิุมคราวถัดไป

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณ์ะกรรมการ 4 ชิุด ได้แก่ คณ์ะกรรมการบริษัท คณ์ะกรรมการตรวจ
สอบ คณ์ะกรรมการบริหาร และคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

8. โคริงสัริ้�งก�ริจัดำก�ริ

ผู้อ�านวยการสายงานโรงงาน
นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์ 

(รักษาการแทน)

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
นางสาววิไลวรรณ์ กาญจน์กมล

ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุน 
และสายงานขายและการตลาด

นายวัชิเรนทร์ นิสากรเสน

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจในประเทศ

นายชิาญวิทย์ จารุสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานสร้างวัตถุดิบ

กลุ่มงานสร้างจัดหาไม้และโรงเยื่อ

กลุ่มงานกระดาษรีมใหญ่และรีมเล็ก

กลุ่มงานโรงกระดาษ กลุ่มงานขาย

กลุ่มงานการตลาด

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มงานเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มงานการเงินกลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

กลุ่มงานโลจิสติกส์

8.1 คณะกรรมการบริษัท

 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี�

รายช่�อกิรรมกิาร ต่ำาแหน์่ง กิารเข้้าร่วมประชุม/
กิารประชุมทั�งหมดปี 2562

1. นายกิตติ ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ประธานผู้ก่อตั�ง 5/5

2. ดร.สมชิัย ฤชิุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายศิริชิัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5

4. พลเอกเชิษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/5

5. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ 5/5

6. นายประชิา จารุตระกูลชิัย กรรมการ 5/5

7. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ 4/5

8. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 4/5

9. นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการ 5/5

หมายเหตุ : (1) นางสาวโชิติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณ์ะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชิื่อและจำานวนกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ลงลายมือชิื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ นาย
วีรพงษ์ รามางกูร นายประชิา จารุตระกูลชิัย นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ หรือ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการสองในสี่ท่านนี� ลงลายมือชิื่อร่วมกัน
และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ
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8.2 ผู้้้บริหาร

คณะผูู้้บริหาร

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ดังต่อไปนี�

รายช่�อคณะผูู้้บริหาร ต่ำาแหน์่ง

1. นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายชิาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ

3. นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์ ผู้อำานวยการสายงานโรงงาน (รักษาการ)

4. นายวัชิเรนทร์ นิสากรเสน ผู้อำานวยการสายงานสนับสนุน และสายงานขายและการตลาด

5. นางสาววิไลวรรณ์ กาญจน์กมล ผู้อำานวยการกลุ่มงานบัญชิีและการเงิน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้

(1) ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชิน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำาเนิน
ธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ์ประจำาปีที่อนุมัติโดยคณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการบริษัท และ/
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการบริษัท

(2) อนุมัติการเข้าทำาสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชิ่น การซึ่ื�อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล
อืน่เพ่ือการทำาธรุกรรมตามปกตขิองบริษทั และเปน็ไปเพ่ือประโยชินใ์นการดำาเนนิงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั) ภายในวงเงนิตามทีก่ำาหนด
ไวใ้นอำานาจอนมุตั ิ(Authority Limits) และ/หรือ ตามทีค่ณ์ะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณ์ะกรรมการบรษิทักำาหนด และ/หรือ ตามกฎหมาย
และกฎเกณ์ฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท

(3) อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชิื่อใด ๆ  จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจน การจำานำา จำานอง หรือเข้าเป็นผู้คำ�าประกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำาหนดไว้ในอำานาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

(4) กำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ  โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ทิศทาง
ในการดำาเนนิธรุกจิ นโยบาย เปา้หมาย แผนธรุกจิ และแผนงบประมาณ์ประจำาปีของบรษิทัทีอ่นมุตัไิวโ้ดยคณ์ะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณ์ะ
กรรมการบริษัท

(5) แตง่ตั�งทีป่รกึษาดา้นตา่ง ๆ  ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทั ภายในอำานาจและวงเงนิตามทีก่ำาหนดไวใ้นอำานาจอนมุตั ิ(Authority Limits) 
และ/หรือ ตามที่คณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

(6) จดัทำางบประมาณ์ประจำาปแีละเสนอต่อคณ์ะกรรมการบรหิารเพ่ือให้คณ์ะกรรมการบรหิารเสนอเรือ่งดงักล่าวให้คณ์ะกรรมการบรษิทัเห็นชิอบ
ต่อไป

(7) กำาหนดกฎระเบียบ หลักเกณ์ฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำาหนด สำาหรับโครงสร้างองค์กรในตำาแหน่งถัดลงไปจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึง
การว่าจ้าง แต่งตั�ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารในตำาแหน่งที่ตำ่ากว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

(8) กำาหนดอตัราคา่จ้าง คา่ตอบแทน บำาเหนจ็รางวลั เงินโบนสั และปรบัขึ�นเงินเดือนสำาหรับพนักงานและผูบ้รหิารในตำาแหน่งถัดลงไปจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

(9) ออกคำาส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชิน์ของ
บริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการบริษัท รวมทั�งมีอำานาจดำาเนินการใด ๆ  ที่จำาเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(11) มอบอำานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั�งนี� การมอบอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชิอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั�นจะไม่มีลักษณ์ะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจชิ่วงท่ีทำาให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัตลาดทนุ) อาจมสีว่นไดเ้สยีหรอือาจไดรั้บประโยชิน์
ในลกัษณ์ะใด ๆ  หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชินอ์ืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ยกเวน้เปน็การอนมุตัริายการทีเ่ปน็ไปตามนโยบายและ
หลักเกณ์ฑ์ที่คณ์ะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

(1) ควบคุมดูแลและกำากับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น รวม
ถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ

(2) จัดทำาแผนงานประจำาปีและงบประมาณ์การลงทุนประจำาปี และนำาเสนอต่อคณ์ะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณ์าอนุมัติ

(3) บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ์การลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณ์ะกรรมการบริษัทแล้ว

(4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณ์ะกรรมการบริษัทเป็นระยะ อย่างน้อยไตรมาสละครั�ง

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชิการและต่อบุคคลภายนอก

(6) ปฏิบัติและ/หรือดำาเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ  ไป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณ์ะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั�งให้ นางสาวโชิติกา ทวีวิทยากร ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั�งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

(1) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท รายงานการประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท รายงานประจำาปีของ
บริษัท หนังสือนัดประชิุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชิุม ผู้ถือหุ้น

(2) เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารตามมาตรา 89/14 ของพระราชิบัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั�งทีไ่ด้แกไ้ขเพ่ิมเตมิ) รวมถงึจดัสง่สำาเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าวใหแ้กป่ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั�น

(3) ให้คำาแนะนำาเบื�องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ของบริษัทที่คณ์ะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องสมำ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำาคัญให้คณ์ะกรรมการบริษัทรับทราบ

(4) จัดการประชิุมผู้ถือหุ้นและการประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชิอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานดัง
กล่าว

(6) ดูแลกิจกรรมของคณ์ะกรรมการบรษิทั และการดำาเนนิการอืน่ใดให้เปน็ไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามทีค่ณ์ะกรรมการกำากับตลาดทนุประกาศ
กำาหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริษัท

(7) ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณ์ะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหาร

8.4.1 ค่าต่อบแทน์ท่�เป็น์ต่ัวเงิน์

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชิัดเจน โดยพิจารณ์าถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชิอบของ
กรรมการ ซึ่ึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ ในคณ์ะกรรมการเฉพาะเรื่องชิุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชิอบที่เพิ่มขึ�น 
และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชิุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบุแที่นกรรมการ ประจำำาปี 2562

ค่าต่อบแทน์ จำาน์วน์คน์ จำาน์วน์เงิน์ (บาท)

1. ค่าตอบแทนรวมคณ์ะกรรมการ 9 24,600,000

2. ค่าเบี�ยประชิุม

2.1 คณ์ะกรรมการบริษัท 9 840,000

2.2 คณ์ะกรรมการบริหาร 5 2,280,000

2.3 คณ์ะกรรมการตรวจสอบ 3 560,000

2.4 คณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 260,000

รวม 28,540,000



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)88 89

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชิอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารจะ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบประกันสังคม ซึ่ึ่งจะสอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั�งนี� ในปี
 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งในชิ่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินรวมทั�งสิ�น 35.38 ล้านบาท และ
 22.41 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ค่าต่อบแทน์ผูู้้บริหาร
จำาน์วน์เงิน์ (บาท)

ปี 2562 ปี 2561

เงินเดือน 17,175,600.00 29,828,951.67

โบนัส 3,090,281.00 2,597,957.20

เงินสมทบประกันสังคม 27,000.00 62,250.00

ค่าต่างจังหวัด 360,000.00 546,000.00

อื่น ๆ 1,761,377.28 2,346,903.82

รวม 22,414,258.28 35,382,062.69

8.4.2 ค่าต่อบแทน์อ่�น์

 – ไม่มี –

8.5 บุคลากร

ในปี 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมพีนกังานประจำารวมทั�งสิ�น 3,825 คน โดยบรษัิทฯ ไดจ้า่ยผลตอบแทนให้แก่พนกังานเปน็จำานวนทั�งสิ�น 1,292.45 
ล้านบาท ซึ่ึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็นต้น

ลำาดับ ปี 2562
จำาน์วน์พื่น์ักิงาน์ (คน์)

บริษััท บริษััทย่อย รวม

1 สายงานสำานักบริหาร 57 5 62

2 สายงานการตลาด - การขาย 195 118 313

3 สายงานการผลิต 2,274 316 2,590

4 สายงานสนับสนุนการผลิต , สำานักงาน 603 86 689

5 สำานักงานบัญชิี, การเงิน, การตรวจสอบ 135 36 171

รวม (คน) 3,264 561 3,825

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 1,062.45 230 1,292.45

ทั�งนี� บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี�ยงชิีพ ประจำาปี 2562 ให้แก่พนักงาน รวมทั�งสิ�น 18.91 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่าน

ในชิ่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานดังนี�

ข้้อมูล ณ วัน์ท่�
จำาน์วน์พื่น์ักิงาน์ (คน์)

บริษััทฯ บริษััทย่อย รวม

31 ธันวาคม 2560 2,074 404 2,478

31 ธันวาคม 2561 2,163 251 2,414

31 ธันวาคม 2562 3,264 561 3,825

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี –

น์โยบายด้าน์กิารพื่ัฒน์าบุคลากิร

บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ีดี่กบัพนักงาน โดยบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการพฒันาบคุลากร เนือ่งจากเช่ืิอวา่พนกังานเปน็สว่นสำาคญัในความสำาเรจ็ของ 
บริษทัฯ ทั�งนี�บรษิทัฯ มุง่เนน้ทีจ่ะพฒันาใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึทีดี่กบับริษทัฯ และสนบัสนนุใหพ้นกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ ทำางานรว่มกนัเปน็ทมี 
พรอ้มทั�งเตบิโตในสายอาชิพีได้ นอกจากนี� บรษิทัฯ ไดน้ำาเทคโนโลยตีา่งๆ เชิน่ Smart Phone, CCTV, ภาพมุมสงูจาก Drone เข้ามาปรบัใช้ิกบัการทำางาน
ในทกุส่วนงาน เพ่ือให้เกดิการทำางานและรายงานผลทีเ่ปน็ปัจจบัุนตามสถานการณ์ ์สามารถแก้ไขปัญหา หรอืขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตำาแหน่งงาน และการจัดทำากรอบอัตรากำาลังให้เหมาะสมกับการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน โดยมีแผนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ดังนี�

1) การฝ่ึกหัดพนักงานใหม่

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารปฐมนเิทศและใหค้วามรูขั้�นตอนการปฏบิตังิานแกพ่นกังานทกุคนในตำาแหนง่หนา้ที ่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยในการนี�ให้มีพ่ีเลี�ยง ซึ่ึง่
เป็นพนกังานรุน่พ่ีทีม่ลีกัษณ์ะงานคลา้ยกนั เป็นผูใ้ห้คำาปรกึษาและสอนงาน รวมถงึใหก้ารแนะนำาชิว่ยเหลอืในทกุ ๆ  ดา้น เพ่ือใหพ้นกังานใหมส่ามารถปรบั
ตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี� บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณ์ะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง
ผงัการบังคบับัญชิาและแผนการปฏบิตังิานตั�งแต ่ในช่ิวงทดลองงาน ซ่ึึ่งบริษทัฯ ใช้ิระบบการประเมนิผลอบรมดว้ยวธิสีอบวัดความรู ้และวดัผลการปฏิบตัิ
งานเป็นระยะ โดยมีคณ์ะทำางานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณ์าความสามารถในการทำางาน ซึ่ึ่งผลการประเมินใชิ้เป็น
หลักเกณ์ฑ์ในการพิจารณ์าผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่

2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะตามสายงาน ในโครงการแผนพัฒนาสายอาชิีพ โดยมีการ
จัดทำาระดับความเช่ีิยวชิาญ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการทำางาน หากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีิพ
ควบคู่ไปด้วย โดยบริษัทฯ ได้นำาผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชิีพมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณ์าเลื่อนตำาแหน่งความก้าวหน้าและผลตอบแทน
ของพนักงานอีกด้วย

3) การส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ

บรษิทัฯ มกีารบรหิารพนกังานทีไ่มม่ปีระสบการณ์ท์ำางานแตม่ศีกัยภาพสูง โดยการคดัเลือกจากกลุม่พนกังานทีมี่อายงุานไมเ่กิน 4 ป ีแล้วเปิดโอกาส
ให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้แสดงและนำาเสนอผลงานต่อผู้บริหาร เมื่อผ่านการพิจารณ์าแล้วพนักงานจะได้รับผลตอบแทนพิเศษ

9. ก�ริกำ�กับดำ่แลุ่กิจก�ริ

9.1 นโยบายเก้�ยวกับการกำากับด้แลก่จการท้�ด้

บริษัทฯ ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติภายในองค์กร อันได้แก่

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณ์ค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณ์ะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชิอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชิื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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โดยคณ์ะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้
องค์กรมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ืิอว่าการนำาหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบผลสำาเร็จได้ด้วยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และ
จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งการเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกในจรรยาบรรณ์ทั่วทั�งองค์กร เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริ
ษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับการดำารงรักษาคุณ์ค่าพื�นฐานขององค์กรชิั�นนำา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลไว้ด้วย

ในทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการกำากับดูแลกิจการ คณ์ะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการ ชิุดย่อย ซึ่ึ่งมีความเป็นอิสระและไม่อยู่
ภายใตอ้ทิธพิลหรอืการควบคมุของผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รอืฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชิอบและตดิตามดแูลการดำาเนนิกจิการอกีชิดุหนึง่ ไดแ้ก ่คณ์ะ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและมีความโปร่งใสในการบริหาร
งานยิ่งขึ�น รวมทั�งบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำาหน้าที่เสมือนหนึ่งกลจักรสำาคัญในการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไวเ้ปน็ “จรรยาบรรณ์ทางธรุกจิของกรรมการ” ซึ่ึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณ์ะกรรมการบรษัิท และจดัทำา “จรรยาบรรณ์ทางธรุกจิ
ของผูบ้รหิารและพนกังาน” ประชิาสัมพนัธใ์หท้ราบกนัโดยทัว่ไป และ เพ่ือยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตังิานตามเจตนารมณ์ข์องการกำากบัดแูลกจิการทีดี่

9.2 คณะกรรมการชุุดย่อย

9.2.1 โครงสัร้างกิรรมกิารบริษััท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณ์ะกรรมการและคณ์ะกรรมการชิุดย่อย รวมทั�งหมด 4 ชิุด ได้แก่ คณ์ะกรรมการบริษัท คณ์ะกรรมการ
บริหาร คณ์ะกรรมการตรวจสอบ และคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี�

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่านดังนี�

1) นายกิตติ ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ประธานผู้ก่อตั�ง

2) ดร.สมชิัย ฤชิุพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายศิริชิัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4) พลเอกเชิษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ

6) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ

7) นายประชิา จารุตระกูลชิัย กรรมการ

8) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ

9) นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการ

หมายเหตุ : นางสาวโชิติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณ์ะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชิอบ ระมัดระวัง ซึ่ื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชิน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำานาจ
อนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอ รวมถึงกำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคล
ใด ๆ  ซึ่ึง่ได้รบัมอบหมายใหท้ำาหน้าทีดั่งกลา่ว และสง่เสรมิใหม้กีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชิใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิและผลการดำาเนนิ
งานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น

(3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝา่ยจดัการอยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่าเสมอเพ่ือใหบ้รรลุกลยทุธแ์ละเปน็ไปตามแผนงานและงบประมาณ์

(4) กำาหนดกรอบและนโยบายสำาหรบัการกำาหนดเงนิเดอืน การปรบัขึ�นเงนิเดอืน การกำาหนดเงนิโบนสั คา่ตอบแทน และบำาเหนจ็รางวลัของพนกังาน
และผู้บริหารของบริษัท

(5) ดำาเนนิการให้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีะบบงานบัญชีิทีเ่หมาะสมและมีประสิทธภิาพและจัดให้มี การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชีิทีเ่ช่ืิอ
ถือได้ รวมทั�งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำาให้สามารถตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชิ้ในการเผยแพร่ข้อมูล

(6) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณ์ะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณ์ะกรรมการชิุดย่อย

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณ์ะกรรมการบริษัทโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล

(8) พิจารณ์าอนมุตักิารไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซ่ึึ่งทรพัยส์นิ (ในกรณ์ทีีข่นาดของรายการไมจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพจิารณ์าโดยทีป่ระชิมุผูถื้อหุ้น) การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำาเนินงานใด ๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณ์าอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณ์ีที่เป็นรายการที่มีขนาดรายการซ่ึึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณ์ะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณ์า) 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(10) พิจารณ์าอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนการปฏิบัติงาน

(12) ดูแลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชินร์ะหว่างผูม้สีว่นได้เสียของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทั�งนี� ในกรณ์ทีีก่รรมการรายใดมสีว่นได้เสีย
ในธรุกรรมใดทีท่ำากบับรษิทั หรอืมสีดัสว่นการถอืหุ้นในบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ยเพ่ิมขึ�นหรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษิทัทราบ
โดยไม่ชิักชิ้า

(13) กำากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำาเนินการกรณ์ีมีการชิี�เบาะแสทุจริตคอร์รัปชิั่น

(14) กำาหนดนโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท ซึ่ึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชิอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชิั่น รวมถึงจัดให้มีการปรับใชิ้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(15) แต่งตั�งคณ์ะกรรมการชิุดย่อย เชิ่น คณ์ะกรรมการตรวจสอบ คณ์ะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณ์ะกรรมการชิุดย่อยอื่นใด เพื่อชิ่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณ์ะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม รวมถึงแต่งตั�งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

(16) แต่งตั�งเลขานุการบริษัท เพ่ือชิ่วยเหลือคณ์ะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(17) ขอความเห็นทางวิชิาชิีพจากบุคคลภายนอกหากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(18) จัดทำารายงานประจำาปี และรับผิดชิอบต่อการจัดทำาและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชิุมผู้ถือหุ้น

(19) จัดให้มีการประชิุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชิุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชิีของบริษัท

(20) พิจารณ์าอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  โดยคำานึงถึงผลประโยชิน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

(21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณ์ะกรรมการบริษัท

ทั�งนี� การมอบหมายอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการบริษัทนั�น จะไม่มีลักษณ์ะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจชิ่วงที่
ทำาให้คณ์ะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณ์ะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัตลาดทนุ) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชิน์
ในลกัษณ์ะใด ๆ  หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชิน์อืน่ใดกับบรษิทั หรือบรษิทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณ์ฑ์ที่ที่ประชิุมผู้ถือหุ้นหรือคณ์ะกรรมการบริษัทพิจารณ์าอนุมัติไว้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท ทั�งสิ�น 5 ครั�ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชิุมของคณ์ะกรรมการบริษัท ดังนี� 

รายช่�อกิรรมกิาร กิารเข้้าร่วมประชุม/
กิารประชุมทั�งหมดปี 2562

1) นายกิตติ ดำาเนินชิาญวนิชิย์ 5/5

2) ดร. สมชิัย ฤชิุพันธุ์ 5/5

3) นายศิริชิัย สาครรัตนกุล 5/5

4) พลเอกเชิษฐา ฐานะจาโร 4/5

5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 5/5

6) นายประชิา จารุตระกูลชิัย 5/5

7) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ 4/5

8) นายเสรี จินตนเสรี 4/5

9) นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ 5/5



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)92 93

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริหาร

2) นายกิตติ ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการบริหาร

3) นายประชิา จารุตระกูลชิัย กรรมการบริหาร

4) นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ กรรมการบริหาร

5) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางสาวโชิติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณ์ะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

(1) จัดทำาและกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ และ
อำานาจอนมุตัขิองบรษัิทและบรษัิทยอ่ยตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบรษัิท เพ่ือเสนอให้คณ์ะกรรมการบรษัิทเหน็ชิอบ และดำาเนนิ
การตามทีไ่ดร้บัความเห็นชิอบจากคณ์ะกรรมการบรษิทัรวมถึงตรวจสอบและตดิตามผลการดำาเนนิงานดังกล่าวให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผล

(2) ดำาเนนิกจิการ บรหิารกจิการ และควบคมุดแูลการดำาเนนิกจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณ์ะ
กรรมการบริษัท

(3) อนุมัติการเขา้ทำาสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษทั (เชิน่ การซึ่ื�อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบคุคลอื่น
เพื่อการทำาธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชิน์ในการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำาหนดไว้
ในอำานาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

(4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชิื่อใด ๆ  จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำานำา จำานอง หรือเข้าเป็นผู้คำ�าประกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำาหนดไว้ในอำานาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

(5) กำาหนดกรอบและนโยบายสำาหรับการกำาหนดเงินเดือน การปรับขึ�นเงินเดือน การกำาหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำาเหน็จรางวัลของพนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณ์ะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณ์าอนุมัติ

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของคณ์ะกรรมการบริหารให้คณ์ะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำา

(7) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณ์ะกรรมการบรหิารโดยรวมและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองและรายงานตอ่คณ์ะกรรมการบรษิทั
เป็นประจำาทุกปี

(8) ทบทวนและเสนอให้คณ์ะกรรมการบริษัทพิจารณ์าแก้ไข ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการบริหารให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์์

(9) ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบาย ที่คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

(10) มอบอำานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณ์ะกรรมการบริหาร

ทั�งนี� การมอบอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการบริหารนั�นจะไม่มีลกัษณ์ะเปน็การมอบอำานาจหรือมอบอำานาจชิว่งที่ทำาใหค้ณ์ะ
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณ์ะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณ์ะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชิน์ใน
ลักษณ์ะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณ์ฑ์ที่ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชิุมคณ์ะกรรมการบริหาร ทั�งสิ�น 25 ครั�ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชิุมของคณ์ะกรรมการบริหาร ดังนี�

รายช่�อกิรรมกิาร กิารเข้้าร่วมประชุม/
กิารประชุมทั�งหมดปี 2562

1) ดร.วีรพงษ์

2) นายกิตติ

3) นายประชิา

4) นายโยธิน

5) นายเสรี

รามางกูร

ดำาเนินชิาญวนิชิย์

จารุตระกูลชิัย

ดำาเนินชิาญวนิชิย์

จินตนเสรี

24/25

21/25

25/25

21/25

23/25

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการ บรษิทั ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากดั (มหาชิน) ไดอ้นมุตัใิหจ้ดัตั�งคณ์ะกรรมการตรวจสอบ โดยแตง่ตั�งจากกรรมการบรษิทั ซึ่ึง่มคีณุ์สมบตัิ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด มีจำานวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชิีและการเงิน

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

1) ดร. สมชิัย ฤชิุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายศิริชิัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ

3) พลเอกเชิษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายศิริชิัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณ์าความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชิอบในการพิจารณ์าแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชิอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บรษิทัปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ึ่งมีผลใชิ้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณ์า คัดเลือก และเสนอแต่งตั�งบุคคลซ่ึึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชีิของบริษัท พร้อมทั�งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชิี รวมทั�งเข้าร่วมประชิุมกับผู้สอบบัญชิีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชิุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

(5) พิจารณ์ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่ึ่งมีผลใชิ้บังคับกับบริษัท
และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั�งนี� เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชิน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จดัทำารายงานของคณ์ะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณ์ะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั ซ่ึึ่งรายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชิื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและมีผล ใชิ้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชิี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์
(ฉ) จำานวนการประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชิุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ชิ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter)
(ซึ่) รายการอืน่ใดทีเ่หน็วา่ผูถื้อหุ้นของบรษิทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชิอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากคณ์ะกรรมการบริษัท

(7) ทบทวนและเสนอใหค้ณ์ะกรรมการบรษิทัพจิารณ์าแกไ้ขขอบเขตอำานาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชิอบของคณ์ะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง
กับสภาวการณ์์

(8) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำานาจหน้าที่ของคณ์ะกรรมการตรวจสอบ และมีอำานาจในการว่าจ้าง หรือนำาผู้เชิี่ยวชิาญเฉพาะด้านมาชิ่วยใน
งานตรวจสอบ โดยบริษัทรับผิดชิอบค่าใชิ้จ่าย

(9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี� ซ่ึึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท ให้คณ์ะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณ์ะกรรมการบริษัทเพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณ์ะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชิน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝา่ฝน้กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายอืน่

ทีเกี่ยวข้องและมีผลใชิ้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณ์ะกรรมการบริษัทไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)94 95

(10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั�ง เลิกจ้าง ผลการดำาเนินงาน งบประมาณ์ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(11) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชิอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชิั่นของบริษัท

(12) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(13) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณ์ะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อคณ์ะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี

(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณ์ะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชิอบของคณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบ ทั�งสิ�น 9 ครั�ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชิุมของคณ์ะกรรมการตรวจสอบ ดังนี�

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณ์ะกรรมการ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ได้อนุมัติจัดตั�งคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เพื่อให้มี
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรการส่งเสริมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายประชิา จารุตระกูลชิัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายวัชิรา ตันตริยานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวสายฝน พนาภัย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

(1) พิจารณ์าประเมินและทบทวนลักษณ์ะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ�นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) 
และกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

(2) พิจารณ์ากำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั�งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ
ธุรกิจ และนำาเสนอต่อคณ์ะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณ์าอนุมัติ ทั�งนี� ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี�

(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

(3) พิจารณ์ากำาหนดกลยุทธแ์ละแนวทางปฏบัิตใินการบรหิารความเส่ียงให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเส่ียง ให้สามารถประเมนิ ตดิตาม
ผล และกำากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) กำากับดูแลให้มีผู้รับผิดชิอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั�ง
องค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(5) พิจารณ์ากำาหนดโครงสร้างและแต่งตั�งคณ์ะทำางานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(6) พิจารณ์ากำาหนดวิธกีารตอบสนองตอ่ความเส่ียงทีเ่กิดขึ�นและอาจเกิดขึ�นกบับรษิทั เพ่ือใช้ิเป็นกฎเกณ์ฑ์ในการปฏบัิติงานตามสถานการณ์ค์วาม
เสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณ์ะกรรมการบริษัทเห็นชิอบ

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ 
และแนวปฏบัิตดิงักลา่วมคีวามสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทศิทางธรุกจิของบรษิทั และสามารถกำากับดแูลระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบั
ได้ รวมทั�งให้คำาแนะนำาและการสนับสนุนแก่คณ์ะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

(8) รายงานคณ์ะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

(9) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณ์ะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อคณ์ะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี

(10) ทบทวนและเสนอให้คณ์ะกรรมการบริษัทพิจารณ์าแก้ไขขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์์

(11) ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณ์ะกรรมการบริษัทกำาหนด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชิุมคณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั�งสิ�น 6 ครั�ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชิุมของคณ์ะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี�

รายช่�อกิรรมกิาร กิารเข้้าร่วมประชุม/กิารประชุม
ทั�งหมดปี 2562

1)  นายโยธิน  ดำาเนินชิาญวนิชิย์

2) นายประชิา จารุตระกูลชิัย

3) นายวัชิรา ตันตริยานนท์

3/5

5/5

5/5

9.2.2 รายช่�อกิรรมกิารต่รวจสัอบท่�ม่ความรู้และประสับกิารณ์ใน์กิารสัอบทาน์งบกิารเงิน์

นายศริชิิยั สาครรตันกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใ์นการสอบทานงบการเงนิ โดยมปีระสบการณ์ใ์นการสอบทานงบการ
เงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี�

1) บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ปี 2544-ปัจจุบัน

2) บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชิน) ปี 2537-ปัจจุบัน

3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณ์ะแห่งประเทศไทย ปี 2554-2557

4) สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ปี 2554-2557

5) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชิน) ปี 2554-2561

9.3 การสัรรหากรรมการและผู้้้บริหารระดับสั้งสัุด

9.3.1 กิรรมกิารอิสัระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ทำาโดยคณ์ะกรรมการซึ่ึ่งจะเป็นผู้พิจารณ์า
คดัเลอืกตามหลกัเกณ์ฑค์ณุ์สมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชิบญัญตับิรษิทัมหาชินจำากดั พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ก่ียวขอ้ง นอกจากนี�ยงัพจิารณ์าถงึความรูค้วามสามารถ รวมถงึประสบการณ์ก์ารทำางาน จากนั�นจงึนำาเสนอรายช่ืิอเสนอทีป่ระชิมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณ์าแต่งตั�ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณ์สมบัติ ดังนี�

(1) ถือหุ้นไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจำานวนหุ้นทีม่สิีทธอิอกเสียงทั�งหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรอืผูมี้อำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั�งนี� ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณ์ะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้
บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 
ในลักษณ์ะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชิ้วิจารณ์ญาณ์อย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณ์ะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

รายช่�อกิรรมกิาร กิารเข้้าร่วมประชุม/
กิารประชุมทั�งหมดปี 2562

1) ดร. สมชิัย

2) นายศิริชิัย

3) พลเอกเชิษฐา

ฤชิุพันธุ์

สาครรัตนกุล

ฐานะจาโร
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชิีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชิี ซึ่ึ่งมีผู้สอบบัญชิีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณ์ะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชิาชิีพใด ๆ  ซึ่ึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชิาชิีพนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณ์ะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย

(9) ไม่มีลักษณ์ะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 กิารสัรรหากิรรมกิารและผูู้้บริหารระดับสัูงสัุด

การสรรหากรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการสรรหาขั�นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั�ง
กรรมการบรหิาร และกรรมการอิสระ จะดำาเนนิการโดยคณ์ะกรรมการบรษิทั ซ่ึึ่งจะพิจารณ์าคดัเลอืกผูท้ีมี่คณุ์สมบัตเิหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณ์ฑ์
คณุ์สมบัตติามมาตรา 68 แหง่พระราชิบญัญตับิรษิทัมหาชินจำากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ก่ียวขอ้ง 
รวมทั�งคณ์ะกรรมการบรษิทั จะไดพ้จิารณ์าถึงความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ก์ารทำางานเปน็องคป์ระกอบสำาคญัด้วย จากนั�นจึงจะนำารายช่ืิอผูท้ี่
มคีณุ์สมบติัเหมาะสมเสนอตอ่ทีป่ระชิมุผูถ้อืหุ้นเพ่ือพจิารณ์าแตง่ตั�งตามหลกัเกณ์ฑแ์ละวธิกีารท่ีบญัญติัไวใ้นข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึ่ึง่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุ
รายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี�

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณ์ะครั�งเดียวตามจำานวนกรรมการทั�งหมดที่จะต้องเลือกตั�งใน
คราวนั�นก็ได้ ทั�งนี� ตามแต่ที่ประชิุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณ์ะ
บคุคลแตล่ะคนทีผู่ถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั�ง จะไดร้บัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจำานวนทีผู่ถื้อหุ้นนั�นมอียูทั่�งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่ึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูไ้ด้รบัการเลอืกตั�งเปน็กรรมการเทา่กบัจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือพงึเลอืกตั�งในครั�ง
นั�น ในกรณี์ที่บุคคลซึ่ึ่งได้รับการเลือกตั�งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นให้ผู้
เป็นประธานในที่ประชิุมออกเสียงชิี�ขาด

ในการประชิุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั�ง บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสาม ซึ่ึ่งถือเป็นการออกตามวาระ ถ้า
จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่ึ่งพ้นออกจากตำาแหน่งจะกลับ
เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี� ในกรณี์ทีต่ำาแหนง่กรรมการว่างลง เพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณ์ะกรรมการบรษิทัคดัเลอืกบุคคลใดบคุคลหนึง่ซ่ึึ่งมี
คณุ์สมบัตแิละไมม่ลีกัษณ์ะต้องหา้มตามกฎหมายเข้าเปน็กรรมการแทนในการประชุิมคณ์ะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอื
น้อยกวา่สองเดอืน บคุคลซึ่ึง่ไดร้ับการเลอืกตั�งเปน็กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระที่ยังเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน โดยมติ
ของคณ์ะกรรมการบริษัทในกรณ์ีนี�ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การถอดถอนและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ มบีทบญัญตัเิก่ียวกบัการถอดถอนหรอืพน้จากตำาแหนง่กรรมการของบรษิทัฯ ซึ่ึง่ผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุรายยอ่ยมสีทิธใินการออก
เสียงตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณ์ฑ์และวิธีการ สรุปได้ดังต่อไปนี�

(1) ในการประชุิมผูถื้อหุ้นสามัญประจำาปทีกุครั�ง ให้กรรมการออกจากตำาแหนง่เป็นจำานวนหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการท่ีจะพึงม ีและถา้จำานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออก
จากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชินนั�น ให้ใชิ้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำาแหน่ง และปี
ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่ึ่งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระนั�นๆ อาจได้รับการแต่ง
ตั�งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้

(2) นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณ์สมบัติ หรือมีลักษณ์ะต้องห้ามตาม
กฎหมาย หรือที่ประชิุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

(3) การลงมตทิีป่ระชุิมผูถื้อหุ้นเพ่ือใหก้รรมการพน้ออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่ึ่งมาประชิุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชิุมและมีสิทธิออก
เสียง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั�นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- ไม่มี -

การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผูบ้รหิาร คณ์ะกรรมการบรษิทัจะพิจารณ์าจากบุคคลทีมี่ประสบการณ์แ์ละมีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสายทีเ่ก่ียวขอ้ง

9.4 การกำากับด้แลการดำาเน่นงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กิลไกิใน์กิารกิำากิับดูแลกิารจัดกิารและรับผู้ิดชอบกิารดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั�น คณ์ะกรรมการบริษัทจะพิจารณ์าส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่ึ่งมีคุณ์สมบัติและ
ประสบการณ์์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดัง
กล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชิน์ขัดแย้งกับ
ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั�น ทั�งนี� เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือน
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณ์ฑซ์ึ่ึง่กำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่มนั�น ๆ  รวมถงึรายงานผลการดำาเนนิ
งานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักลา่วใหท้ีป่ระชิมุคณ์ะกรรมการของบรษิทัทราบ นอกจากนี� บรษิทัจะพจิารณ์าส่งตวัแทนเพ่ือเปน็กรรมการในบรษิทั
ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท
กำาหนด ดังนั�น บริษัทฯ จึงกำากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามหลักเกณ์ฑ์ในเรื่องการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซ่ึึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใชิ้หลักเกณ์ฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำา
รายการข้างต้นในลักษณ์ะเดียวกับหลักเกณ์ฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำากับดูแลให้มีการจัดทำาข้อมูล และการบันทึกบัญชิีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมเพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดำาเนินงาน

9.4.2 ข้้อต่กิลงระหว่างบริษััทกิับผูู้้ถื่อหุ้น์อ่�น์ใน์กิารบริหารจัดกิารบริษััทย่อยและบริษััทร่วม (Shareholder’s Agreement)

- ไม่มี –

9.5 การด้แลเร่�องการใชุ้ข้อม้ลภัายใน

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและวิธีป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชิ้เพื่อประโยชิน์ส่วนตนสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้
ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกบัหนา้ทีก่รรมการและผูบ้รหิารในการเขา้ถอืหลกัทรัพยข์องบรษิทัฯ รวมถึงบทกำาหนดโทษตามพระราชิบัญญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั�งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทต้องปฏบัิตติาม
หมวด 3/1 ตามพระราชิบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

สำาหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั�งข้อซึ่ักถาม ข้อติชิม และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่าน
ชิ่องทางเว็บไซึ่ด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซึ่ักถามอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชิอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซึ่ักถาม ข้อติชิม และข้อเสนอแนะ แล้วนำามาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงาน และกระบวนการผลิต
สินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณ์ภาพต่อไป ทั�งนี� ชิ่องทางในการติดต่อกับบริษัทฯ 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 ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน)
  ชิั�น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิิงเทรา 24180
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้้้สัอบบัญชุ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชิีสำาหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี�

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชิี ให้แก่ ผู้สอบบัญชิีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั�งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ในรอบ
ปีบัญชิีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 9,335,000 บาท 51,300 ดอลล่าร์ฮ่องกง 12,250 ดอลล่าร์สหรัฐ 3,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮม 1,600 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ และ 30,319 ปอนด์อียิปต์

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชิีนี�จำานวน 600,000 บาท

9.7 การปฏิ่บัต่ตามหลักการกำากับด้แลก่จการท้�ด้ในเร่�องอ่�น ๆ

ความรับผู้ิดชอบต่่อผูู้้ถื่อหุ้น์

1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนพื�นฐานของศักยภาพที่แท้จริงในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างต่อ
เนื่อง และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั�งผู้ถือหุ้นรายย่อย และ
ผู้ลงทุนทั�งในและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประชิุมผู้ถือหุ้นทุกคราว และผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่จำาเป็นโดยเสมอภาค เพื่อประเมิน
สถานะของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ซึ่ึ่งจะมีการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมทั�ง
ความเห็นของคณ์ะกรรมการบริษัทประกอบระเบียบวาระการประชิุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชิุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชิุม โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณ์ะจำากัดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชิุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ในกรณ์ีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้สว่นเสยีเปน็พิเศษในเรื่องใดซึ่ึ่งที่ประชิุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั�น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั�นๆ เว้นแต่กรณ์ีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างอิสระและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตั�งข้อซึ่ักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมี
ผู้บริหารของบริษัทฯ เปน็ผู้ชิี�แจงและตอบข้อซึ่ักถามอย่างชิัดแจ้ง รวมถึงบริษัทฯ ไดเ้ปดิเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา
ปี (แบบ 56 – 1) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกฎเกณ์ฑ์ที่สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้ซึ่ึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชิอบต่อ ผู้ถือหุ้นอันเป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการที่ดีของบริ
ษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชิุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีขึ�นที่บริษัทฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นรอบปีบัญชิีของบริษัทฯ หากมีกรณ์ีจำาเป็นเร่ง
ด่วนที่จะต้องพิจารณ์าเป็นวาระพิเศษ หรือกรณ์ีที่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชิน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่ึ่งจำาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้
ถือหุ้น คณ์ะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณ์ีตามความจำาเป็นและเหมาะสม และการดำาเนินการประชิุมผู้ถือหุ้นจะเป็น
ไปตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิิญประชิุม และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหากมีการเพิ่มระเบียบวาระ

3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ จะดำาเนนิการจดัทำาหนงัสือเชิิญประชุิมผูถื้อหุ้น โดยระบุสถานที ่วนัเวลา และกำาหนดระเบียบวาระการประชุิมและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุิม
ไวอ้ยา่งชิดัเจน พรอ้มทั�งขอ้มลูสำาคญัและจำาเปน็เพ่ือประกอบการพจิารณ์าของทีป่ระชิมุตามระเบยีบวาระตา่งๆ รวมทั�งความเหน็ของคณ์ะกรรมการบรษิทั
 และระบุไว้อย่างชิัดเจนว่าเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณ์าแล้วแต่กรณ์ี ซึ่ึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิิญประชิุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชิุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชิุม และประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่องกัน ซึ่ึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อืน่เขา้ประชิมุหรอืออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามแบบทีบ่รษัิทฯ กำาหนดและจดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชิิญประชิมุ เพ่ือใหผู้ถ้อืหุ้นสามารถรกัษาสทิธไิดอ้ยา่ง
เต็มที่ และเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

ความข้ัดแย้งทางผู้ลประโยชน์์

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่างๆ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้เสีย ตามแนวทางของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องผลประโยชิน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณ์ะ
กรรมการบริษัทจะได้รับทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ และรายการที่เก่ียวโยงกันของกิจการ โดยจะได้พิจารณ์าอย่างรอบคอบ
และด้วยความระมัดระวังทุกครั�ง และในกรณ์ีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ�น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณ์ฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ในด้านการกำาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้อยู่ในระดับที่เสมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ 
คู่สัญญา เหตุผลและความจำาเป็น ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบรายงาน 56–1 อย่างสมำ่าเสมอ

จริยธรรมธุรกิิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซึ่ื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code 
of Conduct) ขึ�นซ่ึึ่งไดร้บัความเหน็ชิอบจากคณ์ะกรรมการบรษัิทแล้ว นำามาใช้ิเปน็แนวทางในการปฏบัิตหินา้ทีข่องคณ์ะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี�

1) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสและสจุรติ โดยเปน็ไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯขอ้กฎหมาย ประกาศและขอ้บงัคบัอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง
 โดยมีนโยบายในการบริหารงานด้วยความซึ่ื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชิน์สูงสุดขอ
งบริษัทฯ และด้วยความตั�งใจที่จะดำาเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั�งมีความเข้าใจและรับผิดชิอบต่อสาธารณ์ชิน

2) พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่ึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมทั�งเสริมสร้างช่ืิอเสียงและรักษาภาพลักษณ์์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อ
สาธารณ์ชินให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซึ่ื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับ
ผิดชิอบด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จของงาน เพ่ือประโยชิน์ของบริษัทฯ โดย
รวม

กิารถื่วงดุลข้องกิรรมกิารท่�ไม่เป็น์ผูู้้บริหาร

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชิอบของคณ์ะกรรมการบรษิทั คณ์ะกรรมการบรหิาร คณ์ะกรรมการตรวจสอบ คณ์ะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง คณ์ะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระจากกัน
อย่างชิัดเจน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมและมีความสมดุล โดยคณ์ะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั�งหมด 9 คน ซึ่ึ่งเป็น
กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารด้วย 1 คน กรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการอิสระ 3 คน

ทั�งนี� บริษัทฯ กำาหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการ และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทที่ชิัดเจนและสร้างให้เกิดความสมดุลในด้านของนโยบายและการบริหาร บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ผู้ดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ใชิ่บุคคลเดียวกัน ซึ่ึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัย
ทัศน์และความคิดเห็นในการประชิุมได้อย่างอิสระ

10. คว�มริับผิิดำชอบต่�อสัังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณ์ฑ์ที่เก่ียวข้อง มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชิอบต่อสังคม มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชินและผลประโยชิน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี�บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชิอบตอ่สงัคมและชิมุชินโดยการสนบัสนนุและดำารงไว้ซึ่ึง่มาตรฐานความปลอดภยัและอาชิวีอนามยั
ของพนักงาน ผู้รับเหมาชิุมชินโดยรอบ และแขกผู้มาเยือน รวมทั�งดูแลรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ป้องกันไม่ให้
เกิดมลภาวะ ส่งเสริมให้มีการใชิ้ทรัพยากรอย่างรู้คุณ์ค่า และดำาเนินกิจกรรมสาธารณ์ประโยชิน์ร่วมกับชิุมชิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชิุมชิน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสััยทัศัน์์ (Vision)

ดั�บเบิ�ล เอ มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์กระดาษคุณ์ภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคันนา” เป็นมาตรฐานใหม่ที่เพียงมุ่งเน้นการผลิตกระดาษคุณ์ภาพ
ดีที่สุดสำาหรับผู้ใชิ้ทั่วโลก แต่ยังใส่ใจตั�งแต่วิธีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ทำาของเสียให้เสียของ



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)100 101

พื่ัน์ธกิิจ (Mission)
1. ทำาให้ “กระดาษจากคันนา” เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ได้เลือกใชิ้กระดาษคุณ์ภาพพร้อมกับชิ่วยลดโลกร้อนเพราะ “กระดาษจากคันนา

” ชิ่วยดูดซึ่ับคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 12.5 กิโลกรัมต่อรีม

2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ทำาให้เราสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ และเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมที่
ยั่งยืนแก่สังคมชินบท

3. “ทำาของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยนำาของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเชิื�อเพลิงผลิตไฟฟ้าใชิ้เอง เป็นพลังงานไฟฟ้าจากชิีวมวล แทนการใชิ้
นำ�ามันหรือเชิื�อเพลิงฟอสซึ่ิล

กิารคำาน์่งถื่งสัิทธิและบทบาทข้องผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำาคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความมั่นใจในบริษัทฯ ทั�งผู้ถือหุ้น พนักงานและ
ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี� ตลอดจนสาธารณ์ชินและสังคม อย่างเหมาะสม และเพื่อประโยชิน์โดยรวมของทุกส่วน บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการ
รว่มมอืกนัระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุม่ตา่งๆ ตามบทบาทและหนา้ทีอ่นัจำาเปน็เพ่ือใหกิ้จการของบรษิทัฯ ดำาเนนิไปดว้ยดมีคีวามมัน่คงและตอบสนองผล
ประโยชิน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยมีสาระสำาคัญ ดังนี�

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสร้างคุณ์ค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่
จะสร้างผลการดำาเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพ่ือให้เกิดประโยชิน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั�ง
ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชิื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี� บริษัทยังให้
ความสำาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ เชิ่น การจัดอบรม
การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่
มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั�งยังได้กำาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปช่ัิน รวมทั�งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เชิ่น การห้าม
ใชิ้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความ
ยุติธรรมภายใต้หลักเกณ์ฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี� บริษัทยังได้จัดทำารูปแบบสัญญาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สญัญาอย่างครบถว้น และป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิิอบในทุกขั�นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบรษิทัจะเขา้
ทำาธุรกรรมกับคู่ค้าภายใต้เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชิอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณ์ภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว 
นอกจากนี� บริษทัคำานึงถงึการใหข้้อมลูเก่ียวกับสินคา้และบรกิารทีถู่กตอ้งและครบถ้วนแกล่กูคา้ รวมทั�งยงัจดัใหม้ชีิอ่ง
ทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพ่ือที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำาไปใชิ้เพื่อประโยชิน์
ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชิอบ

คู่แข่ง :  บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ์และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั�งสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี�เป็นสำาคัญ รวมทั�งการชิำาระคืนเงินต้น ดอกเบี�ยและการ
ดูแลหลักประกันต่าง ๆ  ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษทัใสใ่จและใหค้วามสำาคัญต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและคุณ์ภาพชิวีติของผู้คนทีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งกบั
การดำาเนินงานของบริษัท และสง่เสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำานึกและความรับผิดชิอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
รวมทั�งจัดใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องอยา่งเคร่งครดั นอกจากนี� บรษิทัพยายาม
เขา้ไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เปน็การสร้างและรักษาไวซ้ึ่ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดจนสง่เสริมวฒันธรรมใน
ท้องถิ่นที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

10.1 ความรับผู้่ดชุอบต่อสัังคมในกระบวนการหลักของก่จการ (CSR in process)

ความรับผิดชิอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการเป็นความรับผิดชิอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเยื่อและกระดาษ บริษัทฯ ได้
คำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ นับตั�งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต

ก่อนการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของ เกษตรกรไทย เพ่ือไม่ให้มีการตัดไม้จากป่า
ธรรมชิาติ และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร โดยให้นำาต้นกระดาษไปปลูกตามหัวไร่ปลายนา ซึ่ึ่งไม่กระทบต่อพืชิที่ปลูกอยู่ก่อน หลังจากนั�น
กลุ่มบริษัทฯ จะรับซึ่ื�อไม้คืนมาเมื่อโตได้ขนาด นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ได้คิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของต้นกระดาษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นกระดาษที่มี
คุณ์ภาพ โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม ซึ่ึ่งจะเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันได้ นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการ การขนส่ง และ
การจัดเก็บวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ึ่งชิ่วยป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ�น รวมถึง ได้มีการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์์ และสารเคมีที่ใชิ้
ในการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระหว่างการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกใชิ้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิต อาทิเชิ่น กระบวนการฟอกเยื่อแบบ ECF (Elementary Chlorine Free) ซึ่ึ่ง
เป็นกระบวนการที่ใชิ้สารประกอบคลอรีนไดออกไซึ่ด์แทนการใชิ้ก๊าซึ่คลอรีน และยังใชิ้นำ�าในขั�นตอนการฟอกเหลือเพียง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเยื่อ การ
ติดตั�งอุปกรณ์์กรองนำ�าทิ�งจากกระบวนการผลิตเพื่อนำาสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใชิ้ ซึ่ึ่งจะทำาให้สามารถใชิ้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและชิ่วยเลด
ค่าความสกปรกของนำ�าเสีย การติดตั�ง Multi burner ในเตาเผาปูน เพื่อให้สามารถใชิ้เชิื�อเพลิงทดแทนที่มีความหลากหลายมากขึ�น ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ 
เลือกใชิ้เชิื�อเพลิงที่มีต้นทุนทางพลังงานที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เชิ่น Biogas นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 
และอุปกรณ์์ตรวจวัดคุณ์ภาพอากาศที่ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชิุมชินและสิ่งแวดล้อม

หลังการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวคิด “ทำาของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการนำาของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใชิ้ ให้เกิดประโยชิน์สูงสุดและไม่รบกวน
สิ่งแวดล้อม เชิ่น การบำาบัดนำ�าที่ผ่านการใชิ้แล้ว เพื่อนำาไปใชิ้รดนำ�าต้นไม้ในพื�นที่สีเขียวของโรงงาน การนำานำ�ายาต้มเยื่อไปเป็นเชิื�อเพลิงที่โรงไฟฟ้าและนำา
สว่นทีเ่หลอืมาเขา้กระบวนการรไีซึ่เคลิใหก้ลบัมาเปน็นำ�ายาตม้เยือ่เพ่ือใชิซ้ึ่ำ�า การสง่กา๊ซึ่จากปล่องระบายของเตาเผาปนูไปเป็นวัตถดิุบในการผลติแคลเซึ่ยีม
คาร์บอเนต และการนำากากตะกอนจากการบำาบัดนำ�าเสียและฝุ่นจากเตาเผาปูนไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น

10.2 แนวปฏิ่บัต่ การสั่�อสัารกับพนักงาน และล้กจ้าง

บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ดังนั�น จึงส่งเสริมให้มี
การสื่อสารระหว่างกันผ่านชิ่องทางการสื่อสารต่างๆ เชิ่น Line, E-Mail, Website ของบริษัทตามโอกาสอันควร

อีกทั�งยังเปิดโอกาสใหม้ีการแจ้งขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงสยัในการทำางาน โดยทางบริษทัฯจะนำามาพจิารณ์าอย่างจริงจังเพือ่กำาหนดวธิีทางแกไ้ข เพือ่
ให้เกิดประโยชิน์แก่ทุกฝ่าย

10.3 การดำาเน่นธ์ุรก่จท้�ม้ผู้ลกระทบต่อความรับผู้่ดชุอบต่อสัังคม

- ไม่มี –

10.4 การป้องกันการม้สั่วนเก้�ยวข้องกับการคอร์รัปชุั�น

เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีชิ่องทางรับ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำา
ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ์ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและ ขาด
ความรอบคอบทั�งนี� รายละเอียดชิ่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนมีดังนี�



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)102 103

1.ชิ่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านชิ่องทาง ดังนี�

(1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน)

 เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

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

2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและรางวัลตอบแทน

(1) ข้อมูลส่วนตัวและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสให้ถือเป็นความลับแต่เท่าที่จำาเป็น

(2) บริษัทฯ ให้การรับรองว่า ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบอันใดในทางส่วนตัวที่เกิดจากการแจ้งนั�น เว้นแต่การแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็น
ไปด้วยความไม่สุจริต

(3) บริษัทฯ มีความรับผิดกรณ์ีเกิดการปฏิบัติที่มิชิอบต่อผู้แจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเบาะแสนั�นกระทำาไปโดยสุจริต

(4) บุคคลใดที่เช่ืิอว่าตนได้รับผลกระทบหรือได้รับการปฏิบัติที่มิชิอบใดๆ เนื่องด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ให้บุคคลเช่ินว่านั�นขอความชิ่วย
เหลือผ่านทางชิ่องทางที่แจ้งเบาะแสได้ด้วยเชิ่นกัน

(5) บริษัทฯ ยินยอมที่จะมอบบำาเหน็จให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเงินจำานวน 1,500 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ในกรณ์ีที่เรื่องที่ถูกแจ้งสามารถนำาไปสู่
การตรวจสอบและพบความมิชิอบตามที่แจ้งนั�นได้จริง

11. ก�ริควบค่มภ�ย่ในิแลุ่ะก�ริบริิห้�ริจัดำก�ริคว�มเสัี�ย่ง

11.1 นโยบายการควบคุมภัายในและการบริหารจัดการความเสั้�ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายในและได้ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลและการควบคุมภายในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงกระบวนการทำางานในปัจจบัุนอย่างสมำ่าเสมอ โดย ฝา่ยจดัการไดจ้ดัทำาแบบประเมนิการควบคมุภายในทีอ้่างองิตามกรอบ
แนวทางปฏบัิตดิา้นการควบคมุภายในของสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และระบบการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ึ่งกำาหนดองค์ประกอบหลักที่
จำาเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ส่วน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ (5) ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหมาะสม และ
เพียงพอในการกำากับดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน การใชิ้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย มีการจัดทำาบัญชิีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชิื่อถือ รวมถึง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การควบคุมภายในและรายงานผลการสอบ
ทานต่อคณ์ะกรรมการตรวจสอบ และคณ์ะกรรมการบริษัทฯ โดยคณ์ะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยใชิ้ 5 องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น ดังนี�

1) การควบคุมภายในองค์กร

บรษัิทฯ มกีารจัดโครงสรา้งองคก์รอยา่งเหมาะสม โดยมกีารกำาหนดอำานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชิอบตามลักษณ์ะงานไวอ้ยา่งเปน็ระบบและมีความ
ชิดัเจน เพ่ือสนบัสนนุใหฝ้า่ยบรหิารสามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว้บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกำาหนดเป้าหมายและนำาดชัินชีีิ�
วดัผลการดำาเนนิงานมาใช้ิเพ่ือวัดผลการปฏบัิตงิานขององคก์ร ทั�งระดับหน่วยงานและระดับบคุคล เพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ รวม
ทั�งมกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มขององคก์รใหส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง ซึ่ึง่เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัตอ่ความ
สำาเรจ็และ การเตบิโตขององค์กรในระยะยาว และปลกูฝงัให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการกำากับดแูลกิจการทีดี่ โดยกำาหนดให้มนีโยบายการ
กำากับดูแลกิจการ มาตรการการควบคุมภายใน จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฯ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานและการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ

2) การประเมินความเสี่ยง

บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเส่ียงตา่งๆ ทั�งจากปัจจยัภายในและปจัจยัภายนอกทีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ ไมว่่าจะเปน็ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี�ย ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดุบิ ความเส่ียงจากการเกดิอุบตัเิหตภุายในโรงงาน เปน็ตน้ เพ่ือใหบ้รษิทัฯ สามารถเตรยีม
การป้องกัน รองรับ หรือแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ�นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้มีการกำาหนดนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามลักษณ์ะของความเส่ียงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทั�งมีมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจเกิดขึ�นให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำาหนดขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และระดับการอนุมัติของคณ์ะกรรมการไว้อย่างชิัดเจน รวมทั�งได้กำาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร และหน้าที่และความรับผิดชิอบของพนักงานในแต่ละหน่วยงานไว้อย่างเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ได้ส่ือสารให้บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบ
และเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางดังกล่าว เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั�งนี� บริษัทฯ มีการทบทวนถึงความ
เหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจได้ว่า ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และระดับการอนุมัติที่ทางบริษัทฯ กำาหนดไว้ยังคงสามารถควบคุมและกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำาให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ที่อาจ
เกิดขึ�น พร้อมทั�งได้จัดทำาคู่มือขั�นตอนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างชิัดเจนเป็น ลายลักษณ์์อักษร เพื่อใชิ้อ้างอิงในการกำากับดูแล ควบคุม และติดต่อ
ประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี�บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำาหนดการควบคุมของ
โครงสรา้งพื�นฐานของระบบเทคโนโลย ีระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การทำางานผา่นเวบ็ไซึ่ต ์อนิทราเนต็ และแอปพลเิคช่ัิน ใหม้คีวามเหมาะสม และคำานงึ
ถงึความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือชิว่ยสนบัสนนุการทำางานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององค์กร และเทยีบทนักับความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงดำาเนินการรักษามาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่ึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 รวมถึงบริษัทฯ ได้นำาระบบ ISO 14001:2015 มาใชิ้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชิน์ให้กับสังคมและชิุมชินบริเวณ์โดยรอบ และ
ระบบ ISO45001:2018 ในการจัดการด้านอาชิีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานและโรงงานอีกทั�งบริษัทฯยังได้กำาหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมสำาหรับแผนกบัญชิีและการเงิน เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชิัดเจน ทันเวลา และเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษิทัฯ วางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศสำาหรบัการตดิตอ่ส่ือสารกนัภายในและภายนอกองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสทิธภิาพ
ในการปฏบัิตงิาน รวมทั�ง เพ่ือทำาใหก้ารดำาเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที รวมทั�ง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี� บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการ
กำาหนดแผนสำารองฉุกเฉนิทีม่ปีระสทิธภิาพ สำาหรบัป้องกนัในเรือ่งความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณ์ะทีม่อีบุตัภิยัรา้ยแรงจนระบบไมส่ามารถปฏบิตัิ
งานได้ สำาหรับในส่วนของข้อมูลทางด้านบัญชิีนั�น บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชิีอย่างสมำ่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชิีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการจัดเก็บ
เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอยา่งเป็นระบบ ซึ่ึง่ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถนำาเสนอเอกสารให้แกค่ณ์ะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาอนัเหมาะสม เพ่ือ
ให้ทุกฝ่ายมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจดำาเนินการใดๆ

ทั�งนี� บริษัทฯ จัดให้มีชิ่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือ ชิ่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั�งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัยซึ่ึ่งเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯโดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสโดยตรงไปยัง

• จดหมายส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) 
 เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่ิน ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงาน ลักษณ์ะงาน สถานที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั�น รวม
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน จะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำาเป็นตามข้อกำาหนดของกฎหมาย



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)104 105

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำาหนดให้แต่ละสายงานธุรกิจมีระบบติดตามการปฏิบัติงานตามจริยธรรมธุรกิจ ข้อกำาหนดห้าม การปฏิบัติในลักษณ์ะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ สง่เสรมิให้มกีารรายงานผูบั้งคบับญัชิา นอกจากนั�น บรษัิทฯไดม้อบหมายให้ฝา่ยตรวจสอบภายในดำาเนนิการประเมนิความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณ์ะกรรมการบริษัทฯ คณ์ะ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติงาน ผล
การประเมนิระบบการควบคมุภายใน และผลการตรวจสอบ รวมทั�งประเดน็ความเส่ียงทีม่นียัสำาคญัและการควบคมุ ตลอดจนใหข้้อเสนอแนะและแนวทาง
การแกไ้ขทีส่ามารถนำาไปปฏิบตัไิด ้ทีผู่บ้ริหารควรทราบ เพ่ือชิว่ยให้องคก์รสามารถพฒันากระบวนการบรหิารความเส่ียง การควบคมุ และการกำากบัดูแล
 ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยิ่งขึ�น นอกจากนี�ในกรณ์ีที่เกิดเหตุการณ์์หรือเหตุอันน่าสงสัยที่อาจกระทบต่อชิื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อคณ์ะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวต่อคณ์ะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

ทั�งนี� จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที่กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีจ่ะสามารถบรหิารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีจ่ดัการไดแ้ละยอมรบัได้สามารถกำากบัดูแลและตดิตามการบรหิารงานไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่องมีความโปร่งใส เพื่อปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชิน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี� และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่และความรับผิดชิอบดังนี�

1. กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้ผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมาย

2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ�น หรืออาจจะเกิดขึ�น ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

3. พิจารณ์าอนุมัติและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

4. ทบทวนและติดตามการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ

5. รายงานต่อคณ์ะกรรมการบริษัทฯ และสื่อสารกับคณ์ะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

6. สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยงขององค์กร

ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงานขององค์กร ซึ่ึ่งอาจมาจากทั�ง
ปจัจยัภายในและภายนอกขององคก์ร บรษิทัฯไดด้ำาเนนิการประเมนิและทบทวนความเส่ียงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยพจิารณ์าปจัจยัทีม่ผีลกระทบให้
ครอบคลมุทกุดา้น ทั�งปจัจยัการเปลีย่นแปลงภายนอกองคก์รและปจัจยัภายในองคก์รทีอ่าจจะสง่ผลกระทบหรอืเปน็อปุสรรคตอ่การดำาเนนิการ
ตามแผนกลยุทธ์ที่จะบรรลุตามเป้าหมายและจัดทำาแผนงานเพื่อดำาเนินการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ�น

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั�นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์์ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดขั�นตอนการดำาเนินงานที่ชิัดเจน รวมถึง
มีมาตรการในการดูแลการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

3. ความเส่ียงด้านบัญชิีและการเงิน เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ์ ปัญหาทางการเงิน รวมทั�งความเส่ียงที่ส่งผล 
กระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษัทฯ ได้คำานึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจได้

4. ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ขอ้บังคบั และสัญญา เปน็ความเส่ียงทีเ่กดิจากการไมส่ามารถปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งได ้หรอื
กฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีม่อียูไ่มเ่หมาะสม หรอืเปน็อปุสรรคตอ่การปฏบิตังิาน บรษิทัฯ ได้ดแูลและตรวจสอบใหม้กีารดำาเนนิการใหส้อดคลอ้ง
และเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั�งนี� คณ์ะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงเป็นประจำาทุกไตรมาส ทั�งนี� เพ่ือติดตาม ให้ระดับความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั�ง กำาหนดให้มีการทบทวนความเส่ียงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์์

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสัอบ

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

คณ์ะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดองค์ประกอบ คุณ์สมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชิอบของคณ์ะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์์อักษร โดยปัจจุบันคณ์ะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี�

1. ดร.สมชิัย  ฤชิุพันธุ์ ประธานคณ์ะกรรมการตรวจสอบ

2.พลเอกเชิษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริชิัย สาครรัตนกุล กรรมการตรวจสอบ

นางสาว ฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำาหน้าที่เลขานุการคณ์ะกรรมการตรวจสอบ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2562 และในการประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ประชิุมมีมติ กตส ที่ 3/6/62เห็นชิอบให้แต่งตั�ง 
นางสาว ฐานิสรา สถาวรวิศษิฏ ์ผูอ้ำานวยการฝา่ยตรวจสอบภายใน เปน็ทีป่รกึษาเลขานุการคณ์ะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั�ง นางสาวภทัรศศิร ์ฤทธิยงู 
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในในประเทศ เป็นเลขานุการคณ์ะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชีิปี 2562 คณ์ะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตหินา้ทีต่ามทีค่ณ์ะกรรมการบรษัิทฯไดม้อบหมายและตามกฎบัตรของคณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประชิุมรวม 8 ครั�ง สรุปสาระสำาคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี�

1. รายงานทางการเงิน

คณ์ะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณ์าผลการสอบทานงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯเปน็รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการ
เงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยประจำาปี 2562 ของผูส้อบบญัชิ ีโดยมฝีา่ยจดัการและฝา่ยตรวจสอบภายในรว่มพจิารณ์าดว้ย โดยได้
พจิารณ์าในประเดน็ทีส่ำาคญัและไดใ้หค้ำาแนะนำา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การจดัทำางบการเงนิของบรษิทัฯและของบรษิทัยอ่ยมคีวามถกูตอ้ง เช่ืิอถอืได ้เปน็ไปตาม
มาตรฐานการบัญชิีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาต่อผู้ใชิ้งบการเงิน รวมทั�งสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้อง กฎเกณ์ฑ์ของทางการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ์าและได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณ์าว่าการเข้าทำารายการมีเพ่ือราคาที่เหมาะสมและมีความสม
เหตุสมผลตามเง่ือนไขและหลักเกณ์ฑ์ในการทำารายการที่เก่ียวโยงกัน และหลักเกณ์ฑ์อื่นๆที่เก่ียวข้องตามที่สำานักงาน ก.ล.ต และของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพ่ือให้สามารถ
กำาหนดแนวทางปฏิบัติงานและเกิดความคล่องตัวในการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เหมาะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ โดยพิจารณ์าจากรายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชิี ร่วมกับแบบประเมินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดทำาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามแบบที่ ก.ล.ต. ให้ไว้ในภาค
ผนวก 11 ของคู่มือจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 เป็นประจำาทุกปี เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยใชิ้ 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี� การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้กำากับให้ฝ่ายจัดการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายและข้อกำาหนดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯและบริษัทย่อย



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)
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5. การก�ากับดูแลกิจการ

คณ์ะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทัฯและบรษิทัยอ่ย มกีารบรหิารงานตามหลกัการของการกำากบัดแูลกจิการ ทีดี่ เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานมี
ความโปร่งใส สร้างความเชิื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั�งนี�ได้ให้บริษัทฯจัดให้มีชิ่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริตอย่างเป็นทางการและประกาศให้เห็นทั่วกัน 
(Whistle blower) และทบทวนกฎระเบียบ จรรยาบรรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆให้ทั่วถึง

6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณ์ะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝา่ยตรวจสอบภายใน โดยดแูลให้มีความเปน็อสิระและไดก้ำาหนดขอบเขตความรบัผิดชิอบ
และการปฏิบัติงาน อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี 2562 ซึ่ึ่งจัดทำาขึ�นให้ครอบคลุมทุกระบบงานต่างๆที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเดน็ทีส่ำาคญั รวมทั�งให้คำาแนะนำาในการพัฒนาปรบัปรงุการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำางานขององค์กร ตลอดจนพิจารณ์างบประมาณ์ประจำาปี ความเหมาะสมของ
จำานวนบุคลากร การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั�งการประเมินผลงานประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

คณ์ะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพิจารณ์าคัดเลอืกผูส้อบบญัชีิและการกำาหนดคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีิประจำาปี 2562 โดยพิจารณ์าถึงความ
รู้ความสามารถ ประสบการณ์์ ความน่าเชิื่อถือ ความเพียงพอของบุคลากร ความเป็นอิสระ และคุณ์ภาพงานของผู้สอบบัญชิีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั�ง
พจิารณ์าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีิทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณ์ะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือนำาเสนอทีป่ระชุิมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณ์าแตง่ตั�ง ซ่ึึ่งทีป่ระชุิมสามัญผูถื้อ
หุ้นประจำาปี 2562 ได้มีมติแต่งตั�งให้บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชิีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณ์ะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีิปี 2562 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจัดให้มรีะบบการควบคมุภายในและการเปิดเผยข้อมลู
ที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการที่ชิ่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.3 หัวหน้างานฝ่่ายตรวจสัอบภัายใน

ปัจจุบันนางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบ
ครั�งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์์ทำางาน และการอบรม ที่เหมาะสม
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดังนั�น นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ จึงเข้าดำารงตำาแหน่งในฐานะผู้อำานวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นับตั�งแต่ที่คณ์ะกรรมการตรวจสอบมีมติดังกล่าว สำาหรับการพิจารณ์าแต่งตั�ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั�น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณ์ะกรรมการการตรวจสอบ ทั�งนี� คุณ์สมบัติของผู้อำานวยการฝ่ายตรวจ
สอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

12. ริ�ย่ก�ริริะห้ว��งกันิ

กลุม่บรษิทัฯ มกีารทำารายการระหวา่งกนักับบรษิทัทีเ่ก่ียวขอ้งหรอืบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชิน์ทีมี่นยัสำาคญัทีเ่กดิขึ�นใน ป ี2561 และ
ในปี 2562  โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ�นสุด ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงิน สำาหรับงวดบัญชิี
สิ�นสุด ณ์ วันดังกล่าว สำาหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั�น ได้แก่ กิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มี
กรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน หรือมีผู้มีอำานาจควบคุมร่วมกัน

ทั�งนี� กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการเขา้ทำารายการระหวา่งกนัทีเ่ปน็การดำาเนนิการตามปกตธิรุกิจและมเีง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป โดยใช้ิราคาทีส่ามารถ
อ้างอิงได้กับราคายุติธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าทำารายการกับบุคคลภายนอก และในกรณ์ีที่รายการระหว่างกันเก่ียวข้องกับหลักเกณ์ฑ์ กฎ 
ระเบยีบ หรือขอ้บงัคบัอื่นใด กลุม่บริษทัฯ จะดำาเนนิการตามขั�นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่การเขา้ทำารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะเปน็
ไปอยา่งถกูตอ้ง เชิน่ การจัดให้มคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ การประเมนิราคาทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาจากภายนอก การขออนุมตัจิากที่
ประชิมุคณ์ะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชิมุผูถ้อืหุ้นในการเขา้ทำารายการดงักลา่ว แลว้แตก่รณ์เีป็นตน้ โดยบคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงอนมุตัิ
เพ่ือเข้าทำารายการดงักล่าว ซึ่ึง่ในส่วนนี�กลุม่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัโดยครบถว้นตามสาระสำาคญัตามหลกัเกณ์ฑ์ของสำานกังาน ก.ล.ต. แล้ว

(ดร.สมชิัย ฤชิุพันธุ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2563

12.1 รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทท้�เก้�ยวข้องหร่อบุคคลท้�อาจม้ความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์
ในปี 2561 และ ปี 2562

12.1.1 รายกิารระหว่างกิัน์ท่�เป็น์รายกิารธุรกิิจปกิต่ิหร่อสัน์ับสัน์ุน์ธุรกิิจปกิต่ิ

ระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส่วนใหญ่เป็นการซึ่ื�อขายวัตถุดิบและ
สินค้า และการใชิ้บริการระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี�

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

1. APC Logistics 
(Korea) Company 
Limited
ประเภทธุรกิจ : รับจ้าง
ขนส่ง

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ มอีำานาจ
ควบคมุบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง ผ่านอำานาจ
แต่งตั�งหรอืถอดถอดกรรมการได้ตั�งแต่
ก่ึงหนึง่

ค่าขนส่ง 94.40 90.64 เป็นการว่าจ้างบริการขนส่งวัตถุดิบ
และ/หรือสินค้าจากบริษัทที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติ 
ของบริษัทฯ ซ่ึึ่งมีการกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น - 0.58 รายการเกี่ยวเนื่องกับค่าขนส่ง

2. Claremorris 
Consultants Limited 
ประเภทธุรกิจ : บริหาร
การขนส่งระหว่าง
ประเทศ

• ผูส้อบบัญชีิสงสัยว่ากลุม่บรษัิทฯ อาจมี
อทิธพิลเหนอื บรษัิทดังกล่าว บรษัิทฯ จงึ
เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวตามหลกัความ
ระมดัระวัง ปัจจบัุนกลุม่บรษัิทฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรอือาจมอีทิธพิลเหนอื
บรษัิทดังกล่าว

ค่าเดินทาง - 20.53 เป็นการใชิ้บริการการเดินทางจาก
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหารไป
ประชิุมหรือตรวจเยี่ยมกิจการ ในต่าง
ภูมิภาค ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยใชิ้ราคา
ตลาด
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บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

3. DA Alizay SAS 
ประเภทธุรกิจ : กิจการ
ผลิตและจำาหน่ายเยื่อ
กระดาษและกระดาษ
พิมพ์เขียน

• กรรมการของบรษัิทย่อยและผูบ้รหิารของ
บรษัิท ได้แก่ นายวัชิเรนทร์ นสิากรเสน 
เป็นกรรมการในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง

ขายเยื่อกระดาษ 
และกระดาษ

1,532.63 1,213.85 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
-เยื่อกระดาษที่จำาหน่ายเป็นสินค้าที่
เหลือจากกระบวนการผลิตซึ่ึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ราคาตลาด
-กระดาษนำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้า
ตามการดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

ขายวัสดุหีบห่อ 15.70 21.73 วัสดุหีบห่อนำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้า
ตามการดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

รายได้อื่น : 
ค่าบริการด้าน
บริหารจัดการ 

4.48 11.29 เป็นการให้บริการด้านการบริหาร
จัดการแก่บริษัท ที่เก่ียวข้อง โดยนำา
ทรัพยากรเหลือใชิ้ของกลุ่มบริษัทฯ มา
ก่อให้เกิดประโยชิน์ ตามการดำาเนิน
ธรุกจิปกต ิซึ่ึง่กำาหนดราคาโดยใชิต้น้ทนุ
บวกกำาไร

ซึ่ื�อกระดาษ 50.00 36.24 เป็นการจัดหากระดาษปลายม้วนที่
เหลือจากการผลิตของบรษิทัทีเ่ก่ียวขอ้ง
เพ่ือนำามาแปรรูปเป็นสินค้าสำาเร็จรูป
เพ่ือขาย ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทยีบเคยีง
ราคาตลาด

ลูกหนี�การค้า 760.25 384.93 รายการเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า

ลูกหนี�อื่น :  
ค่าบริการด้าน
บริหารจัดการ

13.79 9.15 รายการเกี่ยวเนื่องกับรายได้อื่น

เจ้าหนี�อื่น : 
ลูกหนี�โอนผิด

13.77 - บริษัทแห่งหนึ่งชิำาระเงินค่าสินค้าผิด
มาให้บริษัทฯ แต่โดยข้อเท็จริงแล้ว
ลูกค้าต้องชิำาระเงินดังกล่าวให้บริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จึงมีภาระต้อง
โอนเงินคืนกลับให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหนี�การค้า 4.32 11.26 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

4.Double A (Jiangsu) 
Paper Company 
Limited 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ
จัดจำาหน่ายกระดาษทิชิชิู่
ในประเทศจีน

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเยื่อกระดาษ 
และกระดาษ

473.81 595.56 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
-เยื่อกระดาษที่จำาหน่ายเป็นสินค้าที่
เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่ึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ราคาตลาด
-กระดาษนำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้า
ตามการดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

ค่าส่งเสริม
การขาย

0.33 6.20 เป็นการว่าจ้างบริการด้านการขาย
และการตลาดจากบริษัทที่เก่ียวข้อง
ในการกระตุ้นยอดขาย เ พ่ิมฐาน
ลูกค้า และทำาให้ตราสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก ในวงกว้างมากขึ�น
เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติ
ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียงราคา
ตลาด

ลูกหนี�การค้า 293.37 71.57 รายการเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า

เจ้าหนี�อื่น - 0.32 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการด้าน
การขายและการตลาด

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

5. Double A Holding 
(Thailand) Company 
Limited
ประเภทธุรกิจ : ดำาเนิน
ธุรกิจหลักโดยการถือ
หุ้นในบริษัท (Holding 
Company) ในกลุ่มธุรกิจ
ของบริษัทฯ

• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
นางสาววไิลวรรณ์ กาญจน์กมล 
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์ 
และนายวชัิเรนทร์ นสิากรเสน  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่ 
นางสาววไิลวรรณ์ กาญจน์กมล และ 
นายวชัิเรนทร์ นสิากรเสน  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

เงินปันผลจ่าย 4,027.76 2,544.90 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผล
การดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ

6. International 
Distribution Network 
Company Limited 
(ชิื่อเดิม Double A 
Distribution Network 
Company Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ดำาเนิน
กิจกรรมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ มอีำานาจ
ควบคมุบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง ผ่านอำานาจแต่ง
ตั�งหรอืถอดถอดกรรมการได้ตั�งแต่ก่ึงหนึง่

ค่าบริการ
ด้านการขาย
และการตลาด

552.16 440.20 เป็นการว่าจ้างบริการด้านการขาย
และการตลาดจากบริษัทที่เก่ียวข้อง
ในการกระตุ้นยอดขาย เ พ่ิมฐาน
ลูกค้า และทำาให้ตราสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก ในวงกว้างมากขึ�น
เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติ
ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียงราคา
ตลาด

ลูกหนี�อื่น : 
ค่าบริการด้าน
บริหารจัดการ

- 0.67 เป็นการให้บริการด้านการบริหาร
จัดการแก่บริษัท ที่เก่ียวข้อง โดยนำา
ทรัพยกรเหลือใช้ิของกลุ่มบริษัทฯ มา
ก่อให้เกิดประโยชิน์สุงสุด ตามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

เจ้าหนี�อื่น 36.29 39.59 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการด้าน
การขายและการตลาด

7. International Pulp 
and Paper Company 
Limited 
(ชิื่อเดิม Double A Pulp 
and Paper Company 
Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ดำาเนิน
กิจกรรมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ มอีำานาจ
ควบคมุบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง ผ่านอำานาจแต่ง
ตั�งหรอืถอดถอดกรรมการได้ตั�งแต่ก่ึงหนึง่

ค่าบริการ
ด้านการขายและ
การตลาด

4.80 1.87 เป็นการให้บริการด้านการขายและ
การตลาดแก่ กลุ่มบริษัทฯ ในการกระ
ตุ้นยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้า และทำาให้
ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างมากขึ�น เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

8. บริษัท 304 พลาซ์่า
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ให้เชิ่า
อสังหาริมทรัพย์

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ของบรษิทัฯ ได้แก่  
นายโยธนิดำาเนนิชิาญวนชิิย์ เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อมในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าเชิ่าและ
ค่าบริการสถานที่

1.92 7.91 เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

9. บริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 12 
จ�ากัด

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ และ 
นายทรงวฒุ ิธรรมรตันากรู 
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าเชิ่าและ
ค่าบริการสถานที่

4.50 0.88 เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

10. บริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การ
พัฒนาและจัดสรรด้าน
อสังหาริมทรัพย์

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 
นายกติตพินัธ์ จติต์เป็นธรรม และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบริการสถานที่ 1.99 1.49 ใชิ้ บ ริ ก า รทรั พย์ สิ น จากบริ ษั ทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

11. บริษัท 304 
อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 
จ�ากัด

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 
นายกติตพินัธ์ จติต์เป็นธรรม และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบำาบัดนำ�าเสีย 4.49 3.88 เปน็การวา่จา้งบริการบำาบดันำ�าเสยีจาก
บริษัทที่เ ก่ียวข้องในชิ่วงที่โรงบำาบัด
นำ�าเสียของกลุ่มบริษัทฯ ปิดซ่ึ่อมบำารุง
เครื่องจักร เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยใชิ้
ราคาตลาด



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)110 111

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

12. บริษัท 304  
อินดัสเตรียล ปาร์ค 
7 จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : การ
พัฒนาและจัดสรรด้าน
อสังหาริมทรัพย์

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 
นายกติตพินัธ์ จติต์เป็นธรรม และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบำาบัดนำ�าเสีย 11.56 9.84 ซึ่่อมบำารุงเครื่องจักร เพือ่สนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาตลาด

ค่าเชิ่าและ
ค่าบริการสถานที่

- - เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น - - รายการเก่ียวเนื่องกับค่าเชิ่าและค่า
บริการ

13. บริษัท 304  
อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : การ
พัฒนาและจัดสรร
อสังหาริมทรัพย์

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของ บรษัิทฯ  
เป็นกรรมการในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง 

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 
นายกติตพินัธ์ จติต์เป็นธรรม และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายอะไหล่ และ
ไม้ท่อน

1.49 2.60 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง 
- ไม้ท่อนเป็นการขายวัตถุดิบให้แก่
ภายนอกและบริษัทที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติซึ่ึ่ ง
กำาหนดราคาโดยราคาตลาด
- อะไหล่มาจากการส่ังซึ่ื�อจากบริษัท
ภายนอกในปริมาณ์มาก เพ่ือนำามา
ใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าทาง
รถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้มี
อำานาจในต่อรองสูง จึงนำาอะไหล่ส่วน
ที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ค่าเชิ่าและ
ค่าบริการสถานที่

70.03 93.20 เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ลูกหนี�อื่น - 1.41 รายการเกี่ยวเนื่องกับรายได้อื่น

เจ้าหนี�การค้า 3.65 5.19 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าเชิ่าและค่า
บริการ

14. บริษัท เทอร์โบ
เน็กซ์์จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : 
ขายเชิื�อเพลิงนำ�ามัน ปั�ม

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของ บรษัิทฯ เป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้องโดย
ทางอ้อม

ซึ่ื�อนำ�ามันเชิื�อเพลิง 16.40 8.13 เป็นการจัดหานำ�ามันเชืิ�อเพลิงจาก
บริษัทที่ เ ก่ียวข้อง เ พ่ือนำาไปใชิ้ใน
การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยใชิ้ราคา
ตลาด

เจ้าหนี�อื่น - 1.01 รายการเกี่ยวเนื่องกับค่าบริการ

15. บริษัท เนชั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 2 
จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิต
กระแสไฟฟ้า

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  

นายประหยดั แช่ิมภุชิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเปลือกไม้ 
และอะไหล่ 

0.25 - เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง 
-  เปลือกไม้ เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไม้สับ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยอ้างอิ งจากราคาตลาด
ข อ ง ถ่ า น หิ น แ ล ะ ป รั บ ด้ ว ย ค่ า
พลังงาน- อะไหล่มาจากการส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
 เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบ
และสินค้าทางรถบรรทุกภายในกลุ่ม
บริษัทฯ ทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง 
จึงนำาอะไหล่และยางรถบรรทุกส่วนที่
เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

16. บริษัท เนชั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 3 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ผลิต
ไฟฟ้าผลิตไอนำ�าและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  

นายประหยดั แช่ิมภชุิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเปลือกไม้ 
และอะไหล่

3.77 3.69 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
-  เปลือกไม้ เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไม้สับ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของ
ถ่านหินและปรับด้วยค่าพลังงาน 
- อะไหล่มาจากการส่ังซึ่ื�อจากบริษัท
ภายนอกในปริมาณ์มาก เพ่ือนำามา
ใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าทาง
รถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้มี
อำานาจในการต่อรองสูง จึงนำาอะไหล่
ส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ขายยางรถ
บรรทุก

1.07 - เป็นการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้กับบริษัท
ที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ 
ทำาใหม้อีำานาจในตอ่รองสงู จงึนำายางรถ
บรรทุกส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น : 
ค่าขนส่ง และ
ค่าเชิ่ารถหางลาก

6.23 3.20 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บริษัทฯ มาก่อให้เกิดประโยชิน์ตาม
การดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิร้าคาเทียบเคียงราคาตลาด และ
ต้นทุนบวกกำาไร

ซึ่ื�อไฟฟ้า ไอนำ�า นำ�า 162.33 171.90 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้ในการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งในส่วน
ของไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า กำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ราคาตลาดของ กา๊ซึ่
ธรรมชิาติ และประกาศของการประปา
ส่วนภูมิภาค ตามลำาดับ

ลูกหนี�อื่น 0.74 0.44 รายการเก่ียวเนือ่งกบัการขายสินทรพัย์
และรายได้อื่น

เจ้าหนี�การค้า 15.28 - รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

17. บริษัท เนชั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : 
ขายไฟฟ้าและไอนำ�า

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  

นายประหยดั แช่ิมภชุิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเปลือกไม้
อะไหล่ และ นำ�ามัน
ยางดำา

11.52 10.79 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
-  เปลือกไม้ เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไม้สับ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของ
ถ่านหินและปรับด้วยค่าพลังงาน 
- อะไหล่มาจากการส่ังซึ่ื�อจากบริษัท
ภายนอกในปริมาณ์มาก เพ่ือนำามา
ใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าทาง
รถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้มี
อำานาจในต่อรองสูง จึงนำาอะไหล่ส่วน
ที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร
- นำ�ามันยางดำาเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของก๊าซึ่
ธรรมชิาตแิละปรบัดว้ยคา่พลงังานและ
ลักษณ์ะเฉพาะของนำ�ามันยางดำา 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)112 113

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

ขายยาง
รถบรรทุก

0.18 - เป็นการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้กับบริษัท
ที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ 
ทำาใหม้อีำานาจในตอ่รองสงู จงึนำายางรถ
บรรทุกส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น :
ค่าบริการขนส่ง 

1.75 3.79 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น :
ค่าบำาบัดนำ�าเสีย

- 1.05 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาตลาด

ซึ่ื�อไฟฟ้า และ
ไอนำ�า

955.46 695.00 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้ในการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งในส่วน
ของไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า กำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และราคาตลาดของ
ก๊าซึ่ธรรมชิาติ ตามลำาดับ

ค่าขนส่ง 1.16 0.09 เปน็การวา่จา้งบรกิารขนสง่วัตถดุบิและ
/หรือสินค้าจากบริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติของ 
บรษัิทฯ ซ่ึึ่งมกีารกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

ลูกหนี�การค้า 5.34 - รายการเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า

เจ้าหนี�การค้า 74.46 53.21 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

18. บริษัท เนชั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 
จ�ากัด (ควบรวมกับ : 
บริษัท เนชิั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 11 
จำากัด) 
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
และการส่งไฟฟ้า

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  

นายประหยดั แช่ิมภุชิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายนำ�า เปลือก
ไม้ ฝุ่น อะไหล่
ยาง และ นำ�ามัน
ยางดำา

416.15 514.52 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
- นำ�าได้จากกระบวนการผลิต ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยอ้างอิงประกาศจาก
การประปาส่วนภูมิภาค
- เปลือกไม ้และฝุน่เปน็ผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลติไมส้บั ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของถ่านหิน
และปรับด้วยค่าพลังงาน 
- อะไหล่ และยางมาจากการส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
 เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบ
และสินค้าทางรถบรรทุกภายในกลุ่ม
บริษัทฯ ทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง จึง
นำาอะไหลส่่วนทีเ่หลอืมาจำาหนา่ยตอ่ ซึ่ึง่
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร
- นำ�ามันยางดำาเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของ ก๊าซึ่
ธรรมชิาตแิละปรบัดว้ยคา่พลงังานและ
ลักษณ์ะ เฉพาะของนำ�ามันยางดำา

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

รายได้อื่น : 
ค่าบริการบำาบัด
นำ�าเสีย ค่าขนส่ง
และค่าบริการด้าน
บริหารจัดการ 

13.23 10.75 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาตลาด เทียบเคียงราคาตลาด 
และต้นทุนบวกกำาไร ตามลำาดับ

ซึ่ื�อไฟฟ้าและ
ไอนำ�า

701.69 756.77 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้ในการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งในส่วน
ของไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า กำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และราคาตลาดของ
ก๊าซึ่ธรรมชิาติ ตามลำาดับ

ค่าขนส่ง 0.33 0.02 เปน็การวา่จา้งบรกิารขนสง่วตัถดุบิและ
/หรือสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติของ 
บรษิทัฯ ซ่ึึ่งมกีารกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

ลูกหนี�การค้า 173.63 457.26 รายการเก่ียวเนื่องกับรายการขาย
สินค้า

ลูกหนี�อื่น 5.37 31.61 รายการเก่ียวเนือ่งกบัการขายสินทรพัย์
และรายได้อื่น

เจ้าหนี�การค้า 6.82 57.79 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

19. บริษัท เนชั่นแนล 
เพาเวอร์ ซ์ัพพลาย 
จ�ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ขาย
ไฟฟ้าขายไอนำ�าและ
อื่น ๆ

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเปลือกไม้ ฝุ่น 
และอะไหล่

28.35 4.27 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
- เปลือกไม ้และฝุน่เปน็ผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลติไมส้บั ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของถ่านหิน
และปรับด้วยค่าพลังงาน
- อะไหล่มาจากการส่ังซึ่ื�อจากบริษัท
ภายนอกในปริมาณ์มาก เพ่ือนำามา
ใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าทาง
รถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้มี
อำานาจในต่อรองสูง จึงนำาอะไหล่ส่วน
ที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ขายยางรถ
บรรทุก

6.34 - เป็นการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้กับบริษัท
ที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
 เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ 
ทำาใหม้อีำานาจในตอ่รองสงู จงึนำายางรถ
บรรทุกส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น : 
ค่าขนส่ง และ
ค่าเชิ่ารถหางลาก

70.82 65.91 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)114 115

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

ซึ่ื�อไฟฟ้า และ
ไอนำ�า

1,286.37 1,103.45 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้ในการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งในส่วน
ของไฟฟ้า ไอนำ�า และนำ�า กำาหนดราคา
โดยอ้างอิงจากราคาประกาศของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และราคาตลาดของ
ก๊าซึ่ธรรมชิาติ ตามลำาดับ

ค่าเชิ่าและค่า
บริการสถานที่และ
ทรัพย์สินอื่น

5.10 2.71 เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ลูกหนี�อื่น 41.41 13.17 รายการเก่ียวเนือ่งกบัการขายสินทรพัย์
และรายได้อื่น

เจ้าหนี�การค้า 38.71 138.78 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

เจ้าหนี�อื่น 2.88 1.04 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

20. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ให้เชิ่า
อสังหาริมทรัพย์

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 
นายทรงวฒุ ิธรรมรตันางกูร และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าเชิ่าสถานที่ 21.12 18.85 เป็นการเช่ิาทรัพย์ สินจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น 1.45 0.90 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

21. บริษัท เอส.วี.
โพรเกรสซ์ีฟ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การขาย
ปลีกเชิื�อเพลิงยานยนต์
ในร้านค้าเฉพาะ สถานี
ปั�ม

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ มอีำานาจ
ควบคมุบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง ผ่านการควบคมุ
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ระชิมุผูถื้อ
หุ้นโดยทางอ้อมและมอีำานาจแต่งตั�งหรอื
ถอดถอนกรรมการได้ตั�งแต่ก่ึงหนึง่

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่
นายทรงวุฒ ิธรรมรตันางกูร  
เป็นกรรมการของบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง

ขายยาง
รถบรรทุก

0.03 - เป็นการยางรถบรรทุกให้กับบริษัท
ที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
 เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ 
ทำาใหม้อีำานาจในตอ่รองสงู จงึนำายางรถ
บรรทุกส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ซึ่ื�อนำ�ามันเชิื�อเพลิง 112.29 96.26 เป็นการจัดหานำ�ามันเชืิ�อเพลิงจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำาไปใช้ิในการ
ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าของ กลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยใชิ้ราคา
ตลาด

เจ้าหนี�อื่น - - รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

22. บริษัท แหลมเขา 
วู้ดชิพ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ผลิต
และจำาหน่ายชิิ�นไม้สับ
ขายปลีก ขายส่งไม้ท่อน
เปลือกไม้ และบริการ 
อื่น ๆ  ขายปลีกเปลือกไม้
และบริการอื่น ๆ

• กรรมการของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ 
และนายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของกรรมการหรอืผูบ้รหิารบาง
ท่านของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์ และ 
นายโยธนิ ดำาเนินชิาญวนชิิย์  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อไม้ท่อน 
และชิิ�นไม้สับ

227.72 86.37 เป็นการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจาก
บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง ตามการดำาเนนิธรุกิจ
ปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียง
ราคาตลาด

เจ้าหนี�การค้า 5.21 - รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

ค่าบริการ
ผ่านตาชิั่ง

6.06 0.69 เป็นการใชิ้บริการทรัพย์สินเครื่องช่ัิง
จากบริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคา
โดยเทียบเคียงราคาตลาด

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

23. บริษัท โซ์นิส
สตาร์ช เทคโนโลยี
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ขายแป้ง
มันสำาปะหลัง

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  

นายประหยดั แช่ิมภชุิา  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อสารเคมี 72.28 60.60 เป็นการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจาก
บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง ตามการดำาเนนิธุรกิจ
ปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียง
ราคาตลาด 

รายได้อื่น :  
ค่าเชิ่า

0.23 0.20 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�การค้า - 2.66 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

24. บริษัท โปรมีโก้ 
เซ์อร์วิส จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การ
บำารุงรักษาและการ
ซึ่่อมแซึ่มเครื่องจักร

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่
นายทวีวัฒน์ ศรปีระพัฒนาวงศ์  
นายโชิคชิยั สทุธปิรชีิา  
นายศริศิกัด์ิ นาใจคง และ  
นายสมยศ เกตอุนิทร์  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายอะไหล่ 0.33 - เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่
เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อจาก
บริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก 
เ พ่ือนำามาใช้ิในการขนส่งวัต ถุดิบ
และสินค้าทางรถบรรทุกภายในกลุ่ม
บริษัทฯทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง จึง
นำาอะไหล่ส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ 
ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ค่าบริการ
ซึ่่อมบำารุง

66.66 0.39 เป็นการว่าจ้างบริการซ่ึ่อมบำารุงจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่ึ่งมีการ
กำาหนดราคาต้นทุนบวกกำาไร

เจ้าหนี�อื่น 29.78 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

25. บริษัท ไม้ดีศรี
ปราจีน จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ปลูกไม้
ยูคาลิปตัส เพื่อจำาหน่าย

• กรรมการของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนนิชิาญวนชิิย์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
และ นายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
บางท่านของบรษิทัฯ ได้แก่  
นายกติตดิำาเนนิชิาญวนชิิย์ และ  
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

รายได้อื่น :  
ค่าขนส่งและ 
ค่าบริการตัดไม้ 

11.58 49.53 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ลูกหนี�อื่น :  
ค่าบรรทุก ค่าตัด
ค่าคีบ

2.89 2.95 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

26. บริษัท ไอ พี 5 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและ
การจัดเก็บสินค้า

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์  
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง
โดยทางอ้อม

ค่าบริการ
คลังสินค้า

2.05 3.35 เป็นการใช้ิบริการทรัพย์สินจากบริษัท
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

27. บริษัท กรีนไฟเบอร์
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
แผ่นไม้บางและแผ่นไม้ที่
คล้ายกัน

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของ บรษัิทฯ เป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้องโดย
ทางอ้อม

รายได้อื่น :  
ค่าขนส่ง

4.44 - เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

28. บริษัท ชาวสวน
เกษตร จ�ากัด
 

• กรรมการของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนนิชิาญวนชิิย์ 
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
และ นายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของ  
นายกติต ิดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการของ
บรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

รายได้อื่น :  
ค่าขนส่งและ 
ค่าบริการตัดไม้ 

8.27 12.57 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ลูกหนี�อื่น :  
ค่าบรรทุก  
ค่าตัด ค่าคีบ

1.09 0.93 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)116 117

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

29. บริษัท ยูคาลิปตัส
ไทย จ�ากัด

• กรรมการของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
และ นายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของ  
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์ ซ่ึึ่งเป็น
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการของ
บรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

รายได้อื่น :  
ค่าขนส่งและ 
ค่าบริการตัดไม้

3.34 0.02 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากร ที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

30. บริษัท  
อินทิเกรทเต็ด รีเซ์ิร์ช 
เซ์็นเตอร์ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : การวิจัย
และพัฒนาเชิิงทดลอง
ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  

นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์ และ 
นายประหยดั แช่ิมภุชิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบริการตรวจ
วิเคราะห์คุณ์ภาพ
นำ�า

5.49 4.81 เป็นการว่าจ้างบริการจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธรุกิจปกตขิองบรษิทัฯ ซึ่ึง่มกีารกำาหนด
ราคาโดยเทียบเคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น - 2.48 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

31. บริษัท ทรี เทค 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ต้นกล้า
พันธุ์พืชิ เชิ่น 
ยูคาลิปตัส

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ และ 
นายศริศัิกด์ิ นาใจคง  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อไม้ท่อน  
ชิิ�นไม้สับ  
และต้นกระดาษ 

18.99 22.01 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที
เกี่ยวข้อง
-  ไม้ ท่อนและชิิ�นไม้สับสำาหรับใชิ้
เป็นวัตถุดิบในการดำาเนินธุรกิจปกติ
 ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียงราคา
ตลาด
- ตน้กลา้ของตน้กระดาษสำาหรบัใชิเ้ปน็
วัตถุดิบในการดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น 4.96 0.71 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

32. บริษัท ทรีเทค 
ชัยนาท จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การปลูก
พืชิยืนต้นประเภทอื่น ๆ
ซึ่ึ่งมิได้จัดประเภท

• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ และ 
นายศริศัิกด์ิ นาใจคง 
เป็นกรรมการในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อต้นกระดาษ 7.96 8.62 เป็นการจัดหาต้นกล้าของต้นกระดาษ
จากบริษัท ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใชิ้ในการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น 3.51 0.72 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

33. บริษัท น�้าใส 304 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ขายนำ�า
ประปาติดตั�งมิเตอร์นำ�า
ประปา,บริหารจัดการ

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่ 

นายประหยดั แช่ิมภชุิา  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อนำ�าดื่ม และนำ�า
เพื่ออุตสาหกรรม

3.09 1.75 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้สนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

34. บริษัท บีเอชแอล
โทลทอล โลจิสติกส์
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ขนส่ง
สินค้าทางบกและ 
กิจกรรมอื่น ๆ  ที่
สนับสนุนการขนส่ง 
ทางบก

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนินชิาญวนชิิย์  
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง
โดยทางอ้อม

ขายอะไหล่ 28.95 29.47 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่
เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อจาก
บริษัทภายนอกในปริมาณ์มากเพ่ือนำา
มาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
ทางรถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ 
ทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง จึงนำา
อะไหล่ส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ขายยาง
รถบรรทุก

8.49 13.42 เป็นการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้กับบริษัท
ที่เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ 
ทำาใหม้อีำานาจในตอ่รองสงู จงึนำายางรถ
บรรทุกส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

รายได้อื่น : 
ค่าขนส่ง

13.27  3.43 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ค่าบริการ
ซึ่่อมบำารุงและ
ค่าขนส่ง

301.89 209.35 เป็นการว่าจ้างบริหารจัดการจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ 
เปน็การวา่จา้งบรกิารขนสง่วตัถดุบิและ
/หรือสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติของ 
บรษิทัฯ ซ่ึึ่งมกีารกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

ลูกหนี�อื่น 18.78 49.57 รายการเก่ียวเนือ่งกบัการขายสินทรพัย์
และรายได้อื่น

เจ้าหนี�อื่น 9.36 - รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

35. บริษัท บีดับบลิว  
เพาเวอร์ ซ์ัพพลาย 
จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิต
กระแสไฟฟ้า

• กรรมการของบรษัิทย่อยได้แก่  
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์ และ  
นายศริศิกัด์ิ นาใจคง  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อไฟฟ้า 1.29 - เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำามาใชิ้ในการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่งกำาหนด
ราคาโดยอ้างอิงจากราคาประกาศของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

36. บริษัท ฟิวเจอร์
พอร์ท จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : บริการ
คลังและขนถ่ายสินค้า

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์  
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง
โดยทางอ้อม

ค่าบริการ
คลังสินค้า

19.08 15.16 ค่าใชิ้บริการทรัพย์สินจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น - 0.48 รายการเกี่ยวเนื่องกับค่าบริการและ 
ค่าใชิ้จ่ายอื่น

37. บริษัท มายกรีน
เรสสิเด็นซ์์ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของ บรษัิทฯ เป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้องโดย
ทางอ้อม

ค่าบริการสถานที่ 9.15 6.99 ค่าใชิ้บริการทรัพย์สินจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น - 0.45 รายการเก่ียวเนื่องกับค่าบริการและค่า
ใชิ้จ่ายอื่น

38. บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย  
บี โปรเฟสชั่นนอล  
คอนซ์ัลแทนท์ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : 
ให้บริการจัดฝึกอบรม
สัมมนา และบริการอื่น 
ผลิตเชิื�อเพลิงจากขยะ

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายทรงวฒุ ิธรรมรตันางกรู และ 
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบริการ
ทำาความสะอาด

3.17 6.09 เป็นการว่าจ้างบริการทำาความสะอาด
จากบริษัท ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ
 ซึ่ึ่งมีการกำาหนดราคาโดยเทียบเคียง
ราคาตลาด

เจ้าหนี�อื่น :  
ค่าบริการ
ทำาความสะอาด

- 0.43 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

39. บริษัท สยามพัฒนา
เครื่องจักร จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรม
บริการอื่นๆ ที่สนับสนุน
ทางธุรกิจ ซึ่ึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น การ
ขนส่งสินค้าอื่นๆทาง
ถนน การขนส่งสินค้า
อื่นๆทางถนน

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
และนายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของ  
นายกติต ิดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องโดยทางอ้อม

ค่าบริการ
ทรัพย์สิน

9.34 7.14 เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติ
 ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียงราคา
ตลาด

เจ้าหนี�อื่น :  
ค่าบริการ
เครื่องจักร

1.34 1.11 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)118 119

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

40. บริษัท สวนไม ้
ตะวันออก จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : เพาะ
ปลูกไม้ยูคาลิปตัส ผลิต
และจำาหน่ายไม้ท่อน
รับจ้างและรักษาสวน
ป่า,ให้บริการรังวัดที่ดิน,
บริการอื่น ๆ  รับจ้างและ
รักษาสวนป่า, ให้บริการ
รังวัดที่ดิน, บริหารอื่น

• กรรมการของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

• นางสาวณ์ฐัฐกิาชิฏา ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
และ นายณ์ชัิฐปกรณ์์ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์
ญาตสินทิของ 
นายกติต ิดำาเนินชิาญวนิชิย์ ซ่ึึ่งเป็น
กรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการ 
ของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อไม้ท่อนและ
ชิิ�นไม้สับ

946.55 1,058.44 เป็นการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจาก
บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง ตามการดำาเนนิธรุกิจ
ปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบเคียง
ราคาตลาด

รายได้อื่น : 
ค่าบริการตัด
และบรรทุก

0.13 0.29 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

เจ้าหนี�การค้า 5.97 13.44 รายการเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ

41. บริษัท สวนกิตติ
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ปลูกสวน
ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อการ
จำาหน่าย

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนินชิาญวนชิิย์  
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง
โดยทางอ้อม

รายได้อื่น : 
ค่าบริการตัดไม้

13.45 2.60 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
ใชิ้ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

42. บริษัท อะโกร 
ไฟเบอร์ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ
จำาหน่ายไม้อัดความหนา
แน่นปานกลาง แผ่นใย
ไม้อัดแข็งพาเลท พาเลท
 

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  
เป็นกรรมการในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
นายพเิชิษฐ์ หวังเทอดเกียรต ิและ 
ว่าทีร้่อยตรจีารนีทร์ เอีย่มสภุาษติ  
เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ขายเปลือกไม้
ปลายไม้ ไม้ฟ้น 
และฝุ่น

14.86 15.85 เป็นการจำาหน่ายไม้ที่เป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลติไมสั้บให้แกบ่รษิทั
ที่เก่ียวข้อง ซึ่ึ่งกำาหนดราคาโดยอ้างอิง
จากราคาตลาดของถ่านหินและปรับ
ด้วยค่าพลังงาน 

ซึ่ื�อไม้แปรรูป 220.35 197.06 เป็นการจัดหาไม้แปรรูปจากบริษัทที่
เก่ียวขอ้งเพ่ือนำามาประกอบเปน็ Pallet 
สำาหรับใชิ้การบรรจุสินค้า ซึ่ึ่งกำาหนด
ราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น : 
ค่าขนส่ง

2.53 - เปน็การวา่จา้งบรกิารขนสง่วัตถดุบิและ
/หรือสินค้าจากบริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติของบ
ริษัทฯ ซ่ึึ่งมีการกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงราคาตลาด

ลูกหนี�การค้า 15.31 1.91 รายการเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า

เจ้าหนี�การค้า 10.84 9.90 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

43. บริษัท อินเตอร์ไทย
ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : รับเหมา
ก่อสร้าง

• กรรมการบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการของทีเ่ก่ียวข้อง

• ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทฯ ได้แก่  
นายโยธนิ ดำาเนินชิาญวนชิิย์  
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิท 
ทีเ่ก่ียวข้องโดยทางอ้อม

ค่างานก่อสร้าง 15.21 1.55 เป็นการว่าจ้างบริการงานก่อสร้างจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ราคาตลาด

ขายอะไหล่ ยาง 
และไม้ท่อน

0.57 0.87 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง 
- ไม้ท่อนเป็นการขายวัตถุดิบให้แก่
ภายนอกและบริษัทที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจปกติซึ่ึ่ ง
กำาหนดราคาโดยราคาตลาด
- อะไหล่และยางมาจากการส่ังซึ่ื�อ
จากบริษัทภายนอกในปริมาณ์มาก
เพ่ือนำามาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและ
สนิคา้ทางรถบรรทกุภายในกลุม่บรษิทัฯ  
ทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง จึงนำา
อะไหล่ส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

ลูกหนี�อื่น 0.09 0.68 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

เจ้าหนี�อื่น 4.43 - รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

44. บริษัท อี85 จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
ผลิตภัณ์ฑ์ที่ได้จากการ 
กลั่นนำ�ามันปิโตรเลียม 
เชิ่น เอทานอล

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการบรษัิทย่อย ได้แก่  

นายสมยศ เกตอุนิทร์ และ 
นายประหยดั แช่ิมภชุิา 
เป็นกรรมการของทีเ่ก่ียวข้อง

ขายอะไหล่ 0.02 เป็นการจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่
เก่ียวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ส่ังซึ่ื�อจาก
บริษัทภายนอกในปริมาณ์มากเพ่ือนำา
มาใชิ้ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
ทางรถบรรทุกภายในกลุ่มบริษัทฯ 
ทำาให้มีอำานาจในต่อรองสูง จึงนำา
อะไหล่ส่วนที่เหลือมาจำาหน่ายต่อ ซ่ึึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

รายได้อื่น : 
ค่าขนส่ง

- 0.26 เป็นการให้บริการแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง
 โดยนำาทรัพยากรที่เหลือใชิ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากอ่ใหเ้กิดประโยชินต์ามการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ซึ่ื�อก๊าซึ่ธรรมชิาติ 22.34 2.70 เป็นการจัดหาเชืิ�อเพลิงที่ใชิ้ในการ
ขนส่ งทางรถบรรทุกจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำาไปใชิ้ในการขนส่ง
วัตถุดิบและสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ ราคาตลาด

เจ้าหนี�การค้า - 1.08 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

45. บริษัท ฮันนิมูน  
ไพรเวท ไอซ์์แลนด์
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
และรีสอร์ท

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าบริการสถานที่ 4.20 - เป็นการใช้ิบริการทรัพย์สินจากบริษัท
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดยเทียบ
เคียงกับราคาตลาด

46. บริษัท คันนา จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกป่าการดูแลรักษา

• สถานะเป็นบรษัิทร่วม
• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  

นายปิยะชิยั สงวนชีิพ  
นายศริศิกัด์ิ นาใจคง  
นายชิินรฐั บุญชิ ูและ 
นายทววีฒัน์ ศรปีระพฒันาวงศ์  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่ื�อไม้ และ
ต้นกระดาษ

- 641.52 เป็นการจัดหาสินค้าจากบริษัทที่
เก่ียวข้องเพ่ือนำามาใชิ้ในกระบวนการ
บรรจุสินค้า ซึ่ึ่งมีการกำาหนดราคา โดย
เทียบเคียงราคาตลาด

ค่าบริหารจัดการ
โรงชิิพ

- 11.02 เป็นการว่าจา้งบรหิารจดัการจากบรษิทั
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่ึ่งกำาหนดราคา
โดยใชิ้ต้นทุนบวกกำาไร

เจ้าหนี�การค้า - 35.90 รายการเกี่ยวเนื่องกับการซึ่ื�อสินค้า

เจ้าหนี�อื่น - 2.73 รายการเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจ

47. บริษัท 304 พลาซ์่า
 2 จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ : การให้
เชิ่า และการดำาเนินงาน
ด้านอสังหาริมทรัพย์

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้แก่
นายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อมในบรษัิททีเ่ก่ียวข้อง

• กรรมการของบรษัิทย่อย ได้แก่  
นายปิยะชิยั สงวนชีิพ และ 
นายทรงวฒุ ิธรรมรตันางกรู  
เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

ค่าเชิ่าห้องพัก 2.35 3.49 เป็นการจัดหาท่ีพักให้กลุ่มพนักงาน  
AEC ตามสัญญาจ้างจากบริษัทที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งเป็นโดยกำาหนดราคา
เทียบเคียงราคาตลาด 

48. บริษัท มายกรีน 
วิลเลจ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การใชิ้
เชิ่า และการดำาเนินงาน
ด้านอสังหาริมทรัพย์

• นายจตพุร ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ญาตสินทิ
ของนายโยธนิ ดำาเนนิชิาญวนชิิย์ ซึ่ึง่เป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบรษัิททีเ่ก่ียวข้องโดย
ทางอ้อม

ค่าเชิ่าคลังสินค้า - 4.55 เปน็การเชิา่และใชิบ้รกิารทรพัยส์นิจาก
บริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ซ่ึึ่งกำาหนดราคาโดย
เทียบเคียงราคาตลาด



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)120 121

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ลักิษัณะความสััมพัื่น์ธ์ ลักิษัณะ
รายกิาร

มูลค่าข้องรายกิาร 
(ล้าน์บาท)

เหตุ่ผู้ลและความจำาเป็น์
ข้องกิารเข้้าทำารายกิาร

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2562

49. บริษัทที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ

• บรษัิททีเ่ก่ียวข้องอืน่ ๆ  ทีท่ำาธรุกรรมกับ
บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยรวมกันน้อย
กว่า 1.00 ล้านบาท โดยมกีรรมการ และ
/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ร่วมกันกับบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย

ขายสินค้า 0.60 0.37 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่ทำากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่ึ่ง
กำาหนดราคาโดยใชิ้ราคาตลาด ราคา
เทียบเคียงราคาตลาด ประกาศของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือต้นทุนบวกกำาไร
แล้วแต่กรณ์ี

รายได้อื่น 0.83 1.92

ซึ่ื�อสินค้า 1.22 0.33

ค่าบริการและ
ค่าใชิ้จ่ายอื่น

14.12 1.26

ลูกหนี�การค้า 4.09 4.03

ลูกหนี�อื่น 2.53 1.61

เจ้าหนี�การค้า 1.69 0.35

เจ้าหนี�อื่น 9.72 8.77

หมายเหตุ : การกำาหนดราคาโดยเทียบเคียงราคาตลาด หมายถึง การที่กลุ่มบริษัทฯ นำาราคาของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณ์ะใกล้เคียงกันที่กลุ่มบริษัทฯ 
ทำาธุรรมกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก หรือราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณ์ะทำานองเดียวกันให้
กับบุคลลทั่วไป มาปรับด้วยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว เพ่ือให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด เนื่องจากสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่มี
ราคาตลาดหรือราคาที่กลุ่มบริษัทฯ ทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกให้ใช้ิเปรียบเทียบโดยตรง อาทิเชิ่น ผลิตภัณ์ฑ์กระดาษที่จำาหน่ายให้บุคคลภายนอก
จะเป็นกระดาษรีมเล็กที่ผ่านกระบวนการตัดแล้ว แต่กระดาษท่ีจำาหน่ายให้กับบุคลลที่เก่ียวข้องแห่งหนึ่งจะเป็นกระดาษม้วน กลุ่มบริษัทฯ จึงนำาราคาที่
จำาหน่ายให้บุคคลภายนอกมาปรับด้วยต้นทุนค่าตัด เพ่ือให้สามารถกำาหนดราคาของผลิตภัณ์ฑ์ดังกล่าวโดยเทียบเคียงราคาที่กลุ่มบริษัทฯ ทำาธุรกรรม
กับบุคคลภายนอกได้ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทีป่ระชุิมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที ่3/2562 เมือ่วันที ่26 มนีาคม 2562 เห็นว่ารายการเก่ียวโยงทีเ่กิดขึ�นในปี 2561 เปน็รายการทีมี่ความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล และขอใหฝ้า่ยจดัการเพ่ิมคำาอธบิายถงึเหตุผลของการใช้ิหลกัเกณ์ฑ์การกำาหนดราคาของแต่ละรายการใหช้ิดัเจน และกำาชัิบให้มเีอกสาร
ที่เพียงพอในการพิจารณ์าความสมเหตุสมผลและการกำาหนดราคาด้วย และที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 ได้พิจารณ์ารับทราบรายการเกี่ยวโยงในชิ่วงไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12.1.2 รายกิารระหว่างกิัน์ท่�ไม่ใช่รายกิารธุรกิิจปกิต่ิหร่อสัน์ับสัน์ุน์ธุรกิิจปกิต่ิ 

ณ์ สิ�นปี 2561 และ ณ์ สิ�นไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ไม่ใชิ่รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติคงค้างอยู่ 3 

รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี� 

บุคคลท่�อาจม่ความข้ัดแย้ง ลักิษัณะความสััมพื่ัน์ธ์ รายกิารท่�เกิ่�ยวข้้องกิัน์
มูลค่าข้องรายกิาร (ล้าน์บาท)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
1. Double A Holdings 
Limited 
ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจ
หลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
 (Holding Company) ในกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัทฯ

• กรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่  
นางสาววิไลวรรณ์ กาญจน์กมล  
นายวัชิเรนทร์ นิสากรเสน  
นายปิยะชิัย สงวนชิีพ และ 
นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์  
เป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่  
นางสาววิไลวรรณ์ กาญจน์กมล  
นายวัชิเรนทร์ นิสากรเสน  
เป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

• กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ ได้แก่ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการจำาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

 2,687.15 -

2. บริษัท 304 อินดัสเตรียล
 ปาร์ค จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การพัฒนาและ
จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

• นายจตุพร ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ญาติสนิทของ 
นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ซึ่ึ่งเป็นกรรมการและผู้ 
บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

• กรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่  
นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม และนายปิยะชิัย  
สงวนชิีพ เป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ขายที่ดิน 117.74 -

บุคคลท่�อาจม่ความข้ัดแย้ง ลักิษัณะความสััมพื่ัน์ธ์ รายกิารท่�เกิ่�ยวข้้องกิัน์
มูลค่าข้องรายกิาร (ล้าน์บาท)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
3. บริษัท มายกรีนทาวน์ 2 
จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การเชิ่า
และการดำาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

• กรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่  
นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม และ  
นายปิยะชิัย สงวนชิีพ เป็นกรรมการในบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง

ขายที่ดิน - 16.20

4. บริษัท โปรมีโก้ เซ์อร์วิส
 จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ : การบำารุงรักษา
และการซึ่่อมแซึ่มเครื่องจักร

• กรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่  
นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์  
นายโชิคชิัย สุทธิปรีชิา  
นายศิริศักดิ์ นาใจคง  
นายสมยศ เกตุอินทร์ และ  
ว่าที่ร้อยตรีจารีนทร์ เอี่ยมสุภาษิต  
เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ื�ออุปกรณ์์สำานักงาน
เครื่องจักร อุปกรณ์์ และ
ยานพาหนะ

27.86 -

5. Exalt Investment Limited 
ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจ
หลักโดยการลงทุนในบริษัท

• กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ ได้แก่ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็น ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 942.00

6. บริษัท ไดอะมอนด์
 ทรานสปอร์ต โฮลดิ้ง จ�ากัด
 ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจ
หลักโดยการถือหุ้นในบริษัท 
(Holding Company)

• กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ ได้แก่ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการจำาหน่ายเงิน
ลงทุนใน บริษัทย่อย

- 681.00

รายกิารระหว่างกิัน์กิับ Double A Holdings Limited

รายไดจ้ากการจำาหนา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเกดิจากการทีบ่รษิทัฯ จำาหนา่ยเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของ DA Alizay SAS ทั�งหมดจำานวน 75,737,012 
หุ้น ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่ึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 98.86 ของหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเงินที่ได้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ DA 
Alizay SAS ไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ และ Double A Holdings Limited ได้ลงนามในสัญญาซึ่ื�อขายหุ้น (Share Sale 
and Purchase Agreement) เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2561 โดยในสญัญาไดร้ะบมุลูคา่การซึ่ื�อขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไวท้ี ่2,687,149,185 บาท 
(คิดเป็นราคาต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ์หุ้นละ 35.48 บาท หรือ 0.91 ยูโร) และได้ระบุถึงการให้สิทธิต่างๆ แก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay 
SAS โดยไม่มีค่าตอบแทน อาทิเชิ่น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใชิ้ตราสินค้า (Trademark Licensing) 6 ตราสินค้า ในเขตพื�นที่การค้า 25 ประเทศ (ราย
ละเอียดตามตารางในด้านล่าง) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์ในเขตพื�นที่การค้า 25 ประเทศ และสิทธิในการใชิ้เทคโนโลยีการผลิต ซึ่ึ่ง

สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั�งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และหาก Double A Holdings Limited และ/หรือ DA Alizay SAS มี
ความประสงค์จะตอ่อายสิุทธดิงักล่าวจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อั์กษรให้บรษิทัฯ ทราบและให้ความยนิยอมลว่งหน้าไมน่อ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัสิ�นสุดอายุ
สิทธิในการใชิ้ตราสินค้าดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใชิ้สิทธิดังกล่าวของ Double A Holdings Limited และ DA Alizay 
SAS เมื่อไหร่ก็ได้ขึ�นอยู่กับการพิจารณ์าของทางบริษัทฯ 

สาเหตุที่บริษัทฯ ให้สิทธิดังกล่าวแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS โดยไม่มีค่าตอบแทนนั�น เนื่องมาจากสิทธิดังกล่าวเป็น
สิทธิเดิมที่ DA Alizay SAS เคยได้รับและใชิ้ในการประกอบธุรกิจตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แม้สิทธิดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกำาไรให้แก่ DA Alizay SAS (ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 DA Alizay SAS มีขาดทุนสุทธิจำานวน 538.48 ล้านบาท 398.63 ล้าน
บาท 471.16 ล้านบาท และ 306.23 ล้านบาท ตามลำาดับ) แต่ก็ชิ่วยให้ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในภูมิภาคดังกล่าว หากในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ
 ประสงค์ที่จะเข้าไปทำาธุรกิจอื่นใดในภูมิภาคดังกล่าว ก็จะทำาให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รวดเร็วขึ�น อีกทั�ง บริษัทฯ มีสิทธิที่
จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้สิทธิดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชิอบหาก
เกิดความเสียหายขึ�นจากการใชิ้สิทธิดังกล่าว นอกจากนี� ก่อนที่บริษัทฯ จะจำาหน่ายหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS ออกไปนั�น บริษัทฯ มีภาระที่จะต้อง
จัดส่งกระดาษพิมพ์เขียนให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำาเป็นที่จะต้องให้ DA Alizay SAS เป็นผู้ดำาเนินการดังกล่าวแทนในชิ่วง
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นว่าการให้สิทธิดังกล่าวโดยไม่คิดค่าตอบแทนจาก Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS ไม่ได้เป็นการ
เอื�อประโยชิน์ในการทำาธุรกิจให้แก่ Double A Holdings Limited และ/หรือ DA Alizay SAS แต่อย่างใด ขณ์ะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ประโยชิน์จากการที่
ตราสินค้าของบริษัทฯ ยังคงเป็นที่รู้จักในภูมิภาคดังกล่าวไปอีกระยะเวลาหนึ่ง และทำาให้บริษัทฯ ไม่ผิดเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าเดิมที่ได้มีการตกลงกัน
ก่อนที่บริษัทฯ จำาหน่ายหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS ออกไป 
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ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ชิ โธมัทสุ โชิยยศ ที่ปรึกษา จำากัด มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสม
ผลและความเหมาะสมในการเข้าทำารายการดังกล่าว ซึ่ึ่งตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเข้าทำารายการจำาหน่ายไปซ่ึึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณ์ีการจำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS โดยบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ลงวันที่
 9 มีนาคม 2561 นั�น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า การเข้าทำารายการจำาหน่ายไปซึ่ึ่งเงินลงทุนทั�งหมดในหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS 
นั�น จะชิ่วยตัดการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของ DA Alizay SAS อย่างต่อเนื่องนับตั�งแต่เริ่มดำาเนินงานเชิิงพาณ์ิชิย์ในปี 2556 ซึ่ึ่งจะส่ง
ผลดตีอ่ภาพรวมตอ่ผลประกอบการของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคต รวมถงึผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ืิอถอืขององคก์ร ประกอบกบัเปน็การตดัภาระการจดัหา
วัตถุดิบเยื่อกระดาษให้กับ DA Alizay SAS ซึ่ึ่งจะชิ่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั�ง ยังชิ่วยลดภาระผูกพันในการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ DA Alizay SAS ในฐานะบริษัทย่อยอีกด้วย นอกจากนี� เงื่อนไขที่ระบุถึงการให้สิทธิบริษัทฯ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการให้สิทธิต่างๆ แก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และการกำาหนดมาตรการในการควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ�นต่อตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ นั�น เป็นการรักษาผลประโยชิน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม 

ในส่วนของราคาเสนอขายทีร่ะบุไวจ้ำานวน 2,687 ลา้นบาท กไ็มต่ำ่ากวา่ช่ิวงราคาประเมนิทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประเมนิได ้ซ่ึึ่งอยูท่ี ่2,605 – 2,914 
ลา้นบาท โดยทีป่รกึษาทางการเงินมคีวามเห็นวา่วธิคีดิลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวธิทีีมี่ความเหมาะสมทีสุ่ดในการประเมินมลูคา่หุ้น
ของ DA Alizay SAS เนือ่งจากเปน็วิธทีีค่ำานึงถงึผลประกอบการและความสามารถในการทำากำาไรของบรษิทัในอนาคตตลอดจนแนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม โดยเป็นการประมาณ์การกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าบริษัทจะได้รับและคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม ทั�งนี� ในการ
จัดทำาประมาณ์การทางการเงินนั�น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำาการประเมินมูลค่าหุ้นของ DA Alizay SAS โดยพิจารณ์าประมาณ์การกระแสเงินสด
ของธรุกจิผลติและจำาหนา่ยกระดาษพมิพเ์ขยีนของ Alizay ในกรณ์ปีจัจบุนั รวมกบัประมาณ์การกระแสเงนิสดสว่นเพ่ิมจากโครงการโรงไฟฟา้ชิวีมวลของ 
Biomasse Energie d’ Alizay (“BAE”) ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DA Alizay SAS (หลังหักรายการซึ่ื�อขายไอน้าระหว่างกัน) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณ์ฑ์การ
พิจารณ์าว่า DA Alizay SAS จะยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต (going concern basis) และจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ Alizay มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและมีกำาไรจากการดำาเนินงานในอนาคต โดยมีระยะเวลาการประมาณ์การเท่ากับอายุที่
เหลือของสัญญาการขายไฟฟ้าของ BEA ซึ่ึ่งจะสิ�นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2575 เนื่องจาก Alizay อาจต้องยุติการผลิตกระดาษเมื่อครบกำาหนดสัญญา
การขายไฟฟ้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตกระดาษจะสูงขึ�น โดยสมมติฐานหลักมีดังนี�

• ปริมาณ์ขายกระดาษเท่ากับ 180,000 ตัน เทียบเท่ากับอัตราส่วนประสิทธิภาพการผลิต (Operating Efficiency Factor) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 
63 ซึ่ึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าของ BEA

• ราคาขายเฉลี่ยนเท่ากับ 779 ยูโรต่อวัน 

• ต้นทุนการผลิตกระดาษคิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้ขายกระดาษ

• ค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 7 ล้านยูโรต่อปี

• เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของลูกหนี�การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี�การค้า อยู่ที่ 60 วัน 30 วัน และ 30 วัน ตามลำาดับ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรลงมติอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว ต่อมาที่ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำารายการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินจากการจำาหน่ายหุ้นสามัญของ DA Alizay 
SAS ทั�งจำานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชิอบให้นำารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริ
ษัทฯ เพื่อพิจารณ์าต่อไป โดยมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชิน์ของบริษัทฯ รวมทั�งได้ แจ้งให้ฝ่ายจัดการดูแล
เงื่อนไขในการเข้าทำารายการให้รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ�นจากการเข้าทำารายการดังกล่าว

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจของ Alizay และการสิ้นสุดของสิทธิที่บริษัทฯ ให้แก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS

ภายหลังจากที่บริษัทฯ จำาหน่ายหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS ไปให้แก่ Double A Holdings Limited นั�น DA Alizay SAS มีแผนที่จะปรับเปลี่ยน
ไปทำาธรุกิจอืน่ทีส่รา้งผลกำาไรแทนธุรกจิการผลิตและจำาหนา่ยกระดาษพิมพ์เขยีนทียั่งคงมผีลการดำาเนนิงานขาดทนุอยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึึ่งปจัจุบันยงัอยูร่ะหวา่ง
การศึกษาความเป็นไปได้ของการดำาเนินธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี ในกรณ์ีที่ Double A Holdings Limited และ/หรือ DA Alizay SAS มีความประสงค์จะ
ต่ออายุสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะรับทราบและให้ความยินยอมให้สิทธิดังกล่าวต่อไปไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในอดตีทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั กลุม่บรษิทัฯ ไมเ่คยสง่ผลติภณั์ฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของกลุม่บรษิทัฯ ไปขายในเขตพื�นทีก่ารคา้ 25 ประเทศทีไ่ดใ้หส้ทิธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์แก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS จะมีก็เพียง 6 ตราสินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการใชิ้ตราสินค้าแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS เท่านั�นที่มีการขายอยู่ในเขตพื�นที่การค้า 25 ประเทศดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี หากบริษัทฯ ต้องการใชิ้ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งใน 6 ตราสินค้าที่บริษัทฯ ให้สิทธิในการใชิ้ตราสินค้าไปเพื่อดำาเนินธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งใน
เขตพื�นที่การค้า 25 ประเทศในข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลิกการให้สิทธิดังกล่าวทั�งหมดแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแข่งขันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชิน์กับกลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อเขตพื้นที่การค้าที่บริษัทฯ ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์์แก่ 
Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS

1. แอลจีเรีย
2. ออสเตรีย
3. เบลเยี่ยม
4. บราซึ่ิล
5. อียิปต์
6. ฝรั่งเศส
7. เยอรมันนี
8. ไอร์แลนด์
9. อิตาลี

10. จอร์แดน
11. ลักแซึ่มเบิร์ก
12. มาซึ่ิโดเนีย
13. มอลโดวา
14. โมร็อกโก
15. เนเธอแลนด์
16. ปาเลสไตน์
17. โปแลนด์
18. โปรตุเกส

19. โรมาเนีย
20. รัสเซึ่ีย
21. สเปน
22. สวิตเซึ่อร์แลนด์
23. ตูนีเซึ่ีย
24. ยูเครน
25. สหราชิอาณ์าจักร

รายช่ือตราสินค้าที่บริษัทฯ ให้สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการใช้ตราสินค้าแก่ Double A 
Holdings Limited และ DA Alizay SAS

1. Double A 70, 75, 80, 90, 100 gsm
2. Hi plus 75 gsm
3. Smart Copy 80 gsm
4. Smart Eco 75 gsm
5. Smartis 70 gsm
6. Winter

หมายเหต:ุ ณ์ สิ�นไตรมาส 3 กลุม่บรษิทัฯ จำาหนา่ยสนิคา้ให้แกล่กูคา้ประมาณ์ 138 ประเทศ

หมายเหตุ: ณ์ สิ�นไตรมาส 3 กลุ่มบริษัทฯ มี
ตราสินค้าทั�งหมด 13 ตราสินค้า

1) รายกิารระหว่างกิัน์กิับบริษััท 304 อิน์ดัสัเต่รียล ปาร์ค จำากิัด

ทีดิ่นดงักลา่วเปน็พื�นทีว่่างเปลา่ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ไมไ่ดใ้ชิป้ระโยชิน ์และไมม่แีผนกอ่สรา้งส่ิงปลกูสรา้งในอนาคต อกีทั�ง การจำาหนา่ยพื�นทีดั่งกลา่วออก
ไปไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าทำารายการดังกล่าว โดยราคาที่ใชิ้ในการเข้าทำา
รายการดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าที่ดิน ที่จัดทำาโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซึ่ัล (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ฉบับ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาซึ่ื�ออยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ซึ่ึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นชิอบให้นำารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจาณ์า
ต่อไป

2) รายกิารระหว่างกิัน์กิับบริษััท มายกิรีน์ทาวน์์ 2 จำากิัด

ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจำาหน่ายที่ดินดังกล่าว
ออกไปใหแ้กบ่รษิทั มายกรนีทาวน ์2 จำากดั โดยราคาทีใ่ช้ิในการเขา้ทำารายการดงักลา่วอา้งองิจากรายงานประเมนิมลูคา่ทีด่นิ ทีจ่ดัทำาโดยบรษิทั อเมรกิา 
แอ๊พเพรซึ่ัล (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2562

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาขายอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมินที่จัดทำาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นชิอบให้นำารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชิุมคณ์ะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณ์าต่อไป 

3) รายกิารระหว่างกิัน์กิับบริษััท โปรม่โกิ้ เซึ่อร์วิสั จำากิัด

การซึ่ื�อทรัพย์สินจาก PMC เป็นไปเพื่อลดต้นทุนในการซึ่่อมบำารุงและลดภาระต้นทุนของบริษัทฯ ในการซึ่ื�อทรัพย์สินใหม่ ซึ่ึ่งมีราคาสูงกว่าที่บริษัทฯ
 จะซึ่ื�อจาก PMC ทั�งนี� ในส่วนของอุปกรณ์์สำานักงาน เครื่องมือ เครื่องใชิ้ เครื่องจักรและอุปรกรณ์์เครื่องจักร และยานพาหนะ ที่ได้รับการประเมินราคา
ตามรายงานประเมินมูลค่าที่จัดทำาโดยบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำากัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นั�น ได้ถูกกำาหนดราคาเข้าทำารายการโดย
ใชิ้มูลค่าทรัพย์สินมีมูลค่าประเมินสุทธิรวมทั�งสิ�น 24.92 ล้านบาท และสำาหรับอุปกรณ์์สำานักงาน ยานพาหนะ และเครื่องมือและเครื่องใชิ้ ที่เป็นรายการ
ทรพัยสิ์นใหมท่ีซ่ึ่ื�อเขา้มาภายหลงัผูป้ระเมนิราคาอสิระเขา้ประเมนิราคาทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นดังกล่าวเกอืบทั�งหมดมมีลูคา่ตำ่ากวา่ 10,000 บาท (ยกเวน้
ยานพาหนะจำานวน 4 คัน) ได้ถูกกำาหนดราคาโดยใชิ้มูลค่าสุทธิตามบัญชิี ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ึ่งมีมูลค่ารวมทั�งสิ�น 2.91 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาซึ่ื�ออยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม จึงเห็นชิอบให้นำารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณ์าต่อไป 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)124 125

4) รายกิารระหว่างกิัน์กิับ Exalt Investment Limited

การซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั�นเป็นรายการที่เกิดขึ�นจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซึ่ื�อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ�ง จำากัด จำานวน 
11,999,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อละ 99.99 ของหุ้นทีอ่อกและชิำาระแลว้ของ DAPK จาก Exalt Investment Limited ซึ่ึง่เป็นบรษิทัท่ี Double A Holdings 
limited ถือหุ้นทั�งหมด โดย Double A Holdings Limited เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
 ในสัดส่วนร้อยละ 98.86 ของหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ สำาหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าทำารายการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือลดโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชิน์และเพื่อให้เกิดความชิัดเจนตามสายธุรกิจมากยิ่งขึ�น โดยบริษัทฯ และ Exalt Investment Limited ได้ลงนามใน
สัญญาซึ่ื�อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในสัญญาได้ระบุมูลค่าการซึ่ื�อขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยดังกล่าวไว้ที่ 830.00 ล้านบาท (คิดเป็นราคาต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ์หุ้นละ 69.1666 บาท)

 ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดว่้าจา้งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ิ โธมทัสุ โชิยยศ ทีป่รกึษา จำากดั มาเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมาใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตสุมผลและ
ความเหมาะสมในการเขา้ทำารายการดงักล่าว ซึ่ึง่ตามรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกบัการเขา้ทำารายการจำาหนา่ยไปซึ่ึง่สินทรพัย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณ์ีการเข้าซึ่ื�อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ�ง จำากัด โดยบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ลง
วันที่ 22 มกราคม 2562 นั�น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า การเข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้นสามัญของ DAPK จะชิ่วยลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชิน์ที่อาจเกิดขึ�น เนื่องจาก DAPK เป็นผู้ผลิตและจัดหาบรรจุภัณ์ฑ์ให้แก่กลุ่มธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษของ
กลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถใชิ้ประโยชิน์จากกำาลังการผลิตส่วนเกิดเพื่อพัฒนาและขยายสายผลิตภัณ์ฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 
เพื่อรองรับความต้องการของกระดาษห่อบรรจุภัณ์ฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ�น อีกทั�ง สามารถสะท้อนผลประกอบการของกลุ่มธรุกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษ
และเยื่อกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดีขึ�นจากการรวมผลประกอบการของ DAPK โดยการเข้าทำารายการดังกล่าวจะชิ่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์
หลักในด้านการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ 

ในส่วนของราคาเสนอขายทีร่ะบุไวจ้ำานวน 830 ลา้นบาท กไ็มต่ำ่ากวา่ช่ิวงราคาประเมนิทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประเมนิได ้ซ่ึึ่งอยูท่ี ่782 – 837 ลา้น
บาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น
ของ DAPK เนือ่งจากเปน็วิธทีีค่ำานงึถงึความสามารถในการทำากำาไรของบรษิทัในอนาคตตลอดจนแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดยเปน็การ
ประมาณ์การกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าบริษัทจะได้รับและคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรลงมติอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว ต่อมาที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำารายการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ชิำาระเงินค่าหุ้นของ DAPK ทั�งจำานวนให้แก่ 
Exalt Investment Limited เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุิมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาซึ่ื�ออยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ซ่ึึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นชิอบให้นำารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุิมคณ์ะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณ์าต่อไป 

5) รายกิารระหว่างกิัน์กิับบริษััท ไดอะมอน์ด์ ทราน์สัปอร์ต่ โฮลดิ�ง จำากิัด

รายได้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการที่บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คันนา จำากัด ที่ AAH ถืออยู่ทั�งหมด จำานวน 94,079,998 หุ้น ให้แก่บริษัท ไดอะมอนต์ ทรานสปอร์ต โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่ึ่งมี
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายโยธิน ดำาเนินชิาญวนิชิย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของหุ้นที่ออกและชิำาระแล้วทั�งหมด 
โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการเขา้ทำากรายการเพ่ือลดผลกระทบจากหนว่ยธรุกจิทีไ่มท่ำากำาไร ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งของกลุม่บรษัิทฯ ทั�งนี� AAH 
และบริษัท ไดอะมอนต์ ทรานสปอร์ต โฮลดิ�ง จำากัด ได้ลงนามในสัญญาซึ่ื�อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
 2562 โดยในสัญญาได้ระบุมูลค่าการซึ่ื�อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไว้ที่ 681.10 ล้านบาท (คิดเป็นราคาต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ์หุ้นละ 7.24 บาท) 

ในการนี� บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำากัด มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและความ
เหมาะสมในการเข้าทำารายการดังกล่าว ซึ่ึ่งตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเข้าทำารายการจำาหน่ายไปซึ่ึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 นั�น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า การเข้า
ทำารายการจำาหนา่ยไปซึ่ึง่เงนิลงทนุในหุ้นสามญัของ KN นั�น จะชิว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ ปรบัโครงสรา้งการถอืหุ้นและโครงสรา้งการดำาเนินธรุกจิใหเ้ปน็ไปอยา่ง
เหมาะสมและเป็นไปตามแผนการดำาเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั�ง ยังชิ่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องรับผลกระทบจากความผันผวนของผลการ
ดำาเนินงานของ KN และไม่ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ KN อีกต่อไป

ในส่วนของราคาเสนอขายที่ระบุไว้จำานวน 681.10 ล้านบาท ก็ไม่ตำ่ากว่าราคาประเมินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ ซึ่ึ่งอยู่ที่ 631.80 ล้าน
บาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าตามบัญชิีปรับปรุงแล้ว เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ KN เนื่องจาก
เป็นวิธีมีการปรับปรุงรายการต่างๆ ให้สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของ KN ณ์ ปัจจุบัน ในขณ์ะที่ผลการดำาเนินงานในอดีตที่ผ่านมาของ KN มี
ขาดทุนจากการดำาเนินงานและมีความไม่แน่นนอนเกี่ยวกับแผนการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรลงมติอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าว ต่อมาที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำารายการดังกล่าว ปัจจุบัน AAH ได้รับชิำาระเงินค่าหุ้นของ KN ทั�งจำานวนจาก
บริษัท ไดอะมอนต์ ทรานสปอร์ต โฮลดิ�ง จำากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาซึ่ื�ออยู่ในระดับ
ทีเ่หมาะสม ซึ่ึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของทีป่รกึษาการเงนิอสิระ จงึเหน็ชิอบใหน้ำารายการดงักลา่วเสนอตอ่ทีป่ระชิมุคณ์ะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพจิารณ์า
ต่อไป 

12.2  มาตรการหร่อขั�นตอนการอนุมัต่การทำารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้อบังคับ
 ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณ์ะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและหลักเกณ์ฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั�งนี� ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณ์ีที่กฎหมายดังกล่าวกำาหนดให้รายการที่เกี่ยวโยงกันนั�นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชิุมเพื่อพิจารณ์าและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั�น ๆ  ทั�งนี� ในการเข้า
ทำารายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี�

(1) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณ์ะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัเิปน็หลกัการใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนมุตักิารทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง่ือนไขการคา้โดย
ทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้หากรายการดังกล่าวนั�นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณ์ะเดียว
กับที่วิญญููชินจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณ์ี) ทั�งนี� บริษัทจะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชิุมคณ์ะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชิุมคณ์ะกรรมการในทุกไตรมาส 

(2) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณ์าและให้ความเห็นโดยคณ์ะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอต่อคณ์ะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชิุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ์ี) เพื่อพิจารณ์าอนุมัติต่อไป ทั�งนี� ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณ์ะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณ์ะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณ์ฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณ์ีที่คณ์ะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชิำานาญในการพิจารณ์ารายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ�นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความ
ชิำานาญพิเศษ เชิ่น ผู้สอบบัญชิี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวเพ่ือให้คณ์ะ
กรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณ์ะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถื้อหุ้น (แลว้แตก่รณ์)ี ใช้ิเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การเขา้ทำารายการ
ดังกล่าวมีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงผลประโยชิน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ ทั�งนี� บริษัทจะเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชิีของบริษัท

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณ์ทีีมี่การเขา้ทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัในอนาคต คณ์ะกรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
 รวมทั�งข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณ์ะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชิีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชิีและผู้สอบบัญชิีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และหลักเกณ์ฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)126 127

13. ขึ้้อม่ลุ่ท�งก�ริเงินิที�สัำ�คัญ

13.1 สัรุปรายงานการสัอบบัญชุ้

ฐาน์ะกิารเงิน์และผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผูส้อบบัญชิไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชิทีีร่บัรองทัว่ไป ซึ่ึง่กำาหนดใหต้อ้งวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ืิอ
มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่ งบการเงินแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเท็จจรงิอันเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่ตั�งแตป่ ี2560-2562 ผูส้อบบัญชิไีดแ้สดงความเหน็วา่งบการเงนิ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชิีที่รับรองทั่วไป 
ซึ่ึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสัดงฐาน์ะทางกิารเงิน์

ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 60

ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 61

ปี 2562 สัิ�น์สัุด
31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

สั่นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 617.03 1.54 680.66 2.01 473.08 1.53

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 4,246.54 10.60 3,598.18 10.61 3,127.48 10.09

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 104.99 0.26 116.95 0.35 - -

สินค้าคงเหลือ 5,400.15 13.48 3,687.99 10.87 4,047.31 13.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 936.04 2.34 537.70 1.58 414.46 1.34

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - 1,242.40 3.66 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,304.75 28.21 9,863.88 29.08 8,062.33 26.02

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�าประกัน 2.00 0.00 2.84 0.01 7.38 0.02

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,124.89 5.30 2,294.85 6.76 2,533.86 8.18

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 24,264.64 60.56 20,563.52 60.61 19,143.43 61.78

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซึ่อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 13.15 0.03 11.09 0.04 10.44 0.03

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า 24.82 0.06 - - - -

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 1,841.63 4.60 65.78 0.19 31.32 0.11

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี 368.64 0.92 964.92 2.84 943.28 3.04

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 123.31 0.31 158.19 0.47 252.63 0.82

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,763.08 71.79 24,061.19 70.92 22,922.34 73.98

รวมสินทรัพย์ 40,067.83 100.00 33,925.07 100.00 30,984.67 100.00

หน้�สั่นและสั่วนของผู้้้ถุ่อหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 2,600.63 6.49 754.39 2.22 561.11 1.81

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 2,543.86 6.35 2,056.45 6.06 2,060.88 6.65

ส่วนของเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงินที่ถึง
กำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี

229.03 0.57 44.20 0.13 27.16 0.09

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี 455.26 1.14 455.97 1.34 456.68 1.47

งบแสัดงฐาน์ะทางกิารเงิน์

ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 60

ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 61

ปี 2562 สัิ�น์สัุด
31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงกำาหนดชิำาระภายใน
หนึ่งปี

441.29 1.10 2,349.72 6.93 2,200.29 7.10

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 469.08 1.17 239.49 0.71 290.72 0.94

หนี�สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

- - 10.70 0.03 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,739.15 16.82 5,910.92 17.42 5,596.84 18.06

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี

41.94 0.10 27.39 0.08 36.45 0.12

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระ
ภายในหนึ่งปี

1,361.67 3.40 905.69 2.67 449.01 1.45

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระ
ภายในหนึ่งปี

14,668.17 36.61 11,237.11 33.12 11,160.34 36.02

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน 143.77 0.36 162.49 0.48 272.91 0.88

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี 1,400.89 3.50 1,094.55 3.23 964.85 3.11

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,616.44 43.97 13,427.23 39.58 12,883.56 41.58

รวมหนี้สิน 24,355.59 60.79 19,338.15 57.00 18,480.40 59.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 5,029.86 12.55 5,029.86 14.83 5,029.86 16.23

ทุนออกจำาหน่ายและชิำาระเต็มมูลค่าแล้ว 4,053.70 10.12 4,053.70 11.95 4,053.70 13.08

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,144.53 5.35 2,144.53 6.32 2,144.53 6.92

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท (908.23) (2.27) (908.23) (2.68) (1,652.58) (5.33)

ผลต่างจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (593.90) (1.48) (593.90) (1.75) (593.90) (1.92)

ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันของ
บริษัทร่วม

(79.87) (0.20) (79.87) (0.24) (80.58) (0.26)

กำาไรสะสม 5,357.96 13.37 4,771.50 14.06 4,948.19 15.97

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5,416.63 13.52 4,273.34 12.61 3,595.19 11.61

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,390.82 38.41 13,661.07 40.27 12,414.55 40.07

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 182.17 0.45 722.82 2.13 89.72 0.29

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

139.25 0.35 203.03 0.60 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,712.24 39.21 14,586.92 43.00 12,504.27 40.36

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 40,067.83 100.00 33,925.07 100.00 30,984.67 100.00

บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ์ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้ควบคุม
เดียวกัน โดยงบการเงิน ณ์ 31 ธันวาคม 2560 ที่นำามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้อ้างอิงจากยอดวันที่ 1 มกราคม 2561 ในรายงานงบการเงิน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)128 129

งบกิำาไรข้าดทุน์เบ็ดเสัร็จ
ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่1)

31 ธ.ค. 60
ปี 2561สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 61
ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่2)

31 ธ.ค. 61
ปี 2562 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

กำาไรขาดทุน
รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 20,492.66 91.89 19,092.76 86.82 18,626.10 85.99 17,459.69 87.68

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 599.75 2.69 1,360.10 6.18 1,360.10 6.28 1,000.95 5.03

รายได้จากการขายไม้สับ 434.82 1.95 185.66 0.84 185.66 0.86 187.97 0.94

รายได้จากการให้บริการ 360.37 1.61 482.48 2.19 597.79 2.76 468.72 2.35

รายได้อื่น 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 363.25 1.63 249.48 1.14 251.87 1.16 676.37 3.40

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

- - 515.44 2.34 515.45 2.38 12.46 0.06

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ถาวร

- - 4.37 0.02 - - - -

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
ถาวร

- - 68.93 0.32 68.86 0.32 20.05 0.11

ดอกเบี�ยรับ 3.91 0.02 6.96 0.03 - - - -

อื่น ๆ 46.73 0.21 25.95 0.12 55.87 0.25 85.67 0.43

รวมรายได้ 22,301.49 100.00 21,992.13 100.00 21,661.70 100.00 19,911.88 100.00

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายกระดาษ 16,183.98 75.76 14,299.89 74.44 13,996.34 74.52 12,817.26 74.22

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 490.52 2.29 850.95 4.43 953.09 5.07 926.40 5.36

ต้นทุนขายไม้สับ 359.02 1.68 175.22 0.91 175.22 0.93 153.25 0.89

ต้นทุนการให้บริการ 390.61 1.83 432.43 2.25 550.82 2.93 453.31 2.62

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัด
จำาหน่าย

3,112.39 14.57 2,584.12 13.46 2,153.85 11.47 1,978.01 11.45

ค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร 736.22 3.45 765.34 3.98 832.28 4.43 831.34 4.82

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ถาวร

25.39 0.12 - - 19.69 0.10 69.71 0.41

ขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย์
ถาวร

33.13 0.16 - - - - - -

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชิีวภาพ – ต้นกระดาษ

29.42 0.14 101.31 0.53 101.31 0.54 40.22 0.23

รวมค่าใช้จ่าย 21,360.68 100.00 19,209.26 100.00 18,782.60 100.00 17,269.50 100.00

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและราย
ได้ภาษีเงินได้

940.81 4.22 2,782.87 12.65 2,879.10 13.29 2,642.38 13.27

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม

(208.97) (0.94) 287.46 1.31 287.46 1.33 403.71 2.03

งบกิำาไรข้าดทุน์เบ็ดเสัร็จ
ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่1)

31 ธ.ค. 60
ปี 2561สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 61
ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่2)

31 ธ.ค. 61
ปี 2562 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและรายได้ภาษีเงิน
ได้

731.84 3.28 3,070.33 13.96 3,166.56 14.62 3,046.09 15.30

ค่าใชิ้จ่ายทางการเงิน (998.62) (4.48) (931.53) (4.24) (936.85) (4.99) (833.59) (4.83)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษี
เงินได้

(266.78) (1.20) 2,138.80 9.72 2,229.71 9.63 2,212,50 10.47

รายได้ภาษีเงินได้ 86.14 0.39 672.98 3.06 673.19 2.74 88.10 0.39

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีจาก
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

(180.64) (0.81) 2,811.78 12.78 2,902.90 12.37 2,300.60 10.86

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนิน
งานที่ยกเลิก

(699.74) (3.14) (492.27) (2.24) (492.27) (2.27) (6.08) (0.03)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (880.38) (3.95) 2,319.51 10.54 2,410.63 10.10 2,294.52 10.83

งบการเงินปี 2560 (ปรับปรุงใหม่1) ที่นำามาเปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการดำาเนินงานที่
ยกเลิกไปแสดงต่างหาก ให้รายได้และค่าใชิ้จ่ายบางรายการลดลงจากการรายงานในครั�งก่อน

งบการเงนิป ี2561 (ปรบัปรงุใหม2่) ทีน่ำามาเปรยีบเทยีบป ี2562 ไดม้กีารปรบัปรงุงบการเงนิรวมยอ้นหลงัจากการจดัโครงสรา้งการดำาเนนิธรุกิจของ
กลุ่มบริษัทระหว่างปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

งบกระแสเงินสด

งบกิระแสัเงิน์สัด

ปี 2560 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 60

ปี 2561 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 61

ปี 2561 สัิ�น์สัุด 
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 61

ปี 2562 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมดำาเน่นงาน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (266.78)  2,138.80 2,229.71 2,212.51

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (774.43) (540.39) (540.39) (6.08)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (1,041.21)  1,598.41 1,689.32 2,206.43

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 2,615.93 2,421.61 2,489.19 2,414.86

 ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 15.27 19.40 19.76 (16.15)

 บัญชิีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอน
กลับ)

6.12 1.33 1.33 83.35

 ตัดจำาหน่ายค่าใชิ้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 106.25 122.96 122.96 104.34

 (กำาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ

156.86 427.80 427.80 45.09

 (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 33.04 (68.93) (68.86) (20.05)

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 (4.37) 19.69 69.71

 (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7.48 (515.44) (515.44) (12.47)

 ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.97 (287.46) (287.46) (403.71)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)
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งบกิระแสัเงิน์สัด

ปี 2560 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 60

ปี 2561 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 61

ปี 2561 สัิ�น์สัุด 
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 61

ปี 2562 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ�น 14.63 12.93 14.31 66.51

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ�นจริง จากการทำา
สัญญาซึ่ื�อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

110.49 (61.62) (61.62) 28.64

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ�นจริง 34.36 7.63 7.51 (12.91)

ดอกเบี�ยรับ (4.10) (6.98) (4.57) (5.75)

ค่าใชิ้จ่ายดอกเบี�ย 974.18 905.13 908.10 810.28

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน

3,263.66 4,572.40 4,762.02 5,358.17

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น (863.86) (105.80) (90.58) 487.55

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (116.95) (116.95) 116.95

สินค้าคงเหลือ 8.67 811.65 809.17 (508.81)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (77.27) 241.88 227.44 12.77

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (42.30) (12.25) (80.32) (90.07)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น (30.53) 522.63 519.84 63.93

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 87.66 (133.42) (132.00) 1.77

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน (4.60) (15.45) (16.46) (8.13)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 2,341.43 5,764.69 5,882.16 5,434.13

รับดอกเบี�ย 4.06 4.94 126.80 5.75

จ่ายดอกเบี�ย (941.00) (895.95) (899.46) (779.70)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 7.94 (9.88) (9.89) (9.27)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 1,412.43 4,863.80 5,099.61 4,650.91

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�าประกัน - - (0.84) (4.55)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 224.28 224.28 133.62

เงินสดเพิ่มขึ�น(ลดลง)จากการตัดจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1.55) 2,557.28 2,557.28 680.69

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (941.78)

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (95.41) (111.58) (39.63) -

รับชิำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 39.63 39.63 -

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 69.98 276.90 276.98 181.63

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ (667.58) (371.86) (569.53) (1,195.74)

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซึ่อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (3.82) - - (2.10)

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อต้นกระดาษ (5.92) (12.38) (20.35) (26.31)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน (704.30) 2,602.27 2,467.82 (1,174.54)

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11,699.05 5,784.12 5,784.12 3,614.29

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (13,730.24) (7,600.27) (7,630.27) (3,807.58)

งบกิระแสัเงิน์สัด

ปี 2560 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 60

ปี 2561 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 61

ปี 2561 สัิ�น์สัุด 
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 61

ปี 2562 สัิ�น์สัุด

31 ธ.ค. 62

ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท ล้าน์บาท

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (7.35) - - -

ชิำาระคืนเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน (207.14) (198.15) (233.05) (52.64)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 2,554.12 - - 4,305.56

ชิำาระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (754.20) (1,542.20) (1,542.20) (4,549.43)

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (457.71) (457.71) (457.71) (457.71)

เงินปันผลจ่าย - (4,073.97) (4,073.96) (2,574.10)

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย (9.53) (6.00) (6.00) (5.53)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ - - (82.36) (22.80)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - 708.90 757.51 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (913.00) (7,385.28) (7,483.92) (3,549.94)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ�น (ลดลง) 129.23 (19.50) (18.83) (135.07)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (75.64) 61.29 64.68 (208.64)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 662.11 586.47 617.03 680.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จัดประเภทเป็นการ
ดำาเนินงานที่ยกเลิก

- (1.05) (1.05) 1.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 586.47 646.71 680.66 473.07
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13.2 อัตราสั่วนทางการเงิน

อัต่ราสั่วน์ทางกิารเงิน์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.71 1.67 1.44

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.70 0.71 0.63

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.18 0.81 0.81

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า (1) เท่า 6.13 5.50 5.87

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี่ย วัน 59 65 61

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (1) เท่า 9.74 8.59 6.56

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 37 42 55

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี�การค้า (1) เท่า 15.30 15.93 18.33

ระยะเวลาชิำาระหนี� วัน 24 23 20

Cash Cycle วัน 72 85 97

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตรากำาไรขั�นต้น ร้อยละ 20.39 24.53 24.94

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน ร้อยละ 2.81 10.15 10.24

อัตรากำาไรอื่น ร้อยละ 1.86 4.12 3.99

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร ร้อยละ 229.71 241.91 237.56

อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ -3.95 11.13 11.52

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1) ร้อยละ -5.35 16.00 16.94

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1) ร้อยละ -2.14 6.54 7.07

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (1) ร้อยละ 6.29 21.11 23.65

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (1) เท่า 0.54 0.59 0.61

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.56 1.33 1.48

อัตราส่วนความสามารถชิำาระดอกเบี�ย (2) เท่า 2.51 6.66 6.95

อัตราส่วนความสามารถชิำาระภาระผูกพัน (Cash basis) (3) เท่า 0.09 0.35 0.37

อัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อกำาหนดสิทธิ์ฯ (4) เท่า 1.23 1.03 1.15

หมายเหตุ : 

(1) ปรับสัดส่วนให้เป็นอัตราต่อปี (Annualized)

(2) อัตราส่วนความสามารถชิำาระดอกเบี�ย = กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบี�ยจ่ายจากการดำาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี�ยจ่ายจากการ
ดำาเนินงาน  ลงทุนและจัดหาเงิน 

(3) อัตราส่วนความสามารถชิำาระภาระผูกพัน (Cash basis) = กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน / (การจ่ายชิำาระหนี�สิน+รายจ่ายลงทุน+ซึ่ื�อ
สินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย) 

(4) อัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อกำาหนดสิทธิ์ฯ = หนี�สินที่มีภาระดอกเบี�ย หักด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด / ส่วน
ของผู้ถือหุ้น

14. ก�ริวิเคริ�ะห้์แลุ่ะคำ�อธิบ�ย่ขึ้องฝ่่�ย่จัดำก�ริ

14.1 คำาอธ์่บายและการวิเคราะห์ผู้ลการดำาเน่นงาน

ภาพื่รวมข้องผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) เดิมชิื่อ บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร จำากัด (มหาชิน) จดทะเบียนจัดตั�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำากัดกับ
กระทรวงพาณ์ิชิย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อ
มาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชินจำากัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทั�งนี� บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

งบการเงินปี 2560 (ปรับปรุงใหม่1) ที่นำามาเปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการดำาเนินงานที่
ยกเลิกไปแสดงต่างหาก ให้รายได้และค่าใชิ้จ่ายบางรายการลดลงจากการรายงานในครั�งก่อน ส่วนงบการเงินปี 2561 (ปรับปรุงใหม่2) ที่นำามาเปรียบ
เทียบ ปี 2562 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินรวมย้อนหลังจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างปี

ปจัจบัุนกลุม่บรษิทัฯ มโีรงงานผลิตเยือ่กระดาษ 2 โรง ซ่ึึ่งมผีลผลติรวมทั�งสิ�น ในปี ในปี 2560 จำานวน 545,767 ตนัตอ่ป ีในปี 2561 จำานวน 575,965 
ตันต่อปี และในปี 2562 จำานวน 579,079 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 4 โรงงาน ซึ่ึ่งมีผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ ในปี 2560 จำานวน 
828,347 ตันต่อปี ในปี 2561 จำานวน 643,087 ตัน และในปี 2562 จำานวน 599,518 ตัน 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,911.88 ล้านบาทลดลง 1,749.82 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 
8.08 เนื่องจากรายได้จากการขายกระดาษลดลง 1,166.41 ล้านบาท รายได้จากการขายเยื่อกระดาษลดลง 359.15 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ
ลดลง 129.07 ลา้นบาท สว่นรายไดจ้ากการขายไมส้บัใกลเ้คยีงเดมิ ดา้นตน้ทนุขายเปลีย่นแปลงไปตามปรมิาณ์การขาย คา่ใชิจ้า่ยในการขายและบรหิาร
รวม 2,809.35 ล้านบาท ลดลง 176.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 รายการหลักที่ลดลงเกิดจากค่าใชิ้จ่ายในการขายที่แปรผันตรงตามรายได้ที่ลดลง
 นอกจากนี� บริษัทฯ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 676.37 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2562 จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 2562 จำานวน
 2,300.61 ล้านบาท และมีผลขาดทุนผลสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 6.08 ล้านบาท รวมเป็นผลกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2,294.53 ล้านบาท กำาไร
ลดลงจากปีก่อน 116.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.82

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 21,992.13 ล้านบาท ลดลง 309.36 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.39 
เนือ่งจากรายไดจ้ากการขายกระดาษลดลง 1,399.91 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายไมสั้บลดลง 249.16 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม มรีายไดจ้ากการขายเยือ่
กระดาษเพิ่มขึ�น 760.35 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ์การขาย ค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหารรวม 3,349.46 ล้านบาท ลดลง
 499.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 รายการหลักที่ลดลงเกิดจากค่าใชิ้จ่ายในการขายที่แปรผันตรงตามรายได้ที่ลดลง นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมีกำาไร
จากการจำาหน่ายเงินลงทุนใน DA Alizay SAS ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยออกไปในงวดดังกล่าวจำานวน 515.44 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ-ต้นกระดาษ 101.31 ล้านบาท และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 249.48 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2561 
จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 2561 จำานวน 2,811.78 ล้านบาท และมีผลขาดทุนผลสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 492.27 ล้านบาท รวมเป็นผล
กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2,319.51 ล้านบาท กำาไรเพิ่มขึ�นจากปีก่อน 3,199.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 363.47 
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ทั�งนี� ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี�

1) รายได้จากิกิารข้ายและรายได้จากิกิารให้บริกิาร

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายกระดาษ รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ รายได้จากการขายไม้สับ และรายได้ค่า
บริการ ซึ่ึ่งมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง
 ทั�งนี� โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณ์ฑ์และบริการในชิ่วงระหว่างปี 2560, ปี 2561, ปี2561(ปรับปรุงใหม่)และ ปี 2562 
ดังต่อไปนี�

ผู้ลิต่ภัณฑ์์/ บริกิาร กิารจำาหน์่าย
ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่ 1) ปี 2561 ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่ 2) ปี 2562

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

กระดาษรีมเล็ก
(Cut-Size Grades)

ในประเทศ 3,834.99 17.20 4,060.10 18.46 3,593.44 16.59 3,759.37 18.88

ต่างประเทศ 14,218.25 63.75 13,158.60 59.83 13,158.60 60.75 11,814.53 59.33

กระดาษรีมใหญ่
(Folio Sheet & Reels)

ในประเทศ 1,429.04 6.41 1,219.45 5.54 1,219.45 5.63 1,223.46 6.14

ต่างประเทศ 757.19 3.40 423.45 1.93 423.45 1.95 360.69 1.81

เครื่องเขียน และอุปกรณ์์
สำานักงาน

ในประเทศ 191.30 0.86 176.73 0.80 176.73 0.82 219.16 1.10

ต่างประเทศ 61.90 0.28 54.43 0.25 54.43 0.25 82.49 0.41

เยื่อกระดาษ ในประเทศ 176.83 0.79 325.82 1.48 325.82 1.50 156.22 0.78

ต่างประเทศ 422.92 1.90 1,034.28 4.70 1,034.28 4.77 844.73 4.24

ไม้สับ
ในประเทศ 0.08 0.00 - - - - - -

ต่างประเทศ 434.74 1.95 185.66 0.84 185.66 0.86 187.97 0.94

รวมรายได้จากการขาย 21,527.24 96.53 20,638.52 93.85 20,171.86 93.12 18,648.61 93.66

รายได้จากการให้บริการ 360.37 1.62 482.47 2.19 597.79 2.76 468.72 2.35

อื่น ๆ 413.89 1.86 871.14 3.96 892.04 4.12 794.55 3.99

รายได้รวม 22,301.49 100.00 21,992.13 100.00 21,661.70 100.00 19,911.88 100.00

รายได้จำากการขีายแลิะรายได้จำากการให้บุริการ

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 19,911.88 ล้านบาท ลดลง 1,749.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.08 โดยแบ่งเป็นรายได้
จากการขายกระดาษจำานวน 17,459.69 ล้านบาท ลดลง 1,166.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.26 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุโดยส่วนใหญ่เกิด
จากการที่รายได้จากการส่งออกลดลง เนื่องจากคู่แข่งลดราคาขายลงตามแนวโน้มการลดลงของราคาเยื่อ ในขณ์ะที่บริษัทฯ ยืนราคาขายคงเดิม ทำาให้
ลูกค้าบางกลุ่มลดปริมาณ์คำาสั่งซึ่ื�อลง ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ�นมากโดยเฉพาะในชิ่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2562 ทำาให้รายได้จากการส่ง
ออกที่แปลงเปน็เงนิบาทมีมูลค่าลดลง ในสว่นของรายได้จากการขายเยื่อกระดาษจำานวน 1,000.95 ล้านบาท ลดลง 359.15 ล้านบาทหรือคิดเปน็ร้อยละ 
26.41 สาเหตุหลักเกิดจากราคาเยือ่ในตลาดปรบัตวัลดลงเป็นอยา่งมาก โดยปริมาณ์การขายทั�งปีใกล้เคยีงเดิม สำาหรับรายได้จากการขายไมสั้บมจีำานวน 
187.81ล้านบาท เพ่ิมขึ�น 2.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 นอกจากนี� ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการจำานวน 468.72 ล้าน
บาท ลดลง 129.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 21.59 ซึ่ึง่ส่วนใหญเ่ป็นรายไดจ้ากการให้บรกิารขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเดนิทะเล โดยสาเหตุ
ของการลดลงมาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จำาหน่ายเรือออกไปจำานวน 1 ลำา ในชิ่วงปลายปี 2561 และจำาหน่ายเรือออกไปอีก 1 ลำา ในไตรมาส 3 ปี 2562 
คงเหลือเป็นเรือสำาหรับการให้บริการขนส่งสินค้าจำานวน 1 ลำา

ทั�งนี� เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2562 มีสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วน
งานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.35 และ 71.65 ตามลำาดับ ซึ่ึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในชิ่วงปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้จากส่วน
งานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.92 และ 72.08 ตามลำาดับ

สำาหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเป็นจำานวน 20,638.52 ล้านบาท ลดลง 888.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 โดยแบ่ง
เป็นรายได้จากการขายกระดาษจำานวน 19,092.76 ล้านบาท ลดลง 1,399.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6.83 จากสิ�นปี 2560 ซึ่ึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการส่งออกลดลง เนื่องจากมีการปรับเพ่ิมราคาขายค่อนข้างมากจึงทำาให้กลุ่มลูกค้าบางส่วนลดปริมาณ์คำาส่ังซึ่ื�อลง 
ส่วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษมีจำานวน 1,360.10 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 760.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.78 จากสิ�นปี 2560 เนื่องจากราคา
ขายเยือ่กระดาษในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ�นมากจากปทีีผ่า่นมาทำาใหล้กูคา้เรง่เพ่ิมปรมิาณ์คำาส่ังซึ่ื�อในชิว่งทีม่กีารปรบัราคา กลุม่บรษิทัฯ จงึปรบัลดกำาลงัการ
ผลิตกระดาษบางส่วนมาผลิตเยื่อกระดาษและจำาหน่ายแทน ในขณ์ะที่รายได้จากการขายไม้สับมีจำานวน 185.66 ล้านบาท ลดลง 249.16 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 57.30 จากสิ�นปี 2560 เนื่องจากความต้องการใชิ้ไม้ในการผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มขึ�นตามการเพิ่มขึ�นของกำาลังการผลิตเยื่อกระดาษทำาให้
ไม่มีไม้สับส่วนเกินสำาหรับไว้เพื่อจำาหน่าย นอกจากนี� ในปีดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการจำานวน 482.48 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 122.11 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.89 จากสิ�นปี 2560 ซึ่ึ่งเป็นรายได้จากงานให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลแก่ลูกค้าภายนอกเพิ่ม
ขึ�นจากอัตราค่าขนส่งทางเรือสูงขึ�น 

ทั�งนี� เมือ่เปรยีบเทียบรายไดจ้ากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ มสัีดสว่นของรายไดจ้ากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.74 และ 73.26 ตามลำาดับ ซึ่ึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2560 ที่มีสัดส่วนของรายได้จาก
ส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.79 และ 77.21 ตามลำาดับ

2) ต่้น์ทุน์ข้ายและต่้น์ทุน์กิารให้บริกิาร

ต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ต้นทุนขายกระดาษ ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ ต้นทุนขายไม้สับ และต้นทุนการให้บริการ โดยมูลค่าของ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการแบ่งตามประเภทผลิตภัณ์ฑ์และบริการในปี 2560(ปรับปรุงใหม่1), ปี 2561 ,ปี 2561(ปรับปรุงใหม่2) และปี 2562 มี
รายละเอียดดังนี�

รายกิาร

งบกิารเงิน์รวม

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่ 1)

ปี 2561 ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่ 2

ปี 2562

ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ ล้าน์บาท ร้อยละ

ต้นทุนขายกระดาษ 16,183.98 92.88 14,299.89 90.74 13,996.34 89.29 12,817.26 89.32

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 490.52 2.82 850.95 5.40 953.09 6.08 926.40 6.46

ต้นทุนขายไม้สับ 359.03 2.06 175.22 1.11 175.22 1.12 153.25 1.07

ต้นทุนการให้บริการ 390.61 2.24 432.43 2.74 550.82 3.51 453.31 3.16

รวม 17,424.14 100.00 15,758.49 100.00 15,675.47 100.00 14,350.22 100.00

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมทั�งสิ�นเท่ากับ 14,350.22 ล้านบาท ลดลง 1,325.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.45 จากงวด
เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณ์การขายกระดาษ และลดสัดส่วนการใชิ้วัตถุดิบที่มีต้นทุนสูง รวมทั�งการบริหารจัดการ
ต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ�นทำาให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จำานวน 453.31 ล้านบาท ลดลง 97.51 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.70 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลง

ส่วนปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 15,326.06 ล้านบาท ลดลง 1,707.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.02 จากปีสิ�นปี 
2560 เนื่องมาจากต้นทุนขายไม้สับของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายไม้สับที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญในปีดังกล่าว นอกจากนี� กลุ่ม
บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการจำานวน 432.43 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 41.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.71 จากสิ�นปี 2560

3) กิำาไรข้ั�น์ต่้น์

สำาหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรขั�นต้นจำานวน 4,767.11 ล้านบาท ลดลง 327.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.42 เมื่อเทียบกับ
ชิ่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงจากกำาไรขั�นต้นในส่วนของการขายเยื่อกระดาษเป็นหลักจำานวน 332.46 ล้านบาท เป็นผลจากราคาตลาดเยื่อ
มีการปรับตัวลดลงมากอย่างต่อเนื่องจนทำาให้ในไตรมาสที่ 4 ในส่วนของการขายเยื่อกระดาษมีผลเป็นขาดทุนขั�นต้น ส่วนของกระดาษต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงและราคาขายเฉลี่ยปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับขึ�นราคาขายในชิ่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ทำาให้ราคาเฉลี่ย 9 เดือนของ
ปี 2561 ยังมีราคาก่อนปรับขึ�นมาเฉลี่ยด้วย ในภาพรวมส่งผลให้อัตรากำาไรขั�นต้นของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 24.94 เพิ่มขึ�นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
เล็กน้อยที่มีอัตรากำาไรขั�นต้นอยู่ที่ร้อยละ 24.53

ส่วนปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรขั�นต้นจำานวน 5,362.51 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 899.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ�นร้อยละ 20.14 จากสิ�นปี 2560 
สาเหตุสำาคัญมาจากรายได้จากการขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ�น มีสาเหตุมาจากราคาตลาดของเยื่อกระดาษเพิ่มสูงขึ�นมากตามราคาตลาดโลก และปริมาณ์
การขายเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึ�น
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4) ค่าใช้จ่ายใน์กิารข้ายและบริหาร

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าโฆษณ์าและค่าใชิ้จ่ายส่งเสริมการขาย และเงินเดือน
พนักงานเป็นหลัก

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 2,809.35 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย จำานวน
 1,978.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำานวน 175.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.16 เนื่องจากค่าใชิ้จ่ายขายลดลงตามปริมาณ์การ
ขายกระดาษที่ลดลง และในส่วนของค่าใชิ้จ่ายในการบริหารมีจำานวน 831.34 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำานวน 0.94 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ�นที่ร้อยละ 0.11

สำาหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 3,349.46 ล้านบาท โดยค่าใชิ้จ่ายในการขายมีจำานวนทั�งสิ�น 2,584.12 ล้าน
บาท ลดลงจากสิ�นปี 2560 จำานวน 528.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.97 เนื่องจากค่าขนส่งและค่าระวางเรือลดลงตามปริมาณ์การขาย
กระดาษที่ลดลง อีกทั�ง ค่าส่งเสริมการขายกระดาษก็ลดลงด้วยเชิ่นเดียวกัน ในส่วนของค่าใชิ้จ่ายในการบริหารมีจำานวน 765.34 ล้านบาท เพิ่มขึ�นจาก
สิ�นปี 2560 จำานวน 29.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ�นร้อยละ 3.95 เนื่องจากค่าใชิ้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศลดลง

5) ค่าใช้จ่ายทางกิารเงิน์

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชิ้จ่ายทางการเงินจำานวน 833.59 ล้านบาท ลดลงจำานวน 62.77 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.27 จากปี 2561 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่า
ทางการเงินในชิ่วงดังกล่าว

ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใชิ้จ่ายทางการเงิน 931.54 ล้านบาท ลดลง 67.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.72 จากปี 2560 เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนี�สิน
ส่วนที่มีภาระดอกเบี�ยลดลง 

สำาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใชิ้จ่ายทางการเงิน 999.62 ล้านบาท ลดลง 170.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.60 จากปี 2559 เนื่องจาก บริษัทฯ
 มีหนี�สินส่วนที่มีภาระดอกเบี�ยลดลง 

6) กิำาไร (ข้าดทุน์) สัุทธิ

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำาไรสุทธิ 2,294.53 ล้านบาท ลดลง116.11 ล้านบาท จากปี 2561 และมีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.52 โดยสาเหตุหลัก
ของกำาไรสุทธิที่ลดลงมาจากรายการกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัททย่อยจำานวน 502.97 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินลดลงจำานวน 585.10 ล้าน
บาท และกำาไรขั�นต้นลดลง 327.08 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯได้มีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ�น 424.50 ล้านบาท และการเพิ่มขึ�นของ
สว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่มจำานวน 116.25 ลา้นบาท ทั�งนี� ในสว่นของกำาไรสทุธไิมนั่บรวมรายการอืน่ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดำาเนนิงานของกลุม่
บริษัทฯ (ซึ่ึ่งประกอบไปด้วย กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ถาวร กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม รายได้ภาษีเงินได้ และขาดทุนจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก) มีจำานวน 1,209.84 ล้านบาท และอัตรากำาไรสุทธิที่ไม่นับรวมรายการอื่นที่ไม่
ได้เกิดจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.30

ส่วนปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 2,319.51 ล้านบาท เพิ่มขึ�น 3,199.90 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจำานวน 880.39 ล้านบาท และ
มีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.55 มาจากกำาไรขั�นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึ�นจากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษ ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม และรายได้ภาษีเงินได้เป็นหลัก ทั�งนี� ในสว่นของกำาไรสทุธิไม่นับรวมรายการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (ซึ่ึ่งประกอบ
ไปด้วย กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รายได้ภาษีเงินได้ และขาดทุนจากการดำาเนิน
งานที่ยกเลิก) มีจำานวน 1,118.79 ล้านบาท และอัตรากำาไรสุทธิที่ไม่นับรวมรายการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 5.29

14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ์ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้ควบคุม
เดียวกัน โดยงบการเงิน ณ์ 31 ธันวาคม 2560 ที่นำามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้อ้างอิงจากยอดวันที่ 1 มกราคม 2561 ในรายงานงบการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

1) สัิน์ทรัพื่ย์

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำานวน 30,984.67 ล้านบาท 33,925.07 ล้าน
บาท และ 40,067.84 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย ณ์ สิ�นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 2,940.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
ละ 8.67 จาก ณ์ สิ�นปี 2561 และ ณ์ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 6,142.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.33 
จากสิ�นปี 2560

ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนั�นมีจำานวนทั�งสิ�น 8,062.33 ล้านบาท 9,863.88 ล้านบาท และ 11,304.75 ล้านบาท ตามลำาดับ ซ่ึึ่งคิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 26.02 ร้อยละ 29.08 และร้อยละ 28.21 ตามลำาดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนมีจำานวนลดลง 1,801.55 ล้านบาท 
และ1,440.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 18.26 และร้อยละ 12.75 ณ์ สิ�นปี 2562 และ ณ์ สิ�นปี 2561 ตามลำาดับ โดยสาเหตุหลัก
ที่ทำาให้สนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในปี 2562 นั�น เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้จำาหน่ายสนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายออกไป และการ
ลดลงในปี 2561นั�น มาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือลดลงเป็นหลัก 

สำาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั�นมีจำานวนรวม 22,922.34 ล้านบาท 24,061.19 ล้านบาท และ 28,763.08 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตรา
การลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.73 และร้อยละ 16.35 ณ์ ปี 2562 และณ์ สิ�นปี 2561 ตามลำาดับ โดยการลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ณ์ สิ�นปี 2560 มาถึง ณ์ ของ
ปี 2562 นั�น มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ และสินทรัพย์ชิีวภาพ

2) หน์่�สัิน์

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินรวมจำานวน 18,480.40 ล้านบาท 19,338.15 ล้านบาท 
และ 24,355.59 ล้านบาท หรือคิดอัตราลดลงที่ร้อยละ 4.44 และร้อยละ 20.60 ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 59.64 
ร้อยละ 57.00 และร้อยละ 60.79 ตามลำาดับ โดย ณ์ สิ�นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินรวมลดลงจาก ณ์ สิ�นปี 2561 จำานวน 857.75 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราลดลงที่ร้อยละ 4.44 และ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินรวมลดลงจำานวน 5,017.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อย
ละ 20.60 ซึ่ึ่งสามารถจำาแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี� 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินหมุนเวียนจำานวน 5,596.84 ล้านบาทซึ่ึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี�สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 30.29 
และลดลงจากสิ�นปี 2561 จำานวน 314.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.31โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ที่จะถึงกำาหนดชิำาระภายใน 1 ปี สำาหรับ ณ์ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินหมุนเวียนจำานวน 5,910.92 ล้านบาท ซึ่ึ่งคิดเป็นสัดส่วนหนี�สินรวม
อยู่ที่ร้อยละ 30.57 และลดลงจากสิ�นปี 2560 จำานวน 828.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.29 โดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้จ่าย
ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินไปบางส่วน

สำาหรับหนี�สินไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีจำานวน 12,883.56 ล้านบาท
 13,427.22 ล้านบาท และ 17,616.44 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.05 และร้อยละ 23.78 ตามลำาดับ โดยการลดลง
ของหนี�สินไม่หมุนเวียน ณ์ สิ�น ปี 2562 และสิ�นปี 2561 .มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปีและส่วนของ
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปีเป็นหลักคิดเป็นจำานวน 533.44 ล้านบาท และ 3,887.04 ล้านบาท ตามลำาดับ 

3) สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์

ตั�งแต่สิ�นปี 2560 จนถึงสิ�นปี 2562 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำานวนทั�งสิ�น 5,029.86 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 502,986,451 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำาหน่ายและชิำาระเต็มมูลค่าแล้วทั�งสิ�นจำานวน 4,053.70 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน 405,369,559 หุ้น 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำานวน 12,504.27 ล้านบาท 14,586.92 
ล้านบาท และ 15,712.25 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย ณ์ สิ�นปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2,082.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงที่ร้อยละ 14.28 
จาก ณ์ สิ�นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักที่ลดลงมาจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 2,574.10 ล้านบาท ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ จากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัท ดี.เอ.แพคเกจจิ�ง (“DAPK”) จำากัด บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด (“DASM”) และ บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ 
ดิจิตอล ซึ่ินเนอจี จำากัด (“DDS”) ติดลบเพิ่มขึ�น 744.35 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจำานวน 633.09 
ล้านบาท หลัก ๆ  เกิดจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คันนา จำากัด ส่วนที่เพิ่มขึ�นเกิดจากผลการดำาเนินงานที่มีผลกำาไรสุทธิ 2,294.53 ล้านบาท

สำาหรับ ณ์ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 1,125.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.16 จาก ณ์ สิ�นปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักที่ลดลงมาจากบริษัทฯจ่ายเงินปันผล 4,073.96 ล้านบาท ส่วนที่เพ่ิมขึ�นเกิดจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย 708.90 ล้านบาท และผลการ
ดำาเนินงานที่มีผลกำาไรสุทธิ 2,410.63 ล้านบาท
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14.3 งบกระแสัเงินสัด

1) กิระแสัเงิน์สัดจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 4,650.91 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรจากการ
ดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงานจำานวน 5,358.17 ล้านบาท ทั�งนี� ในส่วนของสินทรัพย์ดำาเนินงานลดลงจำานวน 18.38 
ล้านบาท จากการลดลงของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นจำานวน
 487.55 ล้านบาท 116.95 ล้านบาท และ 12.77 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับหนี�สินดำาเนินงานเพิ่มขึ�นจำานวน 57.58 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ�นของ
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น และหนี�สินหมุนเวียนจำานวน 63.93 ล้านบาท และ 1.77 ล้านบาท ตามลำาดับ นอกจากนี� ในงวดดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ มีจ่าย
ดอกเบี�ย จำานวน 779.70 ล้านบาท

สำาหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 4,863.80 ล้านบาท โดยมาจากกำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงานจำานวน 4,572.40 ล้านบาท ทั�งนี�สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลงจำานวน 818.53 ล้านบาท จากสินค้า
คงเหลือลดลง 811.66 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 241.88 ล้านบาท ในส่วนของหนี�สินดำาเนินงานเพิ่มขึ�น 373.76 ล้านบาท จากเจ้าหนี�
การค้าและเจ้าหนี�อื่นเพิ่มขึ�น 522.63 ล้านบาท นอกจากนี� ในปีดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ มีดอกเบี�ยจ่าย 895.95 ล้านบาท

สำาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,413.55 ล้านบาท โดยมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงาน 3,157.64 ล้านบาท สินทรัพย์ดำาเนินงานเพิ่มขึ�น 904.11 ล้านบาท ซึ่ึ่งรายการหลักเกิดจากลูกหนี�การค้า
และลูกหนี�อืน่เพ่ิมขึ�น 863.86 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่เพ่ิมขึ�น 42.30 ลา้นบาท หนี�สินดำาเนินงานเพ่ิม 89.02 ลา้นบาท จากหนี�สินหมนุเวียน
เพิ่มขึ�น 124.14 ล้านบาท ในขณ์ะที่เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่นลดลง 30.53 ล้านบาท นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี�ยอีก 941.00 ล้านบาท

2) กิระแสัเงิน์สัดท่�ใช้ไปใน์กิิจกิรรมลงทุน์

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชิ้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 1,174.54 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซึ่ื�อเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย คือ DAPK, DASM และ DDS จำานวน 941.79 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�ออาคารและอุปกรณ์์จำานวน 1,195.74 ล้านบาท 

สำาหรบัป ี2561 กลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุจำานวน 2,602.27 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อยจำานวน 2,557.28 ล้านบาท และการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์อีกจำานวน 276.90 ล้านบาท 

สว่นป ี2560 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชิไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 704.53 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากเงนิสดจา่ยเพ่ือซืึ่�อทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์์
 667.58 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 95.41 ล้านบาท นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมีเงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์์ 69.75 ล้านบาท 

3) กิระแสัเงิน์สัดจากิกิิจกิรรมจัดหาเงิน์

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชิ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 3,549.94 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ชิำาระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงิน
บาทจำานวน 4,549.43 ล้านบาท ชิำาระเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินจำานวน 3,807.58 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลอีกจำานวน 2,574.10 ล้านบาท

สำาหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชิ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 7,385.28 ล้านบาท ซึ่ึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ ใชิ้ไปสำาหรับชิำาระ
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทจำานวน 1,542.20 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 4,073.96 ล้านบาท และ ชิำาระคืนเงินหุ้นกู้ยืมระยะยาวอีก 457.71 ล้านบาท

ส่วนปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชิ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 913.00 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการ
เงินสุทธิ 2,031.20 ล้านบาท กระแสเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิ 1,799.92 ล้านบาท และชิำาระคืนเงินกู้ระยะยาว 457.71 ล้านบาท 

14.4 การวิเคราะห์อัตราสั่วนทางการเงินท้�สัำาคัญ

1) กิารวิเคราะห์สัภาพื่คล่อง

ณ์ สิ�นปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.44 เท่า 1.67 เท่า และ 1.71 เท่า ตามลำาดับ ซึ่ึ่งสาเหตุการลด
ลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ์ สิ�นปี 2562 จาก ณ์ สิ�นปี 2561 เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
จาก ณ์ สิ�นปี 2561

2) กิารวิเคราะห์ความสัามารถืใน์กิารทำากิำาไร

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ์ สิ�นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.52 สิ�นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.13 ส่วนสิ�นปี 2560 บริษัทฯ มี
อัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.95 เนื่องจากสิ�นปี 2562 และสิ�นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำาไรจำานวน 2,294.53 ล้านบาท และ 2,410.63 ล้านบาท
 ตามลำาดับ ส่วนสิ�นปี 2560บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จำานวน 880.39 ล้านบาท นอกจากนี� บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั�นต้นอยู่ที่ร้อยละ 24.94 ร้อยละ 
24.53 และร้อยละ 20.39 ซึ่ึ่งมีแนวโน้มดีขึ�นตามลำาดับ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ณ์ สิ�นปี 2562 และสิ�นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 16.94 และร้อยละ 16.00 ตามลำาดับ ส่วนสิ�นปี 2560 บริษัทฯ
 มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.35 เนื่องจาก สิ�นปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ สามารถทำากำาไรได้หลังจากที่ประสบปัญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 จึงทำาให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั�งแต่ปี 2561 เป็นบวก ซึ่ึ่งมีแนวโน้มดีขึ�น

3) กิารวิเคราะห์ประสัิทธิภาพื่ใน์กิารใช้สัิน์ทรัพื่ย์

ณ์ สิ�นปี 2562 และสิ�นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 7.07 และร้อยละ 6.54 ตามลำาดับ ส่วนสิ�นปี 2560 บริษัทฯ
 มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ�น เป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรเพิ่มขึ�น 
ในขณ์ะที่สินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยลดลงจากตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

4) กิารวิเคราะห์น์โยบายทางกิารเงิน์

ณ์ สิ�นป ี2562 ป ี2561 และป ี2560 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้นอยูท่ี ่1.48 เท่า 1.33 เทา่ และ 1.56 เทา่ การเพ่ิมขึ�นของอตัราสว่น
หนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ์สิ�นปี 2562 จาก ณ์ สิ�นปี 2561เนื่องจากกำาไรสะสมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล และองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจัดโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนการลดลงของอัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ์ สิ�น
ปี 2561 จาก ณ์ สิ�นปี 2560 เนื่องมาจากในปีดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรสะสมเพิ่มขึ�นจากกำาไร สุทธิที่เพิ่มขึ�น ในขณ์ะที่หุ้นกู้ระยะยาวสกุลบาทลดลง
จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำาหนดชิำาระ 

14.5 แนวโน้มในการดำาเน่นงานในอนาคต

เป็นทีค่าดการณ์ว่์าราคาตลาดเยือ่จะมแีนวโนม้สูงขึ�น หลังจากระดับสนิคา้คงเหลือในจนีเริม่ลดลงสู่ระดับปกต ิทำาใหบ้รษิทัฯ ยงัคงนโยบายยืนราคา
ขายในชิว่งทีผ่า่นมา และใชิม้าตรการดา้นการตลาดเพ่ือแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทีล่ดราคาลง อยา่งไรกต็าม จากสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชืิ�อไวรสั
โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในหลายประเทศทั่วโลก อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ หากบางประเทศในกลุ่มเอเชีิยที่เป็น
ตลาดหลกัของบริษทัฯ ไม่สามารถระงบัการแพร่ระบาดลงไดใ้นระยะเวลาอันสั�นเชิน่เดยีวกบัประเทศจีน สว่นในระยะยาว บริษทัฯ วางแผนการเพิม่ความ
สามารถในการทำากำาไรโดยขยายธุรกิจไปสู่สินค้ากลุ่มบรรจุภัณ์ฑ์ โดยเริ่มจากการผลิตเยื่อ Recycle ส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อรองรับการที่ประเทศ
จีนออกกฎหมายห้ามนำาเข้าเศษกระดาษที่เคยใชิ้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณ์ฑ์ นอกจากนี� บริษัทฯ ยังคงพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไป
ยังผลิตภัณ์ฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์์สำานักงาน การให้บริการพิมพ์เอกสารผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึึ่งผลิตและจำาหน่ายไปทั�งในประเทศและต่าง
ประเทศที่ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเน้นไปถึงการเพ่ิมจำานวนสมาชิิกในช่ิองทางการจัดจำาหน่ายที่เป็นช่ิองทางกลยุทธ์ เพ่ือให้สมาชิิกในช่ิองทางนั�น ๆ 
สามารถนำาสินค้า Double A (ทั�งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์์สำานักงาน) เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านผลิตภัณ์ฑ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกผลิตภัณ์ฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์์สำานักงานที่มีคุณ์ภาพดีเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองตลาดในระดับบน 
ซึ่ึง่สามารถสรา้งการรบัรูต้ราสินคา้ใหก้บักลุม่ผูใ้ชิใ้นสำานกังานไดเ้พ่ิมขึ�น นอกจากนี�ผลติภณั์ฑส์ำานกังานยงัสามารถนำามาใชิเ้พ่ือเป็นการสง่เสรมิการขาย 
เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง

ด้านการประชิาสัมพันธ์ตราสินค้าและจัดแผนการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ยังคงเน้นไปในเรื่องการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการซึ่ื�อซึ่ำ�า และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใชิ้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ�น 

ทางด้านการผลิตได้รักษาแนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ�น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั�งทางด้านวัตถุดิบ การใชิ้พลังงาน ค่าซึ่่อมบำารุง และ
ค่าโสหุ้ยการผลิตอื่น รวมทั�งค่าใชิ้จ่ายการขาย การขนส่ง และการบริหารลง โดยกำาหนดมาตรการการกระตุ้นให้เกิดการลดค่าใชิ้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดราย
ได้และการพัฒนา นอกจากนี�บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น การทำางานโดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใชิ้โดยไม่กระทบต่อคุณ์ภาพสินค้าและการให้
บริการแก่ลูกค้า
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บริษััท ดั๊ั�บเบิ�ล เอ (1991) จำ�กิัดั๊ (มห�ชน์)
และบริษััทย่อย 

รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธัันวาคม 2562

ริ�ย่ง�นิขึ้องผิ่้สัอบบัญชีริับอนิ่ญ�ต่
เสันอต่อผู้้้ถุ่อหุ้นของบริษัท ดั�บเบ่�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชุน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวม ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี
สิ�นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชิีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการของ
บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) ด้วยเชิ่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานและกระแส เงินสด สำาหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน 

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชิ ีความรับผดิชิอบของข้าพเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผดิชิอบของผูส้อบบญัชีิต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ จากกลุม่บรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ์ของผูป้ระกอบวชิิาชีิพบัญชิทีีก่ำาหนดโดย
สภาวิชิาชิีพบัญชิี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ์อื่น ๆ  ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั�น
ด้วย ข้าพเจ้าเชิื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชิีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชิ้เป็นเกณ์ฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 และขอ้ 12 เก่ียวกบัการซึ่ื�อและจำาหนา่ยเงนิลงทนุใน บรษิทัยอ่ย เพ่ือดำาเนนิการตามแผนการ
จัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทั�งนี� ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อเหตุการณ์์เหล่านี�แต่อย่างใด 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชิอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชิอบ
เก่ียวกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณ์าวา่จำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชิอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการ
ดำาเนนิงานตอ่เนือ่งในกรณ์ทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว และการใชิเ้กณ์ฑก์ารบญัชิสีำาหรบักจิการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตั�งใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทั
หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ืิอมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชิีซึ่ึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เช่ืิอมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ืิอมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชิีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
สำาคัญเมื่อคาดการณ์์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใชิ้งบการเงิน จากการใชิ้งบการเงินเหล่านี�



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)142 143

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีิ ขา้พเจา้ใชิด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง ผูป้ระกอบวชิิาชิพีตลอดการตรวจสอบ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี�ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชิีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณ์ฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่ึ่งเป็นผลมาจาก
 การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซึ่งการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์์ แต่
ไม่ใชิ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีิทีผู่บ้รหิารใช้ิและความสมเหตสุมผลของประมาณ์การ ทางบัญชีิและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง
ที่ผู้บริหารจัดทำา

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้ิเกณ์ฑ์การบัญชิสีำาหรบักิจการทีด่ำาเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชิทีี่
ได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกับเหตกุารณ์์หรอืสถานการณ์์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสัยอย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทใน การดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชิีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชิทีีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชิขีองข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์์หรือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์์ที่เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชิีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชิอบต่อ การกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชิอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ึ่งรวมถึงขอบเขตและช่ิวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชิอบงานสอบบัญชิีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี�

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชิีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงฐ�นิะก�ริเงินิ
ณ วันิที� 31 ธันิว�คม 2562

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

 งบกิารเงิน์รวม  งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร 

 31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกิราคม 2561  31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561

สั่นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 8 473,078,024 680,664,707 617,033,196 341,646,608 507,240,409

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 1,031,979,168 1,343,861,233 776,702,088 1,415,280,977 1,806,377,877

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,095,503,225 2,254,315,015 3,469,838,259 1,949,182,195 2,066,835,452

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 9 3,127,482,393 3,598,176,248 4,246,540,347 3,364,463,172 3,873,213,329

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - 116,949,930 104,983,997 - 93,585,444

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 7 - - - 1,629,285 1,134,133

สินค้าคงเหลือ 10 4,047,312,674 3,687,985,166 5,400,153,687 3,853,411,174 3,463,204,948

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 414,458,133 537,704,184 936,042,285 368,126,677 457,728,966

8,062,331,224 8,621,480,235 11,304,753,512 7,929,276,916 8,396,107,229

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 1,242,396,417 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,062,331,224 9,863,876,652 11,304,753,512 7,929,276,916 8,396,107,229

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�า
ประกัน 7,384,731 2,835,661 2,000,000 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - - 5,610,347,643 5,437,570,616

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 2,533,857,786 2,294,850,358 2,124,887,447 3,248,364,809 3,248,364,809

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 14 19,143,430,209 20,563,523,136 24,264,640,323 11,054,142,626 11,909,515,358

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซึ่อฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 10,440,729 11,089,286 13,151,972 6,666,180 6,609,765

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า - - 24,823,158 - -

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 15 31,319,459 65,782,749 1,841,633,760 - 57,415,037

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชิี 28 943,277,475 964,918,170 368,633,500 905,177,066 931,425,504

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 252,630,007 158,190,112 123,313,470 165,804,407 80,599,740

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,922,340,396 24,061,189,472 28,763,083,630 20,990,502,731 21,671,500,829

รวมสินทรัพย์ 30,984,671,620 33,925,066,124 40,067,837,142 28,919,779,647 30,067,608,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)144 145

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

 งบกิารเงิน์รวม  งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร 

 31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกิราคม 2561  31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561

หน้�สั่นและสั่วนของผู้้้ถุ่อหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 17 561,114,257 754,393,496 2,600,634,018 541,114,257 686,617,000

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 390,875,666 357,472,136 369,608,898 1,981,818,275 1,391,608,457

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,669,999,381 1,698,979,185 2,174,252,475 1,508,785,004 1,500,317,375

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 18 2,060,875,047 2,056,451,321 2,543,861,373 3,490,603,279 2,891,925,832

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 7 - - - 939,195,310 -

ส่วนของเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตาม
สัญญาเชิ่าการเงิน ที่ถึงกำาหนดชิำาระ
ภายในหนึ่งปี 20 27,163,045 44,199,002 229,025,385 11,278,014 33,149,672

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด
ชิำาระภายในหนึ่งปี 21 456,681,942 455,972,405 455,259,483 - -

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่
ถึงกำาหนด ชิำาระภายในหนึ่งปี 22 2,200,290,520 2,349,718,297 441,292,044 2,200,290,520 2,349,718,297

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 19 290,719,825 239,486,511 469,082,098 250,008,718 206,940,916

5,596,844,636 5,900,221,032 6,739,154,401 7,432,490,098 6,168,351,717

หนี�สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ขาย - 10,702,917 - - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,596,844,636 5,910,923,949 6,739,154,401 7,432,490,098 6,168,351,717

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญา
เชิ่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี 20 36,444,522 27,394,476 41,941,959 18,416,375 15,933,417

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำาหนด ชิำาระภายในหนึ่งปี 21 449,012,923 905,694,865 1,361,667,271 - -

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำาหนด ชิำาระภายในหนึ่งปี 22 11,160,343,668 11,237,106,527 14,668,171,648 11,160,343,668 11,237,106,527

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของ
พนักงาน 23 272,909,085 162,480,797 143,770,553 222,653,468 128,288,934

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี 28 964,846,874 1,094,546,189 1,400,884,337 657,836,417 788,349,590

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,883,557,072 13,427,222,854 17,616,435,768 12,059,249,928 12,169,678,468

รวมหนี้สิน 18,480,401,708 19,338,146,803 24,355,590,169 19,491,740,026 18,338,030,185

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

 งบกิารเงิน์รวม  งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร 

 31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกิราคม 2561  31 ธัน์วาคม 2562 31 ธัน์วาคม 2561

สั่วนของผู้้้ถุ่อหุ้น
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

ทุนออกจำาหน่ายและชิำาระเต็ม
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

ผลต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดำาเนินธุรกิจ ของกลุ่ม
บริษัท 26 (1,652,581,574) (908,228,199) (908,228,199) (1,592,690,111) (935,467,138)

ผลต่างจากการซึ่ื�อเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 13 (593,900,939) (593,900,939) (593,900,939) (211,335,104) (211,335,104)

ผลต่างจากการรวมกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทร่วม 13 (80,578,496) (79,865,323) (79,865,323) - -

ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์์ เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทย่อย - - - (207,946,714) (207,946,714)

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตาม
กฎหมาย 25 1,026,933,060 968,406,744 980,221,538 502,986,451 502,986,451

ยังไม่ได้จัดสรร 3,921,261,442 3,803,094,999 4,377,740,979 2,427,363,745 3,591,132,591

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น 3,595,186,935 4,273,339,676 5,416,630,808 2,311,436,845 2,791,983,278

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 12,414,544,937 13,661,071,467 15,390,823,373 9,428,039,621 11,729,577,873

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 89,724,975 722,817,611 182,172,392 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ 
ควบคุมเดียวกัน - 203,030,243 139,251,208 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,504,269,912 14,586,919,321 15,712,246,973 9,428,039,621 11,729,577,873

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 30,984,671,620 33,925,066,124 40,067,837,142 28,919,779,647 30,067,608,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงฐ�นิะก�ริเงินิ (ต่�อ)
ณ วันิที� 31 ธันิว�คม 2562



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)146 147

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

การดำาเน่นงานต่อเน่�อง
ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 17,459,691,090 18,626,103,923 17,546,314,392 18,633,264,839

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 1,000,949,726 1,360,098,719 3,603,953,410 5,468,386,787

รายได้จากการขายไม้สับ 187,970,128 185,662,919 187,970,128 185,662,919

รายได้จากการให้บริการ 468,718,943 597,792,218 166,950,476 181,588,809

รายได้อื่น

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 676,368,692 251,868,364 557,026,959 254,326,244

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 12 - - 1,144,525,800 766,981,602

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 13 - - 133,615,997 119,299,997

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 12 - - - 72,052,573

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 12,469,348 515,443,950 - -

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 20,050,065 68,857,509 - -

อื่น ๆ 85,666,878 55,874,845 70,703,136 54,002,240

รวมรายได้ 19,911,884,870 21,661,702,447 23,411,060,298 25,735,566,010

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายกระดาษ 12,817,257,039 13,996,340,229 15,387,570,219 16,185,384,918

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 926,402,537 953,093,325 3,285,643,527 3,644,153,674

ต้นทุนขายไม้สับ 153,252,170 175,217,382 153,252,170 175,217,382

ต้นทุนการให้บริการ 453,312,733 550,817,795 198,939,075 208,662,737

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 1,978,005,638 2,153,853,456 1,949,983,099 2,145,866,741

ค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร 831,344,305 832,283,356 726,177,032 720,582,904

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 69,711,580 19,688,500 14,125,177 52,089,113

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร - - 4,442,858 5,841,010

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 15 40,215,218 101,309,582 40,215,218 101,309,582

รวมค่าใช้จ่าย 17,269,501,220 18,782,603,625 21,760,348,375 23,239,108,061

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 2,642,383,650 2,879,098,822 1,650,711,923 2,496,457,949

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 403,711,177 287,456,461 - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงิน
ได้ 3,046,094,827 3,166,555,283 1,650,711,923 2,496,457,949

ค่าใชิ้จ่ายทางการเงิน (833,587,112) (936,846,356) (777,959,740) (838,064,460)

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบกำ�ไริขึ้�ดำท่นิเบ็ดำเสัริ็จ
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ก�าไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 2,212,507,715 2,229,708,927 872,752,183 1,658,393,489

รายได้ภาษีเงินได้ 28 88,098,782 673,194,541 94,817,636 678,586,976

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 2,300,606,497 2,902,903,468 967,569,819 2,336,980,465

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 12 (6,081,222) (492,269,166) - (70,521,934)

ก�าไรส�าหรับปี 2,294,525,275 2,410,634,302 967,569,819 2,266,458,531

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ี�จำะถูกบุันที่ึกในสำ่วนขีองกำาไรหร่อขีาดทีุ่นในภัายหลิัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ
เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (191,026,397) (120,767,005) - -

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง (191,026,397) (120,767,005) - -

รายการที่ี�จำะไม่ถูกบุันที่ึกในสำ่วนขีองกำาไรหร่อขีาดทีุ่นในภัายหลิัง

ขาดทุนจากการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 28 (53,541,624) (23,463,134) (37,788,398) (22,434,621)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 28 (15,047,535) 13,080,022 - (11,512,128)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (68,589,159) (10,383,112) (37,788,398) (33,946,749)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (259,615,556) (131,150,117) (37,788,398) (33,946,749)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2,034,909,719 2,279,484,185 929,781,421 2,232,511,782

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 2,275,175,573 2,811,213,352 967,569,819 2,252,718,379

ขาดทุนจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (2,979,799) (311,934,981) - (70,521,934)

กำาไรก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 3,382,891 85,547,353 - 84,262,086

2,275,578,665 2,584,825,724 967,569,819 2,266,458,531

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 7,458,597 568,566

ขาดทุนจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (3,101,423) (180,334,185)

กำาไรก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 14,589,436 5,574,197

18,946,610 (174,191,422)

2,294,525,275 2,410,634,302



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)148 149

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบกำ�ไริขึ้�ดำท่นิเบ็ดำเสัริ็จ (ต่�อ)
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานต่อ
เนื่อง 2,016,110,111 2,758,117,839 929,781,421 2,218,771,630

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานที่
ยกเลิก (2,979,799) (413,905,677) - (70,521,934)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 2,785,918 96,569,723 - 84,262,086

2,015,916,230 2,440,781,885 929,781,421 2,232,511,782

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานต่อ
เนื่อง 7,505,476 471,276

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำาเนินงานที่
ยกเลิก (3,101,423) (179,346,996)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 14,589,436 17,578,020

18,993,489 (161,297,700)

2,034,909,719 2,279,484,185

ก�าไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 30 

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5.61 6.17 2.39 5.38

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

กำาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 30 

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5.61 6.93 2.39 5.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบกริะแสัเงินิสัดำ
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมดำาเน่นงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 2,212,507,715 2,229,708,927 872,752,183 1,658,393,489

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (6,081,222) (540,389,088) - (70,521,934)

กำาไรก่อนภาษี 2,206,426,493 1,689,319,839 872,752,183 1,587,871,555

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 2,414,856,938 2,489,190,819 1,946,909,759 1,986,476,092

ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (16,149,717) 19,757,411 8,874,033 9,384,629

บัญชิีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) 83,353,284 1,326,663 83,317,606 (11,000,089)

ตัดจำาหน่ายค่าใชิ้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 104,337,066 122,959,999 71,646,207 74,855,243

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 45,085,218 427,803,688 40,215,218 101,309,582

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - (1,144,525,800) (766,981,602)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - (133,615,997) (119,299,997)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (403,711,177) (287,456,461) - -

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย - - - (72,052,573)

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (12,469,348) (515,443,950) - -

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ถาวร (20,050,065) (68,857,509) 4,442,858 5,841,010

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 69,711,580 19,688,500 14,125,177 52,089,114

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ�น 66,513,649 14,313,364 52,457,742 10,013,020

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ�น
จริง

จากการทำาสัญญาซึ่ื�อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 28,644,070 (61,615,477) 28,644,070 (61,615,477)

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ�น
จริง (12,909,489) 7,509,914 (13,398,619) 7,989,139

ดอกเบี�ยรับ (5,748,103) (4,571,957) (4,786,471) (46,315,210)

ค่าใชิ้จ่ายดอกเบี�ย 810,284,392 908,095,618 759,624,026 818,519,967

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
สินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงาน 5,358,174,791 4,762,020,461 2,586,681,992 3,577,084,403

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 487,549,717 (90,575,003) (2,033,177,607) (3,803,265,082)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 116,949,930 (116,949,930) 93,585,444 (93,585,444)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)150 151

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

สินค้าคงเหลือ (508,809,396) 809,172,771 (485,961,794) 661,552,022

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,765,823 227,445,784 16,101,089 267,705,787

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (90,074,720) (80,323,613) (87,245,486) (12,880,553)

หนี�สินดำาเนินงานเพิ่มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 63,930,998 519,837,879 3,150,583,382 3,352,743,133

หนี�สินหมุนเวียนอื่น 1,771,550 (132,003,509) 7,505,472 (131,700,859)

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน (8,126,026) (16,460,655) (5,328,705) (12,502,355)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 5,434,132,667 5,882,164,185 3,242,743,787 3,805,151,052

รับดอกเบี�ย 5,748,103 126,799,010 4,786,471 168,542,263

จ่ายดอกเบี�ย (779,700,942) (899,457,144) (730,358,664) (812,339,031)

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (9,270,720) (9,893,945) 1,700,892 (7,159,336)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,650,909,108 5,099,612,106 2,518,872,486 3,154,194,948

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�าประกัน (4,549,070) (835,661) - -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 1,144,030,649 765,847,469

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 133,615,997 224,283,994 133,615,997 224,283,994

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (941,788,653) - (830,000,000) -

เงินสดเพิ่มขึ�นสทุธิจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 680,694,434 2,557,279,115 - 2,687,149,185

เงินสดรับจากการคืนทุน - - - 302,911,449

เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนกิจการบริษัทย่อย - - - (642,003,048)

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (39,625,333) (54,800,000) (701,400,000)

รับชิำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน - 39,625,333 54,800,000 1,960,615,000

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 181,628,635 276,984,767 - 113,988,626

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ (1,195,735,210) (569,534,388) (1,065,174,828) (303,858,509)

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซึ่อฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ (2,100,000) - (2,100,000) -

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อต้นกระดาษ (26,307,864) (20,353,089) (1,351,920) (1,087,287)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน (1,174,541,731) 2,467,824,738 (620,980,102) 4,406,446,879

กระแสัเงินสัดจาก (ใชุ้ ไปใน) ก่จกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 3,614,285,738 5,784,117,567 2,954,331,648 4,766,886,521

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (3,807,578,250) (7,630,269,839) (3,099,847,664) (6,188,373,792)

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,860,995,310 -

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบกริะแสัเงินิสัดำ (ต่�อ)
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562

(หน์่วย: บาท)

หมาย
เหตุ่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (921,800,000) -

ชิำาระคืนเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการ
เงิน (52,641,819) (233,049,141) (39,200,007) (198,151,504)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 4,305,558,971 - 4,305,558,971 -

ชิำาระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท (4,549,427,743) (1,542,200,000) (4,549,427,743) (1,542,200,000)

ชิำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (457,712,000) (457,712,000) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุม - 708,900,000 - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยก่อนการรวม
ธุรกิจ - 48,605,400 - -

เงินปันผลจ่าย (2,574,096,700) (4,073,964,068) (2,574,096,700) (4,073,964,068)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ (22,800,090) (82,353,113) - (158,330,002)

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย (5,529,356) (6,000,056) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,549,941,249) (7,483,925,250) (2,063,486,185) (7,394,132,845)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (135,067,496) (18,825,398) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ (208,641,368) 64,686,196 (165,593,801) 166,508,982

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 680,664,707 617,033,196 507,240,409 340,731,427

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
ที่จัดประเภทเป็นการดำาเนินงานที่ยกเลิก 1,054,685 (1,054,685) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 473,078,024 680,664,707 341,646,608 507,240,409

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใชิ่เงินสด

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,629,285 1,134,133

โอนอะไหล่เป็นสินทรัพย์ถาวร 30,989,700 - 30,989,700 -

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 1,836,996 - -

ซึ่ื�ออุปกรณ์์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเชิ่าซึ่ื�อ
และสัญญาเชิ่าการเงิน 44,655,908 33,675,275 19,811,308 17,756,075

ขายเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับชิำาระ - - 7,914,360 -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
เงินได้ (โอนกลับ) - 17,559,369 - (7,032,781)

หักกลบลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกันกับ เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - 113,710,220 2,554,714,335 5,060,149,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)152 153

(หน์่วย: บาท)  

หมาย
เหตุ่ 

 งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์รวม

 สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์บริษััทฯ สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์บริษััทฯ

 สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 
 ข้องบริษััทย่อย 
 กิ่อน์กิารรวม 
 ธุรกิิจภายใต่้ 
 กิารควบคุม

เด่ยวกิัน์ 

 สั่วน์ข้องผูู้้ม่ 
 สั่วน์ได้เสั่ยท่� 
 ไม่ม่อำาน์าจ 

 ควบคุม 
 ข้องบริษััทย่อย 

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ทุน์เร่อน์หุ้น์ 
 ท่�ออกิจำาหน์่ายและ 
 ชำาระเต่็มมูลค่าแล้ว 

 สั่วน์เกิิน์มูลค่า 
 หุ้น์สัามัญ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารจัดโครงสัร้าง 
 กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ 
 ข้องกิลุ่มบริษััท 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ 

 ใน์บริษััทร่วม 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารรวมธุรกิิจ

ภายใต่้ 
 กิารควบคุม

เด่ยวกิัน์ 
 ข้องบริษััทร่วม 

 กิำาไรสัะสัม 

 องค์ประกิอบอ่�น์ข้องสั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ข้องบริษััทฯ 

 กิำาไรข้าดทุน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ 

 รวม 
 องค์ประกิอบอ่�น์ 

 ข้องสั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารแปลงค่า 

 งบกิารเงิน์ท่�เป็น์ 
 เงิน์ต่ราต่่างประเทศั 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทฯ 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทย่อย 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทร่วม 

 จัดสัรรแล้ว - 
สัำารองต่าม
กิฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสัรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการ
จากการจัดโครงสร้าง การดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 4 - - - - - - - - - - - - - 139,251,208 28,133,098 167,384,306

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2561 - หลังการปรับปรุง 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 15,390,823,373 139,251,208 182,172,392 15,712,246,973

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 
(ปรับปรุงใหม่) - - - - - - 2,499,278,371 - - - - - 2,499,278,371 85,547,353 (174,191,422) 2,410,634,302

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
(ปรับปรุงใหม่) - - - - - - (22,473,565) (121,080,516) (11,512,128) - - (132,592,644) (155,066,209) 11,022,370 12,893,722 (131,150,117)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับ
ปี (ปรับปรุงใหม่) - - - - - - 2,476,804,806 (121,080,516) (11,512,128) - - (132,592,644) 2,344,212,162 96,569,723 (161,297,700) 2,279,484,185

การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - 48,605,400 - 48,605,400

การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - 708,900,000 708,900,000

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์์ ในจำานวนที่
เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจำานวนที่
ตีราคาเพิ่ม เข้ากำาไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 487,263,562 - (458,603,608) (19,554,738) (9,105,216) (487,263,562) - - - -

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ จากการ
จำาหน่ายสินทรัพย์ 24 - - - - - - 77,373,772 - (77,252,729) - (121,043) (77,373,772) - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์์ลดลง จากการ
จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 24 - - - - - - 446,061,154 - - (446,061,154) - (446,061,154) - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
และอุปกรณ์์เนื่องจาก การโอน
สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย - - - - - - - - 47,946,513 (47,946,513) - - - - - -

โอนกลับสำารองตามกฎหมายจาก
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน - - - - - (43,435,186) 43,435,186 - - - - - - - - -

โอนกำาไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 25 - - - - - 31,620,392 (31,620,392) - - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - (4,073,964,068) - - - - - (4,073,964,068) - - (4,073,964,068)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อน
การรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - (81,396,088) (957,025) (82,353,113)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - (6,000,056) (6,000,056)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 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 13,661,071,467 203,030,243 722,817,611 14,586,919,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงก�ริเปลุ่ี�ย่นิแปลุ่งสั�วนิขึ้องผิ่้ถืือห้่้นิ
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)154 155

(หน์่วย: บาท)  

หมาย
เหตุ่ 

 งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์รวม

 สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์บริษััทฯ สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์บริษััทฯ

 สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 
 ข้องบริษััทย่อย 
 กิ่อน์กิารรวม 
 ธุรกิิจภายใต่้ 
 กิารควบคุม

เด่ยวกิัน์ 

 สั่วน์ข้องผูู้้ม่ 
 สั่วน์ได้เสั่ยท่� 
 ไม่ม่อำาน์าจ 

 ควบคุม 
 ข้องบริษััทย่อย 

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ทุน์เร่อน์หุ้น์ 
 ท่�ออกิจำาหน์่ายและ 
 ชำาระเต่็มมูลค่าแล้ว 

 สั่วน์เกิิน์มูลค่า 
 หุ้น์สัามัญ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารจัดโครงสัร้าง 
 กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ 
 ข้องกิลุ่มบริษััท 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ 

 ใน์บริษััทร่วม 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารรวมธุรกิิจ

ภายใต่้ 
 กิารควบคุม

เด่ยวกิัน์ 
 ข้องบริษััทร่วม 

 กิำาไรสัะสัม 

 องค์ประกิอบอ่�น์ข้องสั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ข้องบริษััทฯ 

 กิำาไรข้าดทุน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ 

 รวม 
 องค์ประกิอบอ่�น์ 

 ข้องสั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารแปลงค่า 

 งบกิารเงิน์ท่�เป็น์ 
 เงิน์ต่ราต่่างประเทศั 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทฯ 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทย่อย 

 สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทร่วม 

 จัดสัรรแล้ว - 
สัำารองต่าม
กิฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสัรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจาก
การจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ 4 - - - - - - - - - - - - - 203,030,243 44,754,093 247,784,336

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2562 - หลังการปรับปรุง 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 13,661,071,467 203,030,243 722,817,611 14,586,919,321

กำาไรสำาหรับปี - - - - - - 2,272,195,774 - - - - - 2,272,195,774 3,382,891 18,946,610 2,294,525,275

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - - - - - (53,588,503) (190,429,424) - - (15,047,535) (205,476,959) (259,065,462) (596,973) 46,879 (259,615,556)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - - - - - 2,218,607,271 (190,429,424) - - (15,047,535) (205,476,959) 2,013,130,312 2,785,918 18,993,489 2,034,909,719

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
และอุปกรณ์์ในจำานวนที่เท่ากับค่าเสื่อม
ราคาของจำานวนที่ตีราคาเพิ่มเข้ากำาไร
สะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 482,048,391 - (466,429,788) (5,439,791) (10,178,812) (482,048,391) - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์์ลดลงจากการจำาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 24 - - - - - - 6,017,841 - - - (6,017,841) (6,017,841) - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์์เพิ่มขึ�นจากการซึ่ื�อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 24 - - - - - - - - - - 3,877,396 3,877,396 3,877,396 - - 3,877,396

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 12 - - (941,788,653) - - - - - - - - - (941,788,653) - - (941,788,653)

สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 12 - - 194,188,115 - - - - - - - - - 194,188,115 (194,188,115) - -

โอนผลต่างจากการจัดโครงสร้างการ
ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เข้า
กำาไรสะสม 12 - - 14,760,217 - - - (14,760,217) - - - - - - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอุปกรณ์์
เพิ่มขึ�นจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 24 - - (11,513,054) - - - - - - 11,513,054 - 11,513,054 - - - -

โอนกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเข้ากำาไรสะสม 12 - - - - - - 58,163,000 - - - - - 58,163,000 - - 58,163,000

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการ
จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - (635,384,725) (635,384,725)

โอนกำาไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นสำารองตามกฎหมาย 25 - - - - - 40,526,316 (40,526,316) - - - - - - - - -

สำารองตามกฏหมายเพิ่มขึ�นจากการซึ่ื�อ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - 18,000,000 (18,000,000) - - - - - - - - -

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทร่วมลดลง - - - - (713,173) - 713,173 - - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - (2,574,096,700) - - - - - (2,574,096,700) - - (2,574,096,700)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการ
รวมธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - (11,628,046) (11,172,044) (22,800,090)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - (5,529,356) (5,529,356)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 4,053,695,590 2,144,528,919 (1,652,581,574) (593,900,939) (80,578,496) 1,026,933,060 3,921,261,442 (188,309,061) 2,240,383,649 1,181,712,710 361,399,637 3,595,186,935 12,414,544,937 - 89,724,975 12,504,269,912

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงก�ริเปลุ่ี�ย่นิแปลุ่งสั�วนิขึ้องผิ่้ถืือห้่้นิ (ต่�อ)
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)156 157

(หน์่วย: บาท)  

หมาย
เหตุ่ 

 งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร  งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

 ทุน์เร่อน์หุ้น์ 
 ท่�ออกิจำาหน์่ายและ 
 ชำาระเต่็มมูลค่าแล้ว 

 สั่วน์เกิิน์มูลค่า 
 หุ้น์สัามัญ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารจัดโครงสัร้าง 
 กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ 
 ข้องกิลุ่มบริษััท 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ 

 ใน์บริษััทร่วม 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารโอน์สั่วน์เกิิน์ทุน์ 
 จากิกิารต่่ราคาท่�ดิน์ 
 อาคารและอุปกิรณ์ 

 เน์่�องจากิโอน์สัิน์ทรัพื่ย์ 
 ถืาวรข้องบริษััทย่อย  

 กิำาไรสัะสัม 

 องค์ประกิอบอ่�น์ข้องสั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 สั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 
 ข้องบริษััทย่อย 

 กิ่อน์กิารรวมธุรกิิจ 
 ภายใต่้กิารควบคุม 

 เด่ยวกิัน์  

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 กิำาไรข้าดทุน์ 
 เบ็ดเสัร็จอ่�น์ 

 รวม 
 องค์ประกิอบอ่�น์ 

 ข้องสั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 จัดสัรรแล้ว - 
สัำารองต่ามกิฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสัรร 

สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 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

กำาไรสำาหรับปี - - - - - - 2,182,196,445 - - 84,262,086 2,266,458,531

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - - - - - (22,434,621) (11,512,128) (11,512,128) - (33,946,749)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - - - - - 2,159,761,824 (11,512,128) (11,512,128) 84,262,086 2,232,511,782

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์
ในจำานวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจำานวนที่ตี
ราคาเพิ่ม เข้ากำาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 472,738,252 (472,738,252) (472,738,252) - -

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์์ จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 24 - - - - - - 77,252,729 (77,252,729) (77,252,729) - -

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 12 - - (642,003,048) - - - - - - - (642,003,048)

สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 12 - - 625,100,721 - - - - - - (625,100,721) -

โอนผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท เข้ากำาไรสะสม - - 16,902,327 - - - (16,902,327) - - - -

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์
เนื่องจากการโอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย 24 - - - - (47,946,513) - - 47,946,513 47,946,513 - -

โอนกำาไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเข้า
กำาไรสะสม - - - - - - 49,711,479 - - - 49,711,479

โอนเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
เข้ากำาไรสะสม - - - - - - 168,337,598 - - - 168,337,598

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - (4,073,964,068) - - - (4,073,964,068)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - (326,667,600) (326,667,600)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงก�ริเปลุ่ี�ย่นิแปลุ่งสั�วนิขึ้องผิ่้ถืือห้่้นิ (ต่�อ)
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)158 159

(หน์่วย: บาท)  

หมาย
เหตุ่ 

 งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร  งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

 ทุน์เร่อน์หุ้น์ 
 ท่�ออกิจำาหน์่ายและ 
 ชำาระเต่็มมูลค่าแล้ว 

 สั่วน์เกิิน์มูลค่า 
 หุ้น์สัามัญ 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารจัดโครงสัร้าง 
 กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ 
 ข้องกิลุ่มบริษััท 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ 

 ใน์บริษััทร่วม 

 ผู้ลต่่างจากิ 
 กิารโอน์สั่วน์เกิิน์ทุน์ 
 จากิกิารต่่ราคาท่�ดิน์ 
 อาคารและอุปกิรณ์ 

 เน์่�องจากิโอน์สัิน์ทรัพื่ย์ 
 ถืาวรข้องบริษััทย่อย  

 กิำาไรสัะสัม 

 องค์ประกิอบอ่�น์ข้องสั่วน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 รวม 
 สั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 กิำาไรข้าดทุน์ 
 เบ็ดเสัร็จอ่�น์ 

 รวม 
 องค์ประกิอบอ่�น์ 

 ข้องสั่วน์ข้อง 
 ผูู้้ถื่อหุ้น์ 

 จัดสัรรแล้ว - 
สัำารองต่ามกิฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสัรร 

สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิ 
 กิารต่่ราคาท่�ดิน์ 

 อาคารและอุปกิรณ์ 
 ข้องบริษััทฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 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

กำาไรสำาหรับปี - - - - - - 967,569,819 - - 967,569,819

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - - - - - (37,788,398) - - (37,788,398)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - - - - - 929,781,421 - - 929,781,421

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์
ในจำานวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจำานวนที่ตี
ราคาเพิ่ม เข้ากำาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 - - - - - - 480,546,433 (480,546,433) (480,546,433) -

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจเพิ่ม
ขึ�นจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 26 - - (657,222,973) - - - - - - (657,222,973)

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - (2,574,096,700) - - (2,574,096,700)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4,053,695,590 2,144,528,919 (1,592,690,111) (211,335,104) (207,946,714) 502,986,451 2,427,363,745 2,311,436,845 2,311,436,845 9,428,039,621

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี�

บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
งบแสัดำงก�ริเปลุ่ี�ย่นิแปลุ่งสั�วนิขึ้องผิ่้ถืือห้่้นิ (ต่�อ)
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562
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บริิษััท ดำั�บเบิ�ลุ่ เอ (1991) จำ�กัดำ (มห้�ชนิ) แลุ่ะบริิษััทย่�อย่
ห้ม�ย่เห้ต่่ปริะกอบงบก�ริเงินิริวม
สัำ�ห้ริับปีสัิ�นิสั่ดำวันิที� 31 ธันิว�คม 2562

1. ขึ้้อม่ลุ่ทั�วไปขึ้องบริิษััทฯ 
บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชินซึ่ึ่งจัดตั�งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ โฮลดิ�งส์

 (ไทยแลนด์) จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมี Double A Holdings Limited ซึ่ึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน 
จัดตั�งที่ Cayman Islands เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจำาหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ที่อยู่ตาม
ที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1 หมู่ 2 ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

2. เกณฑ์์ในิก�ริจัดำทำ�งบก�ริเงินิ

2.1 งบการเงินน้�จดัทำาข้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท้�กำาหนดในพระราชุบัญญตัวิ่ชุาชุพ้บัญชุ ้พ.ศึ. 2547 
โดยแสัดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศึกรมพัฒนาธุ์รก่จการค้าลงวันท้� 11 ตลุาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชุบัญญัต่การบัญชุ้ พ.ศึ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้ิเป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ 
ภาษาไทยนี�

งบการเงินนี�ได้จัดทำาขึ�นโดยใชิ้เกณ์ฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชิี

2.2 เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี�ได้จัดทำาขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) (ซึ่ึ่งต่อไปนี�เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย 
(ซึ่ึ่งต่อไปนี�เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี�

ช่�อบริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์
ใน์ประเทศั

อัต่ราร้อยละ 
ข้องกิารถื่อหุ้น์

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยท้�ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด การลงทุน ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด ผลติและจำาหน่ายกระดาษ ไทย 71.43 71.43

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด ผลิตและจำาหน่าย
สารเคมี

ไทย 51.00 51.00

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด ผลิตและจำาหน่ายนำ�า
เพื่ออุตสาหกรรม

ไทย 99.99 99.99

บริษัท ดี. เอ. แพ็คเก็จจิ�ง จำากัด ผลติและจำาหน่าย
วสัดหุบีห่อ

ไทย 99.99 -

ช่�อบริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์
ใน์ประเทศั

อัต่ราร้อยละ 
ข้องกิารถื่อหุ้น์

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่านบริษัท แอ๊ดวานซั์ อะโกร โฮลด่�ง จำากัด

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด ผลิตและจำาหน่ายกระดาษ ไทย 28.56 28.56

บริษัท คันนา จำากัด ส่งเสริมการปลูกต้นกล้า
แก่เกษตรกร

ไทย - 48.99

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำากัด ผลิตและจำาหน่าย
เยื่อกระดาษ

ไทย 99.99 99.99

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด ผลิตและจำาหน่ายแคลเซึ่ียม 
คาร์บอเนตชินิดตกผลึก

ไทย 51.00

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด จำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
 เครื่องเขียนและอุปกรณ์์
สำานักงาน และให้บริการ

พิมพ์เอกสารและ
เครื่องถ่ายเอกสาร

ไทย 99.99

Quality Paper Mill Limited ผลิตและจำาหน่ายกระดาษ บังกลาเทศ 99.99 99.99

Metro Profit International Limited (ชิำาระบัญชิีเสร็จ
เรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

การลงทุน ฮ่องกง - 100.00

Eastsun International Trading Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00

A-Maritime Holding Company Limited การลงทุน ฮ่องกง 100.00 100.00

DA International Capital Holding (Singapore) Pte. 
Ltd.

การลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน Eastsun International Trading Limited

APC Middle East FZE รับจ้างตัดกระดาษ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์

100.00 100.00

Alizay Paper Converting Egypt LLC. รับจ้างตัดกระดาษ อียิปต์ 100.00 100.00

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน A-Maritime Holding Company Limited

Alizay 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง 100.00 100.00

Tofte 1 Shipping Company Limited ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง 100.00 100.00

NPS Mosa Shipping Company Limited ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง 100.00 100.00
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ช่�อบริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์
ใน์ประเทศั

อัต่ราร้อยละ 
ข้องกิารถื่อหุ้น์

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน Alizay 1 Shipping Company Limited

Alizay 1 Shipping S.A. ขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณ์รัฐ
ปานามา

100.00 100.00

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน Tofte 1 Shipping Company Limited

Tofte1 Shipping S.A 
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562).

ขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณ์รัฐ
ปานามา

- 100.00

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน NPS Mosa Shipping Company Limited

NPS Mosa Shipping S.A. ขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณ์รัฐ
ปานามา

100.00 100.00

บริษัทย่อยท้�บริษัทฯ ลงทุนโดยถุ่อหุ้นผู้่าน DA International Capital Holding (Singapore) Ptd. Ltd.

Paper Tree (Cambodia) Company Limited ปลูกและจัดจำาหน่าย
ไม้ท่อนและชิิ�นไม้สับ

กัมพูชิา 49.00* -

Paper Tree Investment (Cambodia) Company Limited การลงทุน กัมพูชิา 100.00 -

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชิ้แทนมาตรฐานการบัญชิีและการตีความมาตรฐาน การบัญชิีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี�

มาตรฐานการบัญชิี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชิี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชิี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณ์า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กจิการต้องใช้ิมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 กบัสญัญาทีท่ำากบัลกูคา้ทกุสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีิ
ฉบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันี�ไดก้ำาหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสำาหรับการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึ�นจากสัญญาทีท่ำากบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจำานวนเงนิ ที่
สะทอ้นถงึส่ิงตอบแทนทีกิ่จการคาดวา่จะมสิีทธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ด้ สง่มอบให้แกล่กูคา้ และกำาหนดใหก้จิการตอ้งใชิด้ลุยพนิจิ
และพิจารณ์าข้อเท็จจริงและเหตุการณ์์ ที่เกี่ยวข้องทั�งหมดในการพิจารณ์าตามหลักการในแต่ละขั�นตอน 

มาตรฐานฉบับนี�ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม จากการบังคับใชิ้มาตรฐานฉบับดังกล่าวกลุ่มบริษัท
ได้จัดประเภทรายการบัญชิีบางรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ซึ่ึ่งจะไม่มีผล กระทบต่อกำาไรหรือส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่ มีดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสัร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รายได้จากการขายกระดาษลดลง 390

ต้นทุนขายกระดาษเพิ่มขึ�น 41

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่ายลดลง 431

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่
เข้าไปลงทุน และสามารถใชิ้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

ค) บรษิทัฯ นำางบการเงนิของบรษัิทยอ่ยมารวมในการจดัทำางบการเงนิรวมตั�งแตว่นัทีบ่รษิทัฯ มอีำานาจในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ 
สิ�นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั�น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ�นโดยใชิ้นโยบายการบัญชิีที่สำาคัญเชิ่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนี�สนิตามงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยซึ่ึง่จดัตั�งในตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชิอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ์ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน สว่นรายไดแ้ละคา่ใชิจ้า่ยแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชิอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืน ผลตา่งซึ่ึง่เกดิขึ�นจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้
แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีมี่สาระสำาคญั ยอดเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และทุนเรอืนหุ้นของ
บรษิทัย่อยได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนี�แล้ว

ชิ) ส่วนของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำานาจควบคมุคอืจำานวนกำาไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีไ่มไ่ดเ้ปน็ของบรษิทัฯ และแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะก่จการ โดยแสัดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตาม วิธ้์ราคาทุน

* หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 51 เป็นเงินลงทุนของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดยผ่านสัญญาตัวแทน ซึ่ึ่งตาม
สญัญา ทางตวัแทนจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงและผลตอบแทนทั�งหมดในฐานะผูถ้อืหุ้นจะเปน็ของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd.

3. ม�ต่ริฐ�นิก�ริริ�ย่ง�นิท�งก�ริเงินิให้ม�

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท้�เริ�มม้ผู้ลบังคับใชุ้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรงุ(ปรบัปรงุ 2561) 
และฉบบัใหม ่จำานวนหลายฉบบั ซึ่ึง่มผีลบงัคบัใชิส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชิทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตัิ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพ่ือให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชิัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทางการบัญชิีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชิีกับผู้ใชิ้มาตรฐาน
 การนำามาตรฐาน การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี�ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่ึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี� 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)164 165

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาต่รฐาน์กิารรายงาน์ทางกิารเงิน์

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาต่รฐาน์กิารบัญช่

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

กิารต่่ความมาต่รฐาน์กิารรายงาน์ทางกิารเงิน์

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชิำาระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณ์าจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณ์ะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
 (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณ์การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใชิ้แนวคิดของ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ�น
 และหลักการเกี่ยวกับการบัญชิีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี�มีผลบังคับใชิ้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชิี การตีความมาตรฐานการบัญชิี และแนวปฏิบัติ ทางการบัญชิีบางฉบับที่มีผลบังคับใชิ้อยู่ใน
ปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนำามาตรฐานฉบับนี�มาใชิ้ จะมีผลกระทบจากรายการการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษัท
ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสินทรัพย์ ทางการเงินโดยไม่จำาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ�นก่อน กลุ่ม
บริษัทจะใชิ้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณ์าค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุสำาหรับลูกหนี�การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชิ้แทนมาตรฐานการบัญชิี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชิ่า และการตีความมาตรฐานบัญชิีที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานฉบับนี�ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเชิ่า และกำาหนดให้ผู้เชิ่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี�สินสำาหรับสัญญาเชิ่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชิ่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั�นมีมูลค่าตำ่า

การบัญชิีสำาหรับผู้ให้เช่ิาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชิี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เชิ่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเชิ่าเป็น
สัญญาเชิ่าดำาเนินงานหรือสัญญาเชิ่าเงินทุนโดยใชิ้หลักการเชิ่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชิีฉบับที่ 17

กลุม่บรษิทัคาดวา่จะนำามาตรฐานทางการเงนิฉบบันี�มาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนำามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบันี�มาถอืปฏบิตัิ
ใชิ้ครั�งแรกโดยการปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานฉบับนี�มาถือปฏิบัติ

จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี�

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

ณ วัน์ท่�
31 ธัน์วาคม 2561

ณ วัน์ท่� 
1 มกิราคม 2561

งบแสัดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (227) (35)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ�น 568 340

หนี�สินหมุนเวียนเพิ่มขึ�น (68) (121)

หนี�สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ�น (25) (17)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ�น (45) (28)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภาย
ใต้การควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ�น (203) (139)

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ�น (248) (167)

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุด วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2561

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสัร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รายได้เพิ่มขึ�น 64

ค่าใชิ้จ่ายลดลง (27)

กำาไรสำาหรับปีเพิ่มขึ�น 91

ก�าไรต่อหุ้น (บาท):

กำาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานเพิ่มขึ�น 0.22

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท้�จะม้ผู้ลบงัคบัใชุส้ัำาหรบังบการเงนิท้�ม้รอบระยะเวลาบญัชุท้้�เริ�มในหรอ่หลงัวนัท้� 1 มกราคม 
2563

 สภาวิชิาชีิพบญัชีิไดป้ระกาศใช้ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมแ่ละฉบับปรบัปรงุ 
ซึ่ึง่จะมีผลบังคบัใช้ิสำาหรบังบการเงนิทีมี่รอบระยะเวลาบัญชีิทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื่อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชิัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชิีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชิีกับผู้ใชิ้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ดังต่อไปนี�ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่ึ่งสามารถสรุปได้ดังนี�

4. ก�ริปรัิบปริ่งงบก�ริเงินิริวมย้่อนิห้ลัุ่งจ�กก�ริจัดำโคริงสัร้ิ�งก�ริดำำ�เนิินิธ่ริกิจขึ้องกลุ่่�ม
บริิษััทในิริะห้ว��งปี

ในปีปัจจบัุน กลุม่บรษิทัไดซ้ึ่ื�อเงินลงทนุในบรษิทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง ไดแ้ก ่บรษิทั ด.ีเอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากดั Paper Tree (Cambodia) Company 
Limited Paper Tree Investment (Cambodia) Company Limited บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด และบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอ
ร์จี จำากัด จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำานวน 942 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

ซึ่ึ่งบริษัททั�งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็นบุคคลเดียวกันทั�งก่อนและหลัง การจัดโครงสร้าง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
พิจารณ์าแล้วเห็นว่า การจัดโครงสร้างการลงทุนข้างต้นถือเป็น การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มบริษัทจึงถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวที่
ซึ่ื�อเข้ามา ในระหว่างปีเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด ดังนั�นงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงรวมผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทย่อยตั�งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่คำานึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (วันที่มีการซึ่ื�อหุ้นของบริษัทย่อย) 
นอกจากนี� เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ์ ที่นี�ใหม่ และ
นำาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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5. นิโย่บ�ย่ก�ริบัญชีที�สัำ�คัญ

5.1 การรับร้้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขาย
แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณ์การสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำาหรับการขายที่ให้สิทธิในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัทบันทึกจำานวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้าเป็นประมาณ์การหนี�สินจากการรับคืนสินค้า และ
บนัทึกสนิคา้ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจากลกูคา้เปน็สนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ ซ่ึึ่งสินทรพัยด์งักลา่ววดัมลูคา่โดยอา้งองิกบัมลูคา่ตามบญัชิเีดมิของสนิคา้
คงเหลือหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ�นในการรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ�นในมูลค่าของสินค้าที่ คาดว่าจะได้รับคืน

จำานวนเงนิทีก่จิการได้รบัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แตย่งัมภีาระทีต่อ้งโอนสนิคา้ใหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ปน็ “เงนิรบัลว่งหนา้จากลกูคา้” ซึ่ึง่แสดงไวภ้าย
ใต้หัวข้อ “หนี�สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ�น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ�น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณ์ฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสัดและรายการเท้ยบเท่าเงินสัด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงินสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสั�นทีม่ ีสภาพคลอ่งสูง ซึ่ึง่ถึงกำาหนดจา่ยคนืภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดใน การเบิกใชิ้

5.3 ล้กหน้�การค้า

ลกูหนี�การคา้แสดงมูลคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ กลุม่บรษิทับันทกึคา่เผือ่หนี�สงสัยจะสญูสำาหรับ ผลขาดทุนโดยประมาณ์ทีอ่าจเกดิขึ�นจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได้ ซึ่ึ่งโดยทั่วไปพิจารณ์าจากประสบการณ์์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�

5.4 สั่นค้าคงเหล่อ

สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า 
ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่ึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถดุบิ สารเคม ีอะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำ่ากว่า และจะถอืเปน็สว่นหนึง่
ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใชิ้

5.5 เงินชุดเชุยค่าภัาษ้อากรสั่นค้าสั่งออก

เงินชิดเชิยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อมีการส่งออก

5.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ โดยบรษิทัฯจะพจิารณ์ามลูคา่ของเงินลงทนุ
หากมีข้อบ่งชิี�ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า

5.7 ท้�ด่น อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสั่�อมราคา

ที่ดนิแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หกัค่าเสือ่ม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุม่บรษิทับันทกึมลูคา่เริม่แรกของทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ใ์นราคาทุน ณ์ วนัทีไ่ดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�นกลุม่บรษิทัจดัให้มกีารประเมินราคาโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั�งนี� กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั�งคราวเพื่อมิให้ราคา
ตามบัญชิี ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่ึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี�

– กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชิีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำานวนสะสมในบัญชิี “ส่วน
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์” ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั�นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัท
ได้รบัรูร้าคาทีล่ดลงในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุแล้ว ส่วนทีเ่พ่ิมจากการตรีาคาใหม่นี�จะถูกรบัรูเ้ป็นรายได้ไม่เกินจำานวนทีเ่คยลดลงซึ่ึง่รบัรูเ้ป็น
ค่าใชิ้จ่ายปีก่อนแล้ว

– กลุม่บรษัิทรบัรูร้าคาตามบัญชิขีองสินทรพัย์ทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่ในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัย์นั�นเคยมกีารตี
ราคาเพ่ิมขึ�นและยงัมยีอดคงค้างของบัญชิ ี“ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์์” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนทีล่ดลงจากการตี
ราคาใหม่ จะถูกรบัรูใ้นกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ในจำานวนทีไ่ม่เกินยอดคงเหลอืของบัญชิ ี“ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์”์

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุก ๆ  3 ปีถึง 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์์คำานวณ์จากราคาทุนหรือราคาตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชิน์โดยประมาณ์ดังนี�

อาคารสำานักงาน 30 ปี และ 40 ปี

อาคารโรงงาน 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 40 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 5 ปี ถึง 30 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์์ 5 ปี ถึง 30 ปี

เครื่องมือ 5 ปี และ 10 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชิ้สำานักงาน 5 ปี และ 10 ปี

เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น 4 ปี 5 ปี 7 ปี 8 ปี และ 19 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณ์ผลการดำาเนินงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์จะทยอยตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชิน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั�นและบันทึกโอนไปยังกำาไรสะสมโดยตรง

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั�ง

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

กลุม่บรษิทัตดัรายการทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์อ์อกจากบญัชิเีมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไมไ่ดร้บัประโยชินเ์ชิิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการ
ใชิห้รอืการจำาหนา่ยสินทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจาก การจำาหนา่ยสินทรพัย ์(ผลตา่งระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ยสินทรพัย์
กับมูลค่าตามบัญชิีของสินทรัพย์นั�น) จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั�นออกจากบัญชิี

5.8 ต้นทุนการก้้ย่ม

ตน้ทนุการกู้ยมืของเงนิกู้ทีใ่ชิใ้นการไดม้าหรอืกอ่สรา้งสินทรพัยท์ีต่อ้งใชิร้ะยะเวลานานในการทำาใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชิห้รอืขายได้ถกูนำาไปรวมเปน็
ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั�นจะอยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใชิ้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใชิ้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี�ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ�นจากการกู้ยืมนั�น

5.9 สั่นทรัพย์ ไม่ม้ตัวตน

กลุม่บรษิทับันทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิตามมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยน์ั�น ณ์ วนัทีซ่ึ่ื�อธรุกจิ สว่นสินทรพัย์
ไมม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอืน่ กลุม่บรษิทัจะบันทึกตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยน์ั�นตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั�น

กลุ่มบริษัทตัดจำาหน่ายซึ่อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชิน์จำากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชิน์ 5 ปี และ 10 ปี

กลุม่บรษิทัจะประเมนิการด้อยคา่ของสนิทรัพยดั์งกล่าวเมือ่มีขอ้บ่งชีิ�ว่าสินทรัพยน์ั�นเกดิการด้อยคา่ กลุม่บรษิทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหนา่ย
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และวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย

5.10 สั่นทรัพย์ชุ้วภัาพ - ต้นกระดาษ

กลุ่มบริษทัมีสนิทรัพย์ชิวีภาพเปน็ต้นกระดาษซึ่ึง่จะถกูวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัประมาณ์การค่าใชิจ้่าย ณ์ จุดเกบ็เกีย่ว มูลค่ายุติธรรมของต้น
กระดาษคำานวณ์โดยใชิ้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพบันทึกใน
ส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ในกรณ์ีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ืิอถือ สินทรัพย์ชีิวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 
และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพนั�นสามารถวัดได้อย่างน่าเชิื่อถือ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

5.11 ค่าใชุ้จ่ายในการออกหุ้นก้้รอตัดบัญชุ้

คา่ใชิจ้า่ยในการออกหุ้นกู้ไดบั้นทึกเป็นตน้ทุนรอตดับัญชีิซ่ึึ่งแสดงหกัจากมูลคา่หุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตดัจำาหนา่ยเป็นดอกเบี�ยจา่ย
โดยวิธีอัตราดอกเบี�ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

5.12 รายการธ์ุรก่จกับบุคคลหร่อก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ึ่งทำาให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

5.13 สััญญาเชุ่าระยะยาว

สญัญาเชิา่ยานพาหนะและเครือ่งถา่ยเอกสารทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชิา่ถอืเปน็สญัญาเชิา่การ
เงนิ สญัญาเชิา่การเงนิจะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ิาหรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชิา่
แล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเชิ่าหักค่าใชิ้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี�สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชิ่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเชิ่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชิ้งานของสินทรัพย์ที่เชิ่า

สญัญาเชิา่อาคารและพื�นทีท่ีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชิา่ถอืเปน็สญัญาเชิา่ดำาเนนิงาน จำานวน
เงินที่จ่ายตามสัญญาเชิ่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใชิ้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเชิ่า

5.14 เงินตราต่างประเทศึ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ิใน การดำาเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของ
แต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใชิ้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั�น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชิ้อัตราแลกเปลี่ยน ณ์ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี�สินที่เป็นตัวเงินซึ่ึ่งอยู่ในสกุล
เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชิ้อัตราแลกเปลี่ยน ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณ์ผลการดำาเนินงาน

5.15 การด้อยค่าของสั่นทรัพย์

ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท
หากมีข้อบ่งชีิ�ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชิีของสินทรัพย์นั�น ทั�งนี� มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก การใชิ้สินทรัพย์แล้ว
แต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณ์ีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ซ่ึึ่งใช้ิวิธีการตีราคาใหม่

และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชีิ�ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ
ลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณ์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั�น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณ์การท่ีใชิ้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ครั�งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีิของ
สินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ�นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชิีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่ของสินทรพัยใ์นงวดกอ่น ๆ  กลุม่บรษิทัจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุทนัที 
เว้นแต่สินทรัพย์นั�นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชิีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

5.16 ผู้ลประโยชุน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใชิ้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสำมที่บุเงิน

บรษิทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของกลุม่บริษทัไดร้ว่มกนัจดัตั�งกองทุนสำารองเลี�ยงชิพี ซ่ึึ่งประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจา่ยสะสมและเงนิทีก่ลุม่บริษทั
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี�ยงชิีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี�ยง
ชิีพบันทึกเป็นค่าใชิ้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลิประโยชน์หลิังออกจำากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชิดเชิยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึึ่ง กลุ่มบริษัทถือว่าเงินชิดเชิยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชิน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำานวณ์หนี�สินตามโครงการผลประโยชิน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชิ้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ์การไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เชิี่ยวชิาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชิน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.17 สั่นทรัพย์ท้�ถุ่อไว้เพ่�อขายและการดำาเน่นงานท้�ยกเล่ก

กลุม่บรษิทัจัดประเภทกลุม่สินทรัพย์ทีย่กเลิกเป็นสนิทรัพย์ทีถ่อืไวเ้พ่ือขายหากมลูค่าตามบญัชิทีีจ่ะได้รบัคนืสว่นใหญ่มาจากการขายมใิชิม่าจากการ
ใชิ้สินทรัพย์นั�นต่อไป และจะต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีใน สภาพปัจจุบันและการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การขายดังกล่าว
ต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ากลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจำานวนที่ตำ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชิีกับมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย

ผลกำาไรขาดทุนจากการดำาเนินงานที่ยกเลิกแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากการดำาเนินงานต่อเนื่องในส่วนของกำาไรขาดทุน

5.18 ประมาณการหน้�สั่น

กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณ์การหนี�สนิไวใ้นบญัชิเีมือ่ภาระผกูพนัซึ่ึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ใ์นอดตีไดเ้กดิขึ�นแลว้ มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อน
ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื�องภาระผูกพันนั�น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณ์มูลค่าภาระผูกพันนั�นได้อย่างน่าเชิื่อถือ

5.19 ภัาษ้เงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณ์จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณ์ฑ์
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ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บรษิทับนัทกึภาษเีงินได้รอการตดับัญชีิของผลแตกตา่งช่ัิวคราวระหวา่งราคาตามบญัชิขีองสินทรพัยแ์ละหนี�สิน ณ์ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สินที่เกี่ยวข้องนั�น โดยใชิ้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใชิ้ ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กลุม่บรษัิทรบัรูห้นี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีิของผลแตกต่างช่ัิวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แตร่บัรูสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีิสำาหรบั
ผลแตกต่างช่ัิวคราวที่ใชิ้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใชิ้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอ ที่จะใชิ้ประโยชิน์จากผลแตกต่างชิั่วคราวที่ใชิ้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชิ้นั�น

กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีิของสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชิ ีณ์ ทกุสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชิี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีทั�งหมดหรือบางส่วน
มาใชิ้ประโยชิน์

5.20 สััญญาซั่�อขายเงินตราต่างประเทศึล่วงหน้า

บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาซึ่ื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯบันทึกสัญญาซึ่ื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

5.21 การวัดม้ลค่ายุต่ธ์รรม

มลูคา่ยตุธิรรมหมายถึงราคาทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รอืเปน็ราคาทีจ่ะต้องจา่ยเพ่ือโอนหนี�สนิให้ผูอ้ืน่โดยรายการดังกลา่วเปน็รายการ
ที่เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผู้ซึ่ื�อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ์ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใชิ้ราคาเสนอซึ่ื�อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินซึ่ึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณ์ีที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี�สินที่มีลักษณ์ะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซึ่ื�อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณ์
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ิเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้ิข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี�สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที่สุด

ลำาดับชัิ�นของมูลค่ายุติธรรมที่ใชิ้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่นำามาใชิ้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�

ระดับ 1 ใชิ้ข้อมูลราคาเสนอซึ่ื�อขายของสินทรัพย์หรือหนี�สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใชิ้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี�สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใชิ้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เชิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณ์ขึ�น

ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชิั�นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี�
สินที่ถืออยู่ ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจำา

6. ก�ริใช้ดำ่ลุ่ย่พื่ินิิจแลุ่ะปริะม�ณก�ริท�งบัญชีที�สัำ�คัญ
ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชิด้ลุยพนิจิและ การประมาณ์การในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อน

เสมอ การใชิ้ดุลยพินิจและการประมาณ์การดังกล่าวนี�สง่ ผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน ผลที่เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณ์การไว้ การใชิ้ดุลยพินิจและการประมาณ์การที่สำาคัญมีดังนี�

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณ์ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใชิ้ดุลยพินิจในการประมาณ์การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�
แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณ์ะนั�น เป็นต้น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารไดใ้ชิด้ลุยพนิิจในการประมาณ์มูลค่าสทุธิที่จะไดร้ับของสนิค้าคงเหลือ โดยจำานวนเงนิที่คาดวา่จะไดร้ับจากสนิค้าคงเหลือพจิารณ์าจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาขายหรอืตน้ทนุทีเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตกุารณ์ท์ีเ่กดิขึ�นภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ิดุลยพินจิใน

การประมาณ์การผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึ�นจากสนิค้าเสือ่มสภาพโดยคำานึงถงึประสบการณ์์การขายในอดตีและสภาวะเศรษฐกจิที่เปน็อยู่ในขณ์ะนั�น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีบั่นทกึในงบแสดงฐานะการเงนิทีไ่ม่มกีารซึ่ื�อขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาด
ซึ่ื�อขายคลอ่ง ฝา่ยบรหิารตอ้งใชิด้ลุยพนิจิในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว โดยใชิเ้ทคนคิและแบบจำาลองการประเมนิมลูคา่
 ซึ่ึ่งตัวแปรที่ใชิ้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั�งของธนาคารฯและคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มลูความสัมพันธแ์ละการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมติฐานทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
ที่ใชิ้ในการคำานวณ์ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลำาดับชิั�นของมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำานวณ์ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณ์อายุการให้ประโยชิน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชิ้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชิน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ�น

กลุม่บริษทัแสดงมูลค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์์ดว้ยราคาตีใหม่ ซึ่ึง่ราคาตีใหม่นี�ไดป้ระเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใชิว้ธิีเปรียบเทียบราคา
ตลาดสำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและใช้ิเกณ์ฑ์ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเส่ือมราคาสะสมสำาหรับอาคารและอุปกรณ์์ ซ่ึึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ์การบางประการ

นอกจากนี� ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ใ์นแตล่ะชิว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตำ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชิขีองสนิทรพัยน์ั�น ในการนี�ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชิด้ลุยพนิจิทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ร์ายไดแ้ละคา่
ใชิ้จ่ายในอนาคตซึ่ึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั�น

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชิีวภาพต้นกระดาษด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณ์การค่าใชิ้จ่าย ณ์ จุดเก็บเก่ียว ซ่ึึ่งมูลค่ายุติธรรมนี�ได้คำานวณ์
โดยใชิ้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ์การบางประการ เชิ่น ราคาต้นกระดาษ ณ์ 
จุดเก็บเกี่ยว นำ�าหนักของต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว อัตราการเติบโตของต้นกระดาษ อัตราการรอดตายและอัตราคิดลด เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีิสำาหรับผลแตกต่างช่ัิวคราวที่ใช้ิหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ิเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ิประโยชิน์จากผลแตกต่างช่ัิวคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้อง
ประมาณ์การว่า กลุ่มบริษัทควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณ์าถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละชิ่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชินห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณ์ขึ�นตามหลกัคณ์ติศาสตรป์ระกนัภยัซึ่ึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่ง ๆ  ในการ
ประมาณ์การนั�น เชิ่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณ์ะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)172 173

7. ริ�ย่ก�ริธ่ริกิจกับกิจก�ริที�เกี�ย่วขึ้้องกันิ
ในระหว่างป ีกลุม่บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ำาคัญกับบคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเปน็ไปตามเง่ือนไขและเกณ์ฑ์ตามทีต่กลง

ร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั�น โดยสามารถสรุปได้ดังนี� 

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

น์โยบายกิารกิำาหน์ดราคา
2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)
2562 2561

รายการธ์ุรก่จกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า

ขายกระดาษ - - 156 29 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและ ราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาดหักต้นทุน ทางตรง
ที่เกี่ยวข้อง

ขายเยื่อกระดาษ - - 2,616 4,851 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและ ราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาดหักต้นทุน ทางตรง
ที่เกี่ยวข้อง

ขายวัสดุหีบห่อ - - 19 20 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

ขายสารเคมี - - 8 - ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายได้อื่น

ดอกเบี�ยรับ - - - 42 อัตราร้อยละ 4.62 ถึง 5.12 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 1,145 767 อัตราที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น - - 7 6 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนดและ ราคาที่
ตกลงร่วมกัน

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

น์โยบายกิารกิำาหน์ดราคา
2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)
2562 2561

ซ์ื้อสินค้า

ซึ่ื�อกระดาษ - - 6,102 7,121 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่ื�อนำ�า - - 455 439 ราคาตลาด

ซึ่ื�อสารเคมี - - 67 59 ราคาตามสัญญา

ซึ่ื�อไม้ท่อน - - 58 832 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

ซึ่ื�อวัสดุหีบห่อ - - 322 - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ดอกเบี�ยจ่าย - - 7 - อัตราร้อยละ 3.26 - 4.76 ต่อปี

ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยื่อ
กระดาษ

- - 13 107 ราคาตามสัญญา

ค่าจ้างบริหารจัดการไม้ - - 1 10 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

ค่าบริการจ้างตัดกระดาษ - - 80 84 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

ค่าบริการด้านการขายและการ
ตลาด

- - 11 - ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธ์ุรก่จกับบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท

รายได้อื่น

รายได้จากการจำาหน่ายเงินลงทุน ใน
บริษัทย่อย

- 2,687 - 2,687 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

เงินปันผลจ่าย 2,545 4,028 2,545 4,028 อัตราที่ประกาศจ่าย

เงินจ่ายซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 942 - 830 - ราคาที่ตกลงร่วมกันเทียบเคียงกับราคา
ประเมิน

รายการธ์ุรก่จกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า

ขายนำ�ามันยางดำา 350 279 350 279 ราคาตามสัญญา

ขายเปลือกไม้และฝุ่น 183 153 183 153 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขายอะไหล่และวัสดุสิ�นเปลือง - 33 - 33 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

รายได้อื่น

เงินปันผลรับ - - 134 119 อัตราที่ประกาศจ่าย

รายได้ค่าขนส่ง 67 74 67 74 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการบำาบัดนำ�าเสีย 11 10 11 10 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายได้อื่น 7 11 7 11 ราคาที่ตกลงร่วมกัน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)
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บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)174 175

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

น์โยบายกิารกิำาหน์ดราคา
2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)
2562 2561

ซ์ื้อสินค้า

ซึ่ื�อไฟฟ้าและนำ�า 1,384 2,079 944 1,392 ราคาตลาด

ซึ่ื�อไอนำ�า 1,334 1,034 1,097 1,034 ราคาตามสัญญา

ซึ่ื�อสารเคมี 72 95 44 64 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าขนส่ง 1 5 1 5 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเชิ่าและค่าบริการ 3 4 3 2 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าแรงงานและค่าใชิ้จ่ายอื่น 6 8 6 8 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธ์ุรก่จกับบริษัทท้�เก้�ยวข้องกัน

ขายสินค้า

ขายกระดาษ 555 498 1,214 1,316 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและ ราคาที่
ตกลงร่วมกัน

ขายเยื่อกระดาษ 1,255 1,509 1,255 1,509 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ขายไม้ท่อน เศษไม้และฝุ่น 17 14 17 14 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขายสารเคมี 1 1 63 35 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ขายอะไหล่และวัสดุสิ�นเปลือง 46 40 46 40 ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำาหนด

ขายวัสดุหีบห่อ 22 15 - - ราคาตามสัญญา

ขายสินทรัพย์

ขายที่ดิน 16 118 - 118 ราคาประเมิน

รายได้อื่น

รายได้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

681 - - - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้ค่าขนส่ง 31 38 31 41 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้อื่น 49 24 49 24 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่ื�อสินค้า

ซึ่ื�อกระดาษ 36 50 44 50 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่ื�อไม้ท่อน 1,697 917 1,697 917 ราคาที่ตกลงร่วมกันและต้นทุนบวก ส่วนต่าง
ที่กำาหนด

ซึ่ื�อชิิ�นไม้สับ 86 228 86 228 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซึ่ื�อสารเคมี - - 121 135 ราคาตามสัญญา

ซึ่ื�อนำ�ามันเชิื�อเพลิง 104 120 104 120 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซึ่ื�อไม้แปรรูป 197 223 134 167 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

น์โยบายกิารกิำาหน์ดราคา
2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)
2562 2561

ซึ่ื�อต้นกระดาษ 34 27 34 27 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่ื�อวัสดุหีบห่อ - - 44 371 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าขนส่ง 187 159 186 158 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเชิ่าและค่าบริการ 85 81 63 64 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริการด้านการขายและการ
ตลาด

448 557 575 673 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบำาบัดนำ�าเสีย 29 14 29 7 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ค่าแรงงานและค่าใชิ้จ่ายอื่น 218 439 218 429 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซ์ื้อสินทรัพย์

ซึ่ื�อสินทรัพย์ถาวร - 28 - 28 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธ์ุรก่จกับกรรมการของบริษัทฯและบุคคลท้�เก้�ยวข้องกัน

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

เงินปันผลจ่าย 4 6 4 6 อัตราที่ประกาศจ่าย

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำาสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับรายการธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น โดยสัญญาที่สำาคัญมีเงื่อนไขสรุปได้ดังนี�

(ก) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายเยื่อกระดาษ

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

ปริมาณข้ั�น์ต่ำ�า
ต่ามสััญญา 

(ต่ัน์ต่่อปี)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ 
มิลล์ 3 จำากัด

1 สิงหาคม 
2555

10 31 กรกฎาคม 
2565

190,000

(ข) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายนำ�ามันยางดำา

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

ปริมาณข้ั�น์ต่ำ�า
ต่ามสััญญา 

(ต่ัน์ต่่อปี)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 5 จำากัด

26 มิถุนายน
 2552

19 5 พฤศจิกายน
 2571

500,000

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 5 จำากัด

26 มิถุนายน
 2552

19 2 ธันวาคม
 2571

450,000



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)176 177

(ค) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายเปลือกไม้

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

ปริมาณข้ั�น์ต่ำ�า
ต่ามสััญญา 

(ต่ัน์ต่่อปี)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์ 5 จำากัด

26 มิถุนายน
 2552

19 4 พฤศจิกายน
 2571

165,000

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์ 5 เอ จำากัด

1 เมษายน
 2554

10 30 มิถุนายน
 2566

350,000

(ง) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซึ่ื�อไฟฟ้า

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

กิำาลังไฟฟ้า
ต่ามสััญญา

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด 
(มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

30 พฤศจิกายน
 2552

5 30 พฤศจิกายน
 2557 (ต่ออายุ
อัตโนมัติ คราว

ละ 5 ปี)

18.00 
เมกะวัตต์

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด 
(มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

27 สิงหาคม
 2557

5 2 มีนาคม
 2563 (ต่ออายุ
อัตโนมัติ คราว

ละ 5 ปี)

9.90 
เมกะวัตต์

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด 
(มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

15 พฤษภาคม
 2562

5  14 พฤษภาคม
 2567 (เมื่อ
ครบกำาหนด
ตามสัญญา

 หากไม่มีการ
บอกเลิกสัญญา
จะต่ออายุออก
ไปอีก 1 ครั�ง

 มีกำาหนดอายุ
 1 ปี)

11.80 
เมกะวัตต์

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์
 5 เอ จำากัด

20 กันยายน
 2556

10 30 มิถุนายน
 2566

60.00 
เมกะวัตต์

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์
 3 จำากัด

1 สิงหาคม
 2554

1 31 กรกฎาคม
 2555 (ต่ออายุ
อัตโนมัติ คราว

ละ 1 ปี)

3.42 เมกะวัตต์

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 
จำากัด

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

1 กุมภาพันธ์
 2555

10 31 กรกฎาคม
 2565

26.00 
เมกะวัตต์

(จ) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซึ่ื�อนำ�า

บริษััท คู่สััญญา ประเภท วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์
 3 จำากัด

นำ�าเพื่อ
อุตสาหกรรม

1 สิงหาคม
 2554

1 (ต่ออายุ
อัตโนมัติ คราว

ละ 1 ปี)

31 กรกฎาคม
 2555

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์
 3 จำากัด

นำ�าดิบและนำ�า
เย็น

1 สิงหาคม
 2554

1 (ต่ออายุ
อัตโนมัติ คราว

ละ 1 ปี)

31 กรกฎาคม
 2555

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (
มหาชิน)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด นำ�าเพื่อ
อุตสาหกรรม

1 มีนาคม 2558 6 28 กุมภาพันธ์
 2564

(ฉ) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซึ่ื�อไอนำ�า

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

ปริมาณข้ั�น์ต่ำ�าต่ามสััญญา
(ต่ัน์ต่่อปี)

แรงดัน์ต่ำ�า แรงดัน์ปาน์กิลาง

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 
จำากัด (มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล 
เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด

10 
กุมภาพันธ์

 2540

25 11 มีนาคม
 2566

553,632 35,040

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 
จำากัด (มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 

จำากัด

26 มิถุนายน
 2552

19 5 
พฤศจิกายน

 2571

- 200,000

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 
จำากัด (มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 

จำากัด

26 มิถุนายน
 2552

19 2 ธันวาคม
 2571

507,500 
(ปริมาณ์รวมทั�ง 2 ประเภท)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 
จำากัด (มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล 
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ

 จำากัด

1 เมษายน
 2555

10 6 กรกฎาคม
 2565

610,000 
(ปริมาณ์รวมทั�ง 2 ประเภท)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 
จำากัด (มหาชิน)

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์ 3 จำากัด

1 สิงหาคม
 2554

1 31 กรกฎาคม
 2555 (ต่อ

อายุอัตโนมัติ 
คราวละ 1 ปี)

61,700 -

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์
มิลล์ 3 จำากัด

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

1 มิถุนายน
 2559

7 31 มีนาคม
 2566

320,000 32,000

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์
มิลล์ 3 จำากัด

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ 
แพลนท์ 5 จำากัด

1 กุมภาพันธ์
 2555

10 30 มิถุนายน
 2565

374,000 40,000



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)178 179

(ชิ) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซึ่ื�อไม้ท่อนและชิิ�นไม้สับ

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อายุสััญญา
(ปี)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชิน) บริษัท คันนา จำากัด 1 มกราคม 
2556

กำาหนดระยะเวลานบัตั�งแตว่นัทีท่ำาสัญญาเปน็ตน้ไปจนกวา่
คูสั่ญญาฝา่ยใดฝา่ยหนึง่จะบอกเลกิสญัญาเปน็ลายลกัษณ์์
อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

(ซึ่) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขายในต่างประเทศ

บริษััท คู่สััญญา วัน์ท่�ทำาสััญญา อายุสััญญา
(ปี)

วัน์สัิ�น์สัุด
สััญญา

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด(
มหาชิน)

International Distribution 
Network Company Limited (

เดิมชิื่อ 
“Double A Internation Network 

Company Limited”)

1 สิงหาคม 2554 1 
(ต่ออายุอัตโนมัติ 

คราวละ 1 ปี)

30 กรกฎาคม 2555

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ (1991) จำากัด(
มหาชิน)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล
ซึ่ินเนอร์จี จำากัด

1 กรกฎาคม 2560 3 
(ต่ออายุอัตโนมัติ 

คราวละ 3 ปี)

30 มิถุนายน 2563

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ล้กหน้�การค้าและล้กหน้�อ่�น - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน
ล้กหน้�การค้า - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด - - 338 -

Quality Paper Mill Limited - - 32 85

บริษัทย่อยอื่น - - 34 -

รวม - - 404 85

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ - - (24) -

- - 380 85

บริษัทร่วม

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำากัด 457 138 457 138

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำากัด - 36 - 36

บริษัทร่วมอื่น 1 6 1 6

458 180 458 180

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน)

DA Alizay SAS 385 760 381 760

Double A (Jiangsu) Paper Company Limited 72 293 72 293

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด - - - 359

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 6 12 - 30

รวม 463 1,065 453 1,442

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ - (1) - (1)

463 1,064 453 1,441

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 921 1,244 1,291 1,706

ล้กหน้�อ่�น - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย

บริษัทย่อยอื่น - - 13 -

- - 13 -

บริษัทร่วม

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน) 3 41 3 41

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำากัด 32 5 32 5

บริษัทร่วมอื่น 1 3 1 3

36 49 36 49

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน)

บริษัท บีเอชิแอล โททอล โลจิสติกส์ จำากัด 49 19 49 19

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 17 38 17 38

รวม 66 57 66 57

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ - (6) - (6)

66 51 66 51

รวมลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 102 100 115 100

รายได้ค้างรับ - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน) 9 - 9 -

รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 - 9 -

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 111 100 124 100

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,032 1,344 1,415 1,806



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)180 181

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เจ้าหน้�การค้าและเจ้าหน้�อ่�น - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน
เจ้าหน้�การค้า - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด - - 1,561 988

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด - - 41 43

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด - - 36 -

บริษัทย่อยอื่น - - 22 40

- - 1,660 1,071

บริษัทร่วม

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน) 125 39 62 21

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำากัด 58 83 58 59

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำากัด 53 74 53 74

บริษัทร่วมอื่น 17 15 15 15

253 211 188 169

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน)

บริษัท คันนา จำากัด 36 - 36 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 35 28 27 32

71 28 63 32

รวมเจ้าหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 324 239 1,911 1,272

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซั่�อสั่นค้าแก่ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

บริษัทร่วม

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)(1) - 117 - 94

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 117 - 94

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

เงินปันผู้ลค้างรับจากก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด - - 2 1

รวมเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2 1

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซั่�อไม้ท่อน - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน)

บริษัท เปเปอร์ ทรี โฮลดิ�ง จำากัด 53 - 53 -

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ์ื้อไม้ท่อน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 53 - 53 -

(1)ค่าไฟฟ้าและค่าไอนำ�า

กลุ่มบริษัทจะได้รับส่วนลดสำาหรับค่าสินค้าจากการจ่ายล่วงหน้าในอัตราเฉลี่ย MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ไม่มีหลักประกันสำาหรับเงินจ่ายล่วงหน้า
ดังกล่าว



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)182 183

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เจ้าหน้�อ่�น - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยอื่น - - 13 1

- - 13 1

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมอื่น 4 4 4 1

4 4 4 1

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้บริหาร/กรรมการบริษัทร่วมกัน)

International Distribution Network Company Limited 
(เดิมชิื่อ “Double A International Network Company Limited”)

40 36 40 36

บริษัท โปรมีโก้ เซึ่อร์วิส จำากัด - 30 - 30

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 23 48 14 52

63 114 54 118

รวมเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 67 118 71 120

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 391 357 1,982 1,392

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ผลประโยชิน์ระยะสั�น 57 74 53 64

ผลประโยชิน์หลังออกจากงาน 4 1 3 -

รวม 61 75 56 64

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ยอดคงเหล่อ 
ณ วัน์ท่� 

1 มกิราคม 2562

เพื่ิ�มข้้�น์ระหว่าง
ปีปัจจุบัน์

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน์

ยอดคงเหล่อ 
ณ วัน์ท่� 

31 ธัน์วาคม 2562

เงินให้ก้้ย่มระยะสัั�นแก่ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด - 55 (55) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 55 (55) -

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ยอดคงเหล่อ 
ณ วัน์ท่� 

1 มกิราคม 2562

เพื่ิ�มข้้�น์ระหว่าง
ปีปัจจุบัน์

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน์

ยอดคงเหล่อ 
ณ วัน์ท่� 

31 ธัน์วาคม 2562

เงินก้้ย่มระยะสัั�นจากก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด - 1,294 (922) 372

Eastsun International Trading Limited - 21 - 21

A-Maritime Holding Company Limited - 546 - 546

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,861 (922) 939

ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี�

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้มกีำาหนดชิำาระคนืเมือ่ทวงถาม ไมม่หีลกัทรพัยค์ำ�าประกนั โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.62 ถงึ 5.12 ตอ่ป ี(31 ธนัวาคม 2561: ไมม่)ี

เงินกู้ยืมข้างต้นมีกำาหนดชิำาระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์คำ�าประกัน โดยมีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.26 ถึง 4.76 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ไม่มี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใชิ้จ่ายผลประโยชิน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี�

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารขา้งตน้ไดร้วมคา่ใชิจ้า่ยผลประโยชินพ์นกังานของกรรมการและผูบ้รหิารของสว่นการดำาเนนิงานทีย่กเลกิสำาหรบั
ปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 3 ล้านบาท (2562: ไม่มี)

8. เงินิสัดำแลุ่ะริ�ย่ก�ริเทีย่บเท��เงินิสัดำ

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เงินฝากธนาคาร 473 681 342 507

รวม 473 681 342 507

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจำามอีตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถงึ 4 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.01 ถงึ 4 ต่อปี) (เฉ
พาะบรษิทัฯ: ร้อยละ 0.05 ถงึ 0.85 ต่อปี 2561: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)184 185

9. ลุ่่กห้นิี�ก�ริค้�แลุ่ะลุ่่กห้นิี�อื�นิ

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ล้กหน้�การค้า - ก่จการท้�เก้�ยวข้องกัน

อายุหนี�คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชิำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชิำาระ 274 346 635 549

ค้างชิำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 340 669 341 844

3 - 6 เดือน 138 47 140 55

6 - 12 เดือน 168 111 167 137

มากกว่า 12 เดือน 1 72 32 122

รวม 921 1,245 1,315 1,707

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ - (1) (24) (1)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 921 1,244 1,291 1,706

ล้กหน้�การค้า - ก่จการท้�ไม่เก้�ยวข้องกัน

อายุหนี�คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชิำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชิำาระ 1,538 1,589 1,460 1,484

ค้างชิำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 500 586 455 533

3 - 6 เดือน 22 12 20 9

6 - 12 เดือน 9 3 7 -

มากกว่า 12 เดือน 35 56 30 53

รวม 2,104 2,246 1,972 2,079

หัก: ค่าเผื่อหนี�สงสัยจะสูญ (31) (43) (29) (41)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,073 2,203 1,943 2,038

รวมลูกหนี�การค้า - สุทธิ 2,994 3,447 3,234 3,744

ล้กหน้�อ่�น

ลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 102 100 115 100

ลูกหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 15 36 6 29

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 - 9 -

รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7 15 - -

รวมลูกหนี�อื่น - สุทธิ 133 151 130 129

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - สุทธิ 3,127 3,598 3,364 3,873

10. สัินิค้�คงเห้ลุ่ือ

ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

ราคาทุน์
รายกิารปรับลดราคาทุน์ 

ให้เป็น์มูลค่าสัุทธิท่�จะได้รับ สัิน์ค้าคงเหล่อ - สัุทธิ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

สินค้าสำาเร็จรูป 2,542 1,831 (58) (13) 2,484 1,818

งานระหว่างทำา 218 236 - - 218 236

วัตถุดิบเยื่อกระดาษเพื่อผลิต 101 278 - - 101 278

ไม้ท่อนและชิิ�นไม้สับ 266 259 - - 266 259

สารเคมี นำ�ามันเชิื�อเพลิงและอื่น ๆ 306 374 (5) (11) 301 363

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 612 650 (105) (61) 507 589

วัสดุหีบห่อ 90 101 (3) (3) 87 98

สินค้าระหว่างทาง 83 47 - - 83 47

รวม 4,218 3,776 (171) (88) 4,047 3,688

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ราคาทุน์
รายกิารปรับลดราคาทุน์ 

ให้เป็น์มูลค่าสัุทธิท่�จะได้รับ สัิน์ค้าคงเหล่อ - สัุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าสำาเร็จรูป 2,607 1,887 (72) (13) 2,535 1,874

งานระหว่างทำา 215 228 - - 215 228

วัตถุดิบเยื่อกระดาษเพื่อผลิต 101 278 - - 101 278

ไม้ท่อนและชิิ�นไม้สับ 262 258 - - 262 258

สารเคมี นำ�ามันเชิื�อเพลิงและอื่น ๆ 267 330 (4) (11) 263 319

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 419 448 (92) (61) 327 387

วัสดุหีบห่อ 70 75 (3) (3) 67 72

สินค้าระหว่างทาง 83 47 - - 83 47

รวม 4,024 3,551 (171) (88) 3,853 3,463

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำานวน 125 ล้านบาท (2561: จำานวน 51 
ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 125 ล้านบาท 2561: จำานวน 30 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือจำานวน 42 ล้านบาท (2561: จำานวน 49 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 42 ล้านบาท 2561: จำานวน 40 ล้านบาท) โดยนำาไปหัก
จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใชิ้จ่ายในระหว่างปี 

บริษัทฯได้จำานำาสินค้าคงเหลือซึ่ึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชิี ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไม่น้อยกว่าจำานวน 1,500 ล้านบาท และมีการโอน
ผลประโยชินใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยัสำาหรบัสินคา้คงเหลอืใหแ้กธ่นาคาร เพ่ือเปน็หลักประกนัสำาหรบัเงินกู้ยมืระยะสั�นตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อ 17



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)186 187

12. เงินิลุ่งท่นิในิบริิษััทย่�อย่

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท้�แสัดงอย่้ในงบการเงินเฉพาะก่จการ ณ วันท้� 31 ธ์ันวาคม 2562 และ 2561 ม้
รายละเอ้ยดดังต่อไปน้�

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท

ทุน์เรียกิชำาระแล้ว สััดสั่วน์เงิน์ลงทุน์ ราคาทุน์ ผู้ลต่่างจากิกิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ ค่าเผู้่�อกิารด้อยค่า
ข้องเงิน์ลงทุน์

มูลค่าต่ามบัญช่ 
ต่ามวิธ่ราคาทุน์ - สัุทธิ

เงิน์ปัน์ผู้ลท่�บริษััทฯ 
รับระหว่างปี

2562 2561 2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด 2,600 ล้านบาท 2,600 ล้านบาท 99.99 99.99 2,600 2,600 - - (11) (11) 2,589 2,589 - 190

บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด 3,500 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท 71.43 71.43 2,500 2,500 - - - - 2,500 2,500 550 125

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด 40 ล้านบาท 40 ล้านบาท 51.00 51.00 48 48 - - - - 48 48 6 6

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด 502 ล้านบาท 502 ล้านบาท 99.99 99.99 300 300 - - - - 300 300 488 446

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด 120 ล้านบาท - 99.99 - 830 - (657) - - - 173 - 101 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6,278 5,448 (657) - (11) (11) 5,610 5,437 1,145 767

บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการซืึ่�อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ
 “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” เชิ่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่ึ่งเป็นการปรับใชิ้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชิีสำาหรับการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

11. สัินิทริัพื่ย่์ห้ม่นิเวีย่นิอื�นิ

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 230 365 212 320

หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า (136) (147) (136) (147)

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ, สุทธิ 94 218 76 173

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 144 110 136 99

ภาษีซึ่ื�อรอเรียกคืน 36 23 30 18

ค่าใชิ้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 59 61 46 43

เงินชิดเชิยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกค้างรับ 23 30 22 29

ลูกหนี�ตามสัญญาซึ่ื�อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 54 93 54 93

อื่น ๆ 4 3 4 3

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 414 538 368 458

ในปี 2559 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจำานวน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ์ 160 ล้านบาท) ซึ่ึ่ง
เก่ียวกับข้อพิพาททางการค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ขณ์ะนี�ข้อพิพาทอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณ์าของศาล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงได้ตั�งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าไว้ในงบการเงิน
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12.2 รายละเอ้ยดของบริษัทย่อยซัึ�งม้สั่วนได้เสั้ยท้�ไม่ม้อำานาจควบคุมท้�ม้สัาระสัำาคัญ

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท

สััดสั่วน์ท่�ถื่อโดย
ผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ย

ท่�ไม่ม่อำาน์าจควบคุม

สั่วน์ข้องผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ยท่�ไม่ม่อำาน์าจ
ควบคุมข้องบริษััทย่อยสัะสัม

กิำาไร (ข้าดทุน์) ท่�แบ่งให้กิับผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ย
ท่�ไม่ม่อำาน์าจควบคุมข้องบริษััทย่อย

ใน์ระหว่างปี

กิำาไรข้าดทุน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ท่�แบ่งให้กิับ
ผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ยท่�ไม่ม่อำาน์าจควบคุมข้อง

บริษััทย่อยระหว่างปี

เงิน์ปัน์ผู้ลจ่ายให้กิับผูู้้ม่สั่วน์ได้เสั่ยท่�ไม่ม่
อำาน์าจควบคุม ข้องบริษััทย่อยใน์ระหว่างปี

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด 49.00 49.00 40 40 6 1 - - 6 6

บริษัท คันนา จำากัด
(ถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด)

- 51.01 - 638 (3) (181) - 1 - -

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด
(ถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด)

49.00 49.00 50 45 16 6 - 12 11 1

12.3 ข้อม้ลทางการเงินโดยสัรุปของบริษัทย่อยท้�ม้สั่วนได้เสั้ยท้�ไม่ม้อำานาจควบคุมท้�ม้สัาระสัำาคัญ ซัึ�งเป็นข้อม้ลก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

บริษััท ไฮ-เทค สัเปเช่ยลต่่� 
มิเน์อรัล จำากิัด บริษััท คัน์น์า จำากิัด บริษััท ดั�บเบิ�ล เอ สัเปเช่ยลต่่� 

มิเน์อรัล จำากิัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้ 96 127 58 827 192 160

กำาไร (ขาดทุน) 12 1 (6) (354) 33 11

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 2 - 24

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 12 1 (6) (352) 33 35

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

บริษััท ไฮ-เทค สัเปเช่ยลต่่� 
มิเน์อรัล จำากิัด บริษััท คัน์น์า จำากิัด บริษััท ดั�บเบิ�ล เอ สัเปเช่ยลต่่� 

มิเน์อรัล จำากิัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจาก (ใชิ้ไปใน) กิจกรรม
ดำาเนินงาน

18 19 - (222) 57 35

กระแสเงินสดจาก (ใชิ้ไปใน) กิจกรรม
ลงทุน

(20) (2) - 110 (3) -

กระแสเงินสดจาก (ใชิ้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน

(11) (12) - 112 (43) (32)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม
ขึ�น (ลดลง) สุทธิ

(13) 5 - - 11 3

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท ไฮ-เทค สัเปเช่ยลต่่� 
มิเน์อรัล จำากิัด บริษััท คัน์น์า จำากิัด บริษััท ดั�บเบิ�ล เอ สัเปเช่ยลต่่� 

มิเน์อรัล จำากิัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 54 44 - 29 47 43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43 65 - 1,234 130 139

หนี�สินหมุนเวียน 10 19 - 10 69 86

หนี�สินไม่หมุนเวียน 5 9 - 1 7 5
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รายการเปล้�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสัำาหรับปีสั่�นสัุดวันท้� 31 ธ์ันวาคม 2562 ม้ดังน้�

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

เงินลิงทีุ่นในบุริษัที่ ดี.เอ. แพิ็คเกจำจำิ�ง จำำากัด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติพิเศษอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำาการซึ่ื�อหุ้นของบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด 
จำานวน 12 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 69 บาท มูลค่าจ่ายซึ่ื�อรวมจำานวน 830 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จาก Exalt Investments Limited 
ซึ่ึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัทฯได้รับโอนหุ้นแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

มูลค่าตามบัญชิีของสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่ซึ่ื�อของบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด มีรายละเอียดดังนี�

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 136

สินค้าคงเหลือ 49

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (45)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (61)

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน (2)

สินทรัพย์สุทธิ 173

หัก: รายการตัดกำาไรในสินค้าคงเหลือ ณ์ วันที่ซึ่ื�อ (11)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 162

บวก: ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจกับมูลค่าสุทธิตามบัญชิีของบริษัทย่อย 668

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 830

บรษิทัฯบนัทกึสว่นตา่งทีส่งูกวา่ระหวา่งตน้ทนุการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักับมลูคา่สทุธติามบญัชีิของบรษิทัยอ่ยจำานวน 668 ลา้นบาท 
ไว้ภายใตบ้ญัชิ ี“ผลตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั” และแสดงเปน็รายการแยกตา่งหากไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ทั�งนี� ผลต่างดังกล่าวส่วนหนึ่งจำานวน 11 ล้านบาท ได้กลับรายการเข้ากำาไรสะสมในปีปัจจุบันนอกจากนี� บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการ
ซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 657 ล้านบาทในงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อเดียวกันเชิ่นเดียวกับงบการเงิน
รวมซึ่ึ่งเป็น การปรับใชิ้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชิีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd.

เงินลิงทีุ่นใน Paper Tree (Cambodia) Company Limited แลิะ Paper Tree Investment (Cambodia) Company Limited

ในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำาการซึ่ื�อหุ้นของ Paper Tree 
(Cambodia) Company Limited และ Paper Tree Investment (Cambodia) Company Limited จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี�

วัน์ท่�ทำา
รายกิาร บริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์ใน์

ประเทศั ผูู้้ข้าย
สััดสั่วน์

เงิน์ลงทุน์
(ร้อยละ)

จำาน์วน์
หุ้น์สัามัญ

(หุ้น์)
ราคาจ่ายซึ่่�อ

4 มีนาคม 2562

Paper Tree 
(Cambodia) 
Company 
Limited 

(“PTCB”)

ปลูกและ
จัดจำาหน่าย ไม้
ท่อนและไม้สับ

กัมพูชิา

Double A Pulp 
and Paper 
Company 
Limited

49.00* 300,000

2,450 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

(เทียบเท่า 
77,616 บาท)

28 มีนาคม
 2562

Paper Tree 
Investment 
(Cambodia) 
Company 

Limited (“PTI”)

การลงทุน กัมพูชิา

Paper Tree 
Holding 

Company 
Limited

100.00 1,000

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า
32 บาท)

*หุ้นส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ 51 เปน็เงนิลงทนุของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดยผ่านสัญญาตวัแทนซ่ึึ่งตามสัญญา
 ทางตัวแทนจะไม่มีสิทธิออกเสียงและผลตอบแทนทั�งหมดในฐานะผู้ถือหุ้นจะเป็นของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd.

มูลค่าตามบัญชิีของสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่ซึ่ื�อของ PTCB และ PTI มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

PTCB PTI รวม

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 11 15

สินค้าคงเหลือ 3 - 3

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 1 10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 83 3 86

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 9 - 9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 68 68

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (4) - (4)

เงินกู้ยืมระยะสั�น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (102) (83) (185)

หนี�สินหมุนเวียนอื่น (4) (1) (5)

สินทรัพย์สุทธิ (2) (1) (3)
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บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

เงินลิงทีุ่นในบุริษัที่ คันนา จำำากัด 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คันนา จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 530 
ล้านบาท เป็น 1,920 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน 139 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั�งนี� บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณ์ิชิย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และได้รับชิำาระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวครั�งแรกในวันที่
 19 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท จำานวน 348 ล้านบาท และได้รับชิำาระที่เหลือทั�งจำานวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท
 จำานวนเงิน 1,042 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติพิเศษอนุมัติการจำาหน่าย หุ้นสามัญของบริษัท คันนา จำากัด ให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่าซึ่ื�อขายจำานวน 681 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซึ่ื�อขายหุ้นกับผู้ซึ่ื�อเพื่อทำาธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นใน
วันเดียวกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยได้รับชิำาระเงินค่าหุ้นดังกล่าวทั�งจำานวนแล้ว

บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าซึ่ื�อขายตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมจำานวน 58 ล้านบาท เข้ากำาไรสะสมในปีปัจจุบัน และบันทึกส่วน
ต่างที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีิจำานวน 13 ล้านบาท เป็นกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน

มูลค่าสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่จำาหน่ายของบริษัท คันนา จำากัด มีรายละเอียดดังนี�

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 18

สินค้าคงเหลือ 57

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 1,216

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น (64)

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน (1)

สินทรัพย์สุทธิ 1,246

สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49.00

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ 610

บวก: กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนที่บันทึกเข้ากำาไรสะสม 58

    กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนที่บันทึกเข้ากำาไรขาดทุน 13

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (1)

เงินสดเพิ่มขึ�นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 680

รายได้และค่าใช้ิจ่ายที่เ ก่ียวข้องกับการดำาเนินงานที่ยกเลิกสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร 1 11

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ 5 326

รวมค่าใช้จ่าย 6 337

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (6) (337)

รายได้ภาษีเงินได้ - 44

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (6) (293)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กำาไรจากการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 2

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - 2

ข้อมูลกระแสเงินสดของการดำาเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

กระแสเงินสดใชิ้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (2) (2)

กระแสเงินสดจาก (ใชิ้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2 (8)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 709

ขาดทุนต่อหุ้นของการดำาเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี�

งบกิารเงิน์รวม

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) (0.01) (0.28)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)194 195

เงินลิงทีุ่นในบุริษัที่ ดั�บุเบุิ�ลิ เอ สำเปเชียลิตี� มิเนอรัลิ จำำากัดแลิะบุริษัที่ ดั�บุเบุิ�ลิ เอ ดิจำิตอลิ ซิินเนอร์จำี จำำากัด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำาการ
ซึ่ื�อหุ้นของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัดและบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล ซึ่ินเนอร์จี จำากัด จาก Exalt Investments Limited ซึ่ึ่งเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทได้รับโอนหุ้นแล้วในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี�

บริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์
ใน์ประเทศั

สััดสั่วน์
เงิน์ลงทุน์ 
(ร้อยละ)

จำาน์วน์
หุ้น์สัามัญ 
(ล้าน์หุ้น์)

ราคาจ่ายซึ่่�อ 
(ล้าน์บาท)

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิ
เนอรัล จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายแคลเซึ่ียมคาร์บอเนตชินิด
ตกผลึก

ไทย 51.00 3 92

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล 
ซึ่ินเนอร์จี จำากัด 

จำาหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์์สำานักงานพิมพ์

เอกสาร และให้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร

ไทย 99.99 1 20

มูลค่าตามบัญชิีของสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่ซึ่ื�อของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� มิเนอรัล จำากัด และบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอลซึ่ินเนอร์จี จำากัด
 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท ดั�บเบิ�ล เอ 
สัเปเช่ยลต่่� 

มิเน์อรัล จำากิัด

บริษััท ดั�บเบิ�ล เอ 
ดิจิต่อล 

ซึ่ิน์เน์อร์จี จำากิัด
รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 4 15

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39 22 61

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 146 146

สินค้าคงเหลือ 1 47 48

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 8 10

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ�าประกัน - 5 5

อาคารและอุปกรณ์์ 121 160 281

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 11 11

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (20) - (20)

เงินกู้ยืมระยะสั�น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (20) - (20)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (25) (342) (367)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (9) (30) (39)

หนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน - (34) (34)

สำารองผลประโยชิน์พนักงาน (2) (11) (13)

สินทรัพย์สุทธิ 98 (14) 84

สัดส่วนการซึ่ื�อเงินลงทุน ร้อยละ 51.00 ร้อยละ 99.99

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัท 50 (14) 36

หัก: รายการกำาไรในสินค้าคงเหลือ ณ์ วันที่ซึ่ื�อ - (4) (4)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 50 (18) 32

บวก: ผลต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจกับ มูลค่าสุทธิตามบัญชิีของบริษัทย่อย 42 38 80

เงินสดเพื่อซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 92 20 112

บริษัทฯบันทึกส่วนต่างที่สูงกว่าระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชิีของบริษัทย่อยจำานวน 80 ล้านบาท 
ไวภ้ายใตบ้ญัชิ ี“ผลตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั” และแสดงเปน็รายการแยกตา่งหากไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ทั�งนี� ผลต่างดังกล่าวส่วนหนึ่งจำานวน 4 ล้านบาท ได้กลับรายการเข้ากำาไรสะสมในปีปัจจุบัน นอกจากนี� บริษัทฯบันทึกผลต่างจากการจัด
โครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำานวน 11 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิีย
ลตี� มิเนอรัล จำากัด

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited

เงินลิงทีุ่นใน Tofte 1 Shipping S.A.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้มีการเลิกบริษัท ซึ่ึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited

เงินลิงทีุ่นใน Alizay 1 Shipping S.A.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้มีการเลิกบริษัท ซึ่ึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

รายการเปล้�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสัำาหรับปีสั่�นสัุดวันท้� 31 ธ์ันวาคม 2561 ม้ดังน้�

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง

เงินลิงทีุ่นใน DA Alizay SAS 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จำาหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดใน DA Alizay SAS จำานวน 76 ล้านหุ้น
ซึ่ึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั�งหมด ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่ึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท โดยมีมูลค่าการ
ซึ่ื�อขายจำานวนเงินประมาณ์ 2,687 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซึ่ื�อขายหุ้นกับผู้ซึ่ื�อเพื่อทำาธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ภายใต้สัญญาดังกล่าวระบุถึงการให้สิทธิแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay SAS ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ สิทธิในเขตการขายสินค้าบาง
ประเทศในทวปียุโรปและประเทศบราซึ่ิล สทิธิในการใชิ้ตราสนิค้า และสทิธิในการใชิ้เทคโนโลยีการผลิต เปน็ต้น ทั�งนี� บริษัทฯสามารถระงบัการให้ใชิ้สทิธิ
ต่าง ๆ  ดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

บริษัทฯมีกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนนี�เป็นจำานวนเงิน 515 ล้านบาทในงบการเงินรวม นอกจากนี� บริษัทฯได้เคยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนใน DA Alizay SAS ไว้เป็นจำานวนเงิน 178 ล้านบาท หลังจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทฯได้บันทึกกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนจำานวน 72 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯได้รับชิำาระเงินค่าหุ้นทั�งจำานวน 
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มูลค่าสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่จำาหน่ายของ DA Alizay SAS มีรายละเอียดดังนี�

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 369

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 106

สินค้าคงเหลือ 1,048

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 93

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 1,579

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า 25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 44

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (564)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (310)

หนี�สินหมุนเวียนอื่น (93)

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน (14)

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี (174)

สินทรัพย์สุทธิ 2,239

บวก: กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 515

หัก: กลับรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (67)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (130)

เงินสดเพิ่มขึ�นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,557

รายได้และค่าใชิ้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานที่ยกเลิกสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร
กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายกระดาษ 982 886

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 11

รายได้อื่น 47 -

รวมรายได้ 1,029 897

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายกระดาษ 1,019 892

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 81 76

ค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร 132 -

รวมค่าใชิ้จ่าย 1,232 968

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (203) (71)

รายได้ภาษีเงินได้ 4 -

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (199) (71)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสัร็จอ่�น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (103) -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (103) -

 ข้อมูลกระแสเงินสดของการดำาเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 444 1,182

กระแสเงินสดใชิ้ไปในกิจกรรมลงทุน (44) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ�น 24 -

ขาดทุนต่อหุ้นของการดำาเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี�

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) (0.49) (0.17)

เงินลิงทีุ่นในบุริษัที่ ซิี.แอลิ.โอ.ทีู่ จำำากัด บุริษัที่ ไลิม์ ควอลิิตี� พิัลิพิ์ 2 จำำากัด แลิะบุริษัที่ ดี.เอ. อ็อกซิิเจำน แพิลินที่์ จำำากัด

ในวนัที ่1 เมษายน 2561 บรษิทัฯไดท้ำาสัญญาโอนกจิการทั�งสิ�นกบับริษทัยอ่ยสามแหง่ประกอบดว้ย บริษทั ซึ่.ีแอล.โอ.ท ูจำากดั (“CLO2”) บรษิทั ไลม์
 ควอลิตี� พัลพ์ 2 จำากัด (“LQP2”) และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซึ่ิเจน แพลนท์ จำากัด (“DAO2”) โดยรับโอนสินทรัพย์ หนี�สิน รวมถึงการรับโอนสิทธิและหน้าที่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทย่อยได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯตามวันที่ระบุในสัญญาและได้ตกลงราคาขายเป็นจำานวนรวมทั�ง
สิ�น 642 ล้านบาท บริษัทฯได้ชิำาระเงินแล้วทั�งจำานวน 

มูลค่าตามบัญชิีของสินทรัพย์และหนี�สิน ณ์ วันที่ซึ่ื�อของบริษัทย่อยสามแห่ง มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

CLO2 LQP2 DAO2 รวม

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 287 2 298

สินค้าคงเหลือ 32 3 - 35

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 - - 2

อาคารและอุปกรณ์์ 262 391 57 710

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (66) (299) (3) (368)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (26) (4) - (30)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น (4) (1) - (5)

สินทรัพย์สุทธิ 209 377 56 642

หัก: รายการตัดกำาไรในสินค้าคงเหลือ ณ์ วันที่ซึ่ื�อ (8) (9) - (17)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 201 368 56 625

 หัก: ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจ กับมูลค่าสุทธิตามบัญชิีของ
บริษัทย่อย 8 9 - 17

เงินสดจ่ายเพื่อซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 209 377 56 642
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บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ากัด

เงินลิงทีุ่นใน Metro Profit International Limited

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุิมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติ
พิเศษให้มีการเลิกบริษัท ซึ่ึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนชิำาระบัญชิีเสร็จเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562

เงินลิงทีุ่นในบุริษัที่ แอ๊ดวานซิ์ พิัลิพิ์ มิลิลิ์ 3 จำำากัด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทแอ๊ดวานซึ่์ 
พัลพ์ มิลล์ 3 จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุน
จดทะเบยีนเดมิ 3,133 ลา้นบาท เปน็ 1,615 ลา้นบาทโดยการลดหุ้นสามัญจำานวน
 152 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำาเนินการจดทะเบียน 
ลดทนุกับกระทรวงพาณิ์ชิยแ์ลว้เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2561 และไดจ่้ายชิำาระคา่หุ้น
ลดทนุดังกลา่วรวมเปน็เงนิ 437 ลา้นบาท (หุ้นสามัญจำานวน 15 ลา้นหุ้น ชิำาระแล้ว
ร้อยละ 64 และหุ้นสามัญจำานวน 137 ล้านหุ้น ชิำาระแล้วร้อยละ 25)

13. เงินิลุ่งท่นิในิบริิษััทริ�วม

13.1 ณ วันท้� 31 ธ์ันวาคม 2562 และ 2561 รายละเอ้ยดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมม้ดังน้�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์
ใน์ประเทศั

งบกิารเงิน์รวม

สััดสั่วน์เงิน์ลงทุน์ ราคาทุน์ ผู้ลต่่างจากิกิาร
ซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ ราคาทุน์ - สัุทธิ

ผู้ลต่่างจากิกิารรวม
ธรุกิจิภายใต้่กิารควบคุม
เด่ยวกิัน์ข้องบริษััทร่วม

สั่วน์เกิิน์ทุน์จากิกิาร
ต่่ราคาท่�ดิน์ อาคารและ
อุปกิรณ์ข้องบริษััทร่วม

มูลค่าต่ามบัญช่
ต่ามวิธ่สั่วน์ได้เสั่ย

 - สัุทธิ

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์
 ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

ผลิตและจำาหน่าย
ไฟฟ้า ไอนำ�าและนำ�า

ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (594) (594) 2,865 2,865 (81) (80) 361 389 2,534 2,295

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััท ลักิษัณะธุรกิิจ จัดต่ั�งข้้�น์ใน์ประเทศั

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สััดสั่วน์เงิน์ลงทุน์ ราคาทุน์ ผู้ลต่่างจากิกิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ มูลค่าต่ามบัญช่ต่ามวิธ่ราคา
ทุน์ - สัุทธิ

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน) ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ�าและนำ�า ไทย 25.51 25.51 3,459 3,459 (211) (211) 3,248 3,248

บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ
 “ผลต่างจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม” เช่ินเดียวกับงบการเงินรวมซึ่ึ่งเป็นการปรับใช้ิ “แนวปฏิบัติทางการบัญชิีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน”
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13.3 ข้อม้ลทางการเงินของบริษัทร่วมท้�ม้สัาระสัำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,335 4,699

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,157 26,500

หนี�สินหมุนเวียน (7,855) (9,264)

หนี�สินไม่หมุนเวียน (11,621) (12,828)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทร่วม - (72)

สินทรัพย์ - สุทธิ 10,016 9,035

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.51 25.51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 2,555 2,305

การตัดรายการระหว่างกัน (21) (10)

มูลค่าตามบัญชิีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 2,534 2,295

13.2 สั่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสัร็จอ่�นจากการลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ
จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

บริษััทร่วม

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สั่วน์แบ่งกิำาไร (ข้าดทุน์)
จากิเงิน์ลงทุน์ใน์บริษััทร่วม

ใน์ระหว่างปี

สั่วน์แบ่งกิำาไรข้าดทุน์
เบ็ดเสัร็จอ่�น์จากิเงิน์ลงทุน์ 
ใน์บริษััทร่วมใน์ระหว่างปี

เงิน์ปัน์ผู้ลท่�บริษััทฯ 
รับใน์ระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย
 จำากัด (มหาชิน)

404 287 (35) 2 134 119

สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เนชิั่นแนล เพาเวอร์ ซึ่ัพพลาย จำากัด (มหาชิน)

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

2562 2561

รายได้ 15,540 14,846

กำาไร 1,627 1,175

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (137) 5

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,490 1,180

13.4 ภัาระผู้้กพันและหน้�สั่นท้�อาจเก่ดข้�นของบริษัทร่วม

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่่ายทุน

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์)

สักิุลเงิน์

กิารซึ่่�อเคร่�องจักิร
และอุปกิรณ์

กิารกิ่อสัร้างอ่างเกิ็บน์ำ�าดิบ
และบ่อบำาบัดน์ำ�าเสั่ย กิารซึ่่�อท่�ดิน์

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บาท 2 14 - 10 - 62

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 0.5 - - - -

รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) 15 29 - 10 - 62

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

บรษิทัรว่มไดเ้ขา้ทำาสัญญาเชิา่ดำาเนนิงานทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเชิา่ทีดิ่น
 พื�นที่ในอาคาร รถยนต์ และสัญญาบริการต่าง ๆ  อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั�งแต่ 1 - 30 ปี โดยมีจำานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเชิ่า
และสัญญาบริการดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

2562 2561

จ่ายชิำาระภายใน

ภายใน 1 ปี 37 33

1 - 5 ปี 42 40

มากกว่า 5 ปี 162 171

241 244

การค�้าประกัน

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มหีนงัสือคำ�าประกนัทีอ่อกโดย
สถาบันการเงินในประเทศในนามของบรษิทัร่วมซ่ึึ่งเก่ียวเนือ่งกบัภาระผูกพัน
ทางปฏบิตัติามปกตธิรุกจิของบรษิทัร่วม โดยมรีายละเอยีดดงันี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

2562 2561

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำ�าประกันตามสัญญาขายไฟฟ้า 568 628

คำ�าประกันการปฏิบัติตามสัญญาไฟฟ้า
สำารอง

282 285

คำ�าประกันการประมูลการจัดสร้างโรง
ไฟฟ้าอิสระ

270 270

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำ�าประกันการใชิ้ไฟฟ้า 64 64

อื่น ๆ 5 5

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยสามแห่งของบริษัทร่วมใชิ้
วงเงินออกหนังสือคำ�าประกันร่วมกันกับบริษัทร่วมเพ่ือคำ�าประกันกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาขายไฟฟ้าและคำ�าประกัน การ
ใชิ้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม 169 ล้านบาท (2561: 
จำานวน 169 ล้านบาท)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยของบริษัทร่วมจำานำาเงินฝาก
ออมทรัพย์จำานวนเงิน 270 ล้านบาท (2561: ไม่มี) เป็นหลักประกันเพื่อ
ออกหนังสือคำ�าประกัน เพื่อคำ�าประกันตามสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทร่วมได้รับหนังสือ
แจง้การประเมินภาษมีลูคา่เพ่ิมและหนังสือแจง้ให้ส่งคนืเงินภาษอีากรทีส่ั่ง
คนืผดิพลาดจากสรรพากรพื�นทีป่ราจีนบุร ีโดยให้ชิำาระคา่เบี�ยปรบัจำานวน
เงนิ 58 ลา้นบาท และกำาหนดใหค้นืเงนิภาษอีากรทีไ่ดร้บัมาแลว้ในป ี2557 
จำานวนเงนิ 58 ลา้นบาทรวมเปน็จำานวนทั�งสิ�น 116 ลา้นบาท ตอ่มา ในเดอืน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 บริษัทย่อยของบริษัทร่วมได้ยื่นคำา 
อุทธรณ์์และคำาร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรให้แก่สรรพากรพื�นที่
ปราจีนบุรี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยของบริษัทร่วมได้
รับหนังสือคำาวินิจฉัยอุทธรณ์์ โดยคณ์ะกรรมการพิจารณ์าอุทธรณ์์ได้มี
คำาวินิจฉัยว่า ให้ปลดภาษีที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บเป็น
จำานวนเงิน 58 ล้านบาท ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมดัง
กล่าว

ทั�งนี� ตามที่บริษัทย่อยของบริษัทร่วมได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์์คำาส่ังให้
ส่งคืนเงินภาษีอากรที่สั่งคืนผิดพลาด จำานวนเงิน 58 ล้านบาท ในปัจจุบัน 
ยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณ์าในชัิ�นคณ์ะกรรมการพจิารณ์าอทุธรณ์ ์ซึ่ึง่ฝา่ย
บริหารของกลุ่มบริษัทร่วมเช่ืิอว่าไม่มีภาระหนี�สินที่เป็นสาระสำาคัญที่ต้อง
ชิดเชิย ดังนั�น บริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าวจึงไม่ได้บันทึกประมาณ์
การหนี�สินดังกล่าวในงบการเงิน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)202 203

14. ที�ดำินิ อ�ค�ริแลุ่ะอ่ปกริณ์

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาต่่ใหม่

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาทุน์

ท่�ดิน์

อาคาร
และ สั่วน์
ปรับปรุง
ท่�ดิน์และ
อาคาร

เคร่�องจักิร
และ

อุปกิรณ์
เคร่�องม่อ

เคร่�อง
ต่กิแต่่งและ
เคร่�องใช้

สัำาน์ักิงาน์

เร่อ 
รถืบรรทุกิ

และ
ยาน์พื่าหน์ะ

อ่�น์

งาน์ระหว่าง
กิ่อสัร้าง

และ
เคร่�องจักิร

ระหว่าง
ต่ิดต่ั�ง

รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 3,772 8,024 44,311 454 557 3,373 1,043 61,534

ซึ่ื�อเพิ่ม 29 1 39 161 48 35 290 603

เพิ่มขึ�นจากการตีราคาสินทรัพย์ - - 48 - - - - 48

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (44) - - - - (44)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (112) (26) (38) (4) (4) (223) - (407)

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย (87) (472) (1,309) - (27) (4) (168) (2,067)

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย - - - - (12) (10) - (22)

โอนเข้า (ออก) - 19 127 3 1 44 (194) -

จัดประเภทรายการใหม่ - - (22) - (2) 22 - (2)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) (8) (21) - (1) (7) (2) (41)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 3,600 7,538 43,091 614 560 3,230 969 59,602

ซึ่ื�อเพิ่ม 50 5 34 42 16 43 1,081 1,271

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (113) - (6) (7) (5) (481) - (612)

โอนเข้า (ออก) - 56 564 11 12 75 (718) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) (10) (6) (1) (3) (51) (3) (78)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,533 7,589 43,677 659 580 2,816 1,329 60,183

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) - 4,432 29,829 364 466 1,528 - 36,619

เพิ่มขึ�นจากการตีราคาสินทรัพย์ - - 19 - - - - 19

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (37) - - - - (37)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 226 1,961 51 31 218 - 2,487

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย - (18) (39) (2) (4) (78) - (141)

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย - (118) (353) - (15) (1) - (487)

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย - - - - (12) (9) - (21)

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาต่่ใหม่

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาทุน์

ท่�ดิน์

อาคาร
และ สั่วน์
ปรับปรุง
ท่�ดิน์และ
อาคาร

เคร่�องจักิร
และ

อุปกิรณ์
เคร่�องม่อ

เคร่�อง
ต่กิแต่่งและ
เคร่�องใช้

สัำาน์ักิงาน์

เร่อ 
รถืบรรทุกิ

และ
ยาน์พื่าหน์ะ

อ่�น์

งาน์ระหว่าง
กิ่อสัร้าง

และ
เคร่�องจักิร

ระหว่าง
ต่ิดต่ั�ง

รวม

จัดประเภทรายการใหม่ - - 4 - - (4) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (2) (6) - - (1) - (9)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) - 4,520 31,378 413 466 1,653 - 38,430

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 204 1,922 61 33 193 - 2,413

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย - - (3) (5) (3) (342) - (353)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (4) (5) (1) (2) (16) - (28)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 4,720 33,292 468 494 1,488 - 40,462

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 115 89 104 - - 178 165 651

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ�น - 18 42 - - 28 - 88

ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง - - - - - (127) - (127)

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย - (3) - - - - - (3)

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน - - - - - (1) - (1)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 115 104 146 - - 78 165 608

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ�น - - - - - 44 25 69

ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง (97) - - - - - - (97)

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน - - - - - (2) - (2)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 18 104 146 - - 120 190 578

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 3,657 3,503 14,378 90 91 1,667 878 24,264

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 3,485 2,914 11,567 201 94 1,499 804 20,564

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,515 2,765 10,239 191 86 1,208 1,139 19,143

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2561 (จำานวน 2,341 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย และค่าใชิ้จ่ายใน
การบริหาร) 2,487

2562 (จำานวน 2,259 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย และค่าใชิ้จ่ายใน
การบริหาร) 2,413



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)204 205

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์์ดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชิี ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
 2561 จะแสดงได้ดังนี� 

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ที่ดิน 1,171 1,140 524 524

อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 2,190 2,285 1,175 1,219

เครื่องจักรและอุปกรณ์์ 8,780 9,558 4,596 5,078

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิทัมยีอดคงเหลอืของเครือ่งจกัรและยานพาหนะซ่ึึ่งไดม้าภายใต้สัญญาเชิา่ซึ่ื�อและสัญญาเชิา่การเงนิ โดยมีมลูคา่
สุทธิตามบัญชิีเป็นจำานวน 76 ล้านบาท (2561: จำานวน 284 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 38 ล้านบาท 2561: จำานวน 228 ล้านบาท)

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิทัมอีาคารและอปุกรณ์จ์ำานวนหนึง่ซ่ึึ่งตดัคา่เส่ือมราคาหมดแลว้แตยั่งใชิง้านอยู ่มลูคา่ตามบญัชิกีอ่นหักคา่เส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวน 3,393 ล้านบาท (2561: จำานวน 2,877 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 3,103 
ล้านบาท 2561: จำานวน 2,587 ล้านบาท)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย (บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด) มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่    มีอยู่หรือที่จะก่อสร้างขึ�นในอนาคต
และเครื่องจักรส่วนหนึ่งซึ่ึ่งมีมูลค่าตามบัญชิีสุทธิจำานวน 4,600 ล้านบาท (2561: จำานวน 4,600 ล้านบาท) เพื่อใชิ้เป็นหลักประกันสำาหรับเงินกู้ยืมระยะ
ยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์์จำานวนหนึ่งที่ไม่ได้ใชิ้ประโยชิน์เป็นการชิั่วคราว ราคาตามบัญชิีของสินทรัพย์ดังกล่าว
มีจำานวน 255 ล้านบาท (2561: จำานวน 337 ล้านบาท)

บริษัทฯมีข้อจำากัดเกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ ซึ่ึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน
และสัญญาหุ้นกู้ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และข้อ 22

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาต่่ใหม่

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาทุน์

ท่�ดิน์

อาคาร
และ สั่วน์
ปรับปรุง
ท่�ดิน์และ
อาคาร

เคร่�องจักิร
และ

อุปกิรณ์
เคร่�องม่อ

เคร่�อง
ต่กิแต่่งและ
เคร่�องใช้

สัำาน์ักิงาน์

เร่อ 
รถืบรรทุกิ

และ
ยาน์พื่าหน์ะ

อ่�น์

งาน์ระหว่าง
กิ่อสัร้าง

และ
เคร่�องจักิร

ระหว่าง
ต่ิดต่ั�ง

รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,584 5,700 36,459 362 463 2,339 823 47,730

ซึ่ื�อเพิ่ม - 1 32 26 7 33 222 321

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (43) - - - - (43)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (112) (26) (18) - (3) (4) - (163)

โอนเข้า (ออก) - 16 109 2 - 44 (171) -

จัดประเภทรายการใหม่ - - (22) - - 22 - -

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,472 5,691 36,517 390 467 2,434 874 47,845

ซึ่ื�อเพิ่ม - 3 33 9 5 41 1,025 1,116

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (5) - (4) (256) (7) (272)

โอนเข้า (ออก) - 53 554 10 12 75 (704) -

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,472 5,747 37,099 409 480 2,294 1,188 48,689

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 3,737 27,803 329 416 1,322 - 33,607

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (37) - - - - (37)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 162 1,628 8 17 167 - 1,982

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย - (18) (18) - (3) (4) - (43)

จัดประเภทรายการใหม่ - - 4 - - (4) - -

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 3,881 29,380 337 430 1,481 - 35,509

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 150 1,616 14 16 149 - 1,945

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย - - (1) - (2) (256) - (259)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 4,031 30,995 351 444 1,374 - 37,195

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ์ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 2 70 - - 13 288 373

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ�น - 4 32 - - 17 - 53

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 6 102 - - 30 288 426

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ�น - - - - - - 14 14

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 6 102 - - 30 302 440

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,472 1,804 7,035 53 37 923 586 11,910

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาต่่ใหม่

สัิน์ทรัพื่ย์ซึ่่�งแสัดงมูลค่า
ต่ามราคาทุน์

ท่�ดิน์

อาคาร
และ สั่วน์
ปรับปรุง
ท่�ดิน์และ
อาคาร

เคร่�องจักิร
และ

อุปกิรณ์
เคร่�องม่อ

เคร่�อง
ต่กิแต่่งและ
เคร่�องใช้

สัำาน์ักิงาน์

เร่อ 
รถืบรรทุกิ

และ
ยาน์พื่าหน์ะ

อ่�น์

งาน์ระหว่าง
กิ่อสัร้าง

และ
เคร่�องจักิร

ระหว่าง
ต่ิดต่ั�ง

รวม

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,472 1,710 6,002 58 36 890 886 11,054

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2561 (จำานวน 1,911 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย
และค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร) 1,982

2562 (จำานวน 1,880 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชิ้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย
และค่าใชิ้จ่ายในการบริหาร) 1,945



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)206 207

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2562

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 5

ราคาต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว 2 (2) - -

นำ�าหนักของต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว 1 (1) - -

เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (1) 1 - -

16. สัินิทริัพื่ย่์ไม�ห้ม่นิเวีย่นิอื�นิ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เงินมัดจำาเกี่ยวเนื่องกับการปลูกต้นกระดาษ 63 68 - -

เงินมัดจำา 50 44 40 41

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อไม้ท่อน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 53 - 53 -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อไม้ท่อน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 36 17 36 17

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซึ่ื�อสินทรัพย์ถาวร 11 - 11 -

ภาษีเงินได้หัก ณ์ ที่จ่าย 28 22 18 19

อื่น ๆ 12 7 8 4

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 253 158 166 81

17. เงินิก่้ย่ืมริะย่ะสัั�นิจ�กสัถื�บันิก�ริเงินิ
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

อัต่ราดอกิเบ่�ย 
(ร้อยละต่่อปี)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ตั๋วสัญญาใชิ้เงิน MMR + 0.75 270 - 250 -

หนี�สินจากการทำาทรัสต์รีซึ่ีทส์ MMR + 0.75 41 7 41 -

สินเชิื่อเพื่อการส่งออก MMR, MMR + 0.75 250 747 250 687

รวม 561 754 541 687

สัญญาเงินเบิกเกินบัญชิีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินมีข้อจำากัดบางประการเก่ียวกับการรวมกิจการ การจำาหน่ายทรัพย์สิน การจ่าย
เงินปันผล การดำารงอัตราส่วนทางการเงินและการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ เป็นต้น นอกจากนี� วงเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก
สถาบนัการเงนินี� คำ�าประกนัโดยการจำานำาสนิคา้คงเหลือของบรษิทัฯจำานวนไมน่อ้ยกวา่ 1,500 ลา้นบาท รวมทั�งมกีารโอนผลประโยชินใ์นกรมธรรมป์ระกนั
ภัยสำาหรับสินค้าคงเหลือให้แก่สถาบันการเงิน

15. สัินิทริัพื่ย่์ชีวภ�พื่ - ต่้นิกริะดำ�ษั

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ์ วันที่ 1 มกราคม 66 1,842 57 184

บวก: เพิ่มขึ�นจากการส่งเสริม 23 20 1 1

ผลขาดทุนสำาหรับปีจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ

(40) (427) (40) (101)

หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างปี (18) (147) (18) (27)

รวม 31 1,288 - 57

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - (1,222) - -

ยอดคงเหลือ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 31 66 - 57

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษสำาหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวม ไม่ได้รวม
ผลขาดทุนจากส่วนการดำาเนินงานจำานวน 5 ล้านบาท 

สมมติฐานที่สำาคัญในการคำานวณ์มูลค่ายุติธรรม ณ์ วันประเมินสรุปได้ดังนี�

ราคาตน้กระดาษ ณ์ จดุเกบ็เก่ียว ประมาณ์การโดยอา้งองิจากราคาซึ่ื�อไมท้อ่นของตน้กระดาษทีห่นา้โรงงานหรอืจดุรบัซึ่ื�อในอดตีของบรษิทัฯหกัดว้ย
ประมาณ์การต้นทุนค่าขนส่งจากแต่ละพื�นที่ปลูก

นำ�าหนักของต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยวและอัตราการเติบโตของต้นกระดาษ ประมาณ์การโดยอ้างอิงจากนำ�าหนักเฉลี่ยในการเก็บกลับ

จำานวนของต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณ์การจากอัตราการรอดตายของต้นกระดาษซึ่ึ่งฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใชิ้ดุลยพินิจในการประมาณ์
การต้นทุนการปลูกในพื�นที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิด ความเสียหายโดยพิจารณ์าจากประสบการณ์์ในอดีตและข้อมูลจากการสุ่มตรวจนับ

อัตราคิดลดประมาณ์ร้อยละ 10.26 ซึ่ึ่งคำานวณ์ตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�าหนักของเงินทุน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
สรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2561

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 5

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 5

ราคาต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว 335 (335) 8 (8)

นำ�าหนักของต้นกระดาษ ณ์ จุดเก็บเกี่ยว 153 (153) 5 (5)

เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราการรอดตาย 19 (19) 1 (1)

อัตราคิดลด (24) 24 - -



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)208 209

19. ห้นิี�สัินิห้ม่นิเวีย่นิอื�นิ
ยอดคงเหลือของหนี�สินหมุนเวียนอื่น ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เจ้าหนี�ตามสัญญาซึ่ื�อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 83 31 83 31

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 162 183 153 162

ภาษีเงินได้หัก ณ์ ที่จ่ายค้างจ่าย 9 11 7 10

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 21 4 - -

อื่น ๆ 16 10 7 4

รวมหนี�สินหมุนเวียนอื่น 291 239 250 207

18. เจ้�ห้นิี�ก�ริค้�แลุ่ะเจ้�ห้นิี�อื�นิ
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 324 239 1,911 1,272

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 401 602 304 482

เจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 67 118 71 120

เจ้าหนี�อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 376 251 343 209

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 90 79 90 78

โบนัสค้างจ่าย 95 55 79 46

ค่าใชิ้จ่ายค้างจ่าย 682 699 673 683

เงินประกันผลงานค้างจ่าย 26 13 20 2

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 2,061 2,056 3,491 2,892

20. เจ้�ห้นิี�เช��ซื้ื�อแลุ่ะห้นิี�สัินิต่�มสััญญ�เช��ก�ริเงินิ
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน 68 76 31 52

หัก: ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชิี (5) (5) (2) (3)

รวม 63 71 29 49

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี (27) (44) (11) (33)

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำาหนดชิำาระภายในหนึ่งปี 36 27 18 16

เจ้าหนี้เช่าซ์ื้อ

เจา้หนี�เชิา่ซึ่ื�อประกอบดว้ยสัญญาเชิา่ซึ่ื�อยานพาหนะและเครือ่งถา่ยเอกสาร  ซ่ึึ่งมสัีญญาเชิา่ซึ่ื�อหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชิำาระหนี�เปน็รายเดอืนรวม
 36 - 60 งวด

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

กลุม่บรษิทัไดท้ำาสัญญาเชิา่การเงินกบับรษิทัลสีซึ่ิง่หลายแห่งเพ่ือเช่ิายานพาหนะและเครือ่งถ่ายเอกสาร สำาหรบัใช้ิในการดำาเนนิงานของกจิการ โดย
มีกำาหนดการชิำาระค่าเชิ่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกำาหนดสัญญา กลุ่มบริษัทสามารถใชิ้สิทธิขอซึ่ื�อยานพาหนะและเครื่องถ่ายเอกสาร
ดังกล่าวได้ในราคาที่กำาหนดในสัญญา

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเชิ่าขั�นตำ่าตามสัญญาเชิ่าซึ่ื�อและสัญญาเชิ่าการเงินดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

ไม่เกิิน์ 1 ปี 1 ถื่ง 5 ปี รวม

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม)่

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม)่

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม)่

ผลรวมของจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชิ่า 30 47 38 29 68 76

ดอกเบี�ยตามสัญญาเชิ่ารอการตัดบัญชิี (3) (3) (2) (2) (5) (5)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชิ่า 27 44 36 27 63 71

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ไม่เกิิน์ 1 ปี 1 ถื่ง 5 ปี รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

ผลรวมของจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชิ่า 12 35 19 17 31 52

ดอกเบี�ยตามสัญญาเชิ่ารอการตัดบัญชิี (1) (2) (1) (1) (2) (3)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเชิ่า 11 33 18 16 29 49



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)210 211

21. เงินิก่้ย่ืมริะย่ะย่�ว
 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณ์ิชิย์ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

เงิน์กิู้ย่ม วงเงิน์ วัน์ท่�ทำา
สััญญา

อัต่ราดอกิเบ่�ย (ร้อยละต่่อปี) กิำาหน์ดชำาระ

งบกิารเงิน์รวม

2562 2561

สั่วน์ท่�ถื่ง
กิำาหน์ดชำาระ
ภายใน์หน์่�งปี

สั่วน์ท่�ถื่ง
กิำาหน์ดชำาระ

เกิิน์หน์่�งปี
รวม

สั่วน์ท่�ถื่ง
กิำาหน์ดชำาระ
ภายใน์หน์่�งปี

สั่วน์ท่�ถื่ง
กิำาหน์ดชำาระ

เกิิน์หน์่�งปี
รวม

บริษัท แอ๊ดวานซ์์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด

เงินกู้ยืมจากธนาคาร
ในประเทศ

3,200 
ล้านบาท*

12 มกราคม
 2555

อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจำา 
12 เดือน บวกด้วยร้อยละ 3.5

ชิำาระดอกเบี�ยทุกเดือนและชิำาระคืนเงินต้น
ทุกไตรมาส เริ่มตั�งแต่เดือนมกราคม 2558 
จนถึงเดือนตุลาคม 2564

458 449 907 458 907 1,365

หัก: ค่าใชิ้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชิี (1) - (1) (2) (1) (3)

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ 457 449 906 456 906 1,362

เงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นเป็นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำากัด) ซึ่ึ่งมีข้อจำากัดหลายประการซึ่ึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ ข้อจำากัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน การลดทุน การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 
การโอนผลประโยชิน์ในกรมธรรม์ประกันภัย และการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทในเครือ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของบัญชิีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,362 1,817

บวก: ตัดจำาหน่ายค่าใชิ้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอการตัดบัญชิี 2 3

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี (458) (458)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 906 1,362

*วงเงินสินเช่ืิอจำานวน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสำาหรับทรัสต์รซีึ่ทีส์และเงินกูย้มืระยะยาว (ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยไม่มกีาร
เบิกใช้ิวงเงินสำาหรบัทรสัต์รซีีึ่ทส์ (2561: จำานวน 8 ล้านบาท) ซึ่ึง่ได้บันทึกเป็นเงินกูย้มืระยะสั�น) 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)212 213

22. ห้่้นิก่้ริะย่ะย่�วสัก่ลุ่เงินิบ�ท
 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

หุ้น์กิู้ อายุหุ้น์กิู้ วัน์ท่�ออกิหุ้น์กิู้ วัน์ท่�ครบกิำาหน์ด 
ไถื่ถือน์

มูลค่าท่�
ต่ราไว้ 

ต่่อหน์่วย 
(บาท)

อัต่รา
ดอกิเบ่�ย

(ร้อยละต่่อปี)
กิำาหน์ดชำาระดอกิเบ่�ย

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561

สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระภายใน์หน์่�งปี

สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระเกิิน์หน์่�งปี รวม สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด

ชำาระภายใน์หน์่�งปี
สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระเกิิน์หน์่�งปี รวม

1/2558

ชิุดที่ 1 3 ปี 3 เดือน
19 พฤศจิกายน

 2558
19 กุมภาพันธ์

 2562
1,000 4.90

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่กุมภาพันธ์ 2559

ถึงกุมภาพันธ์ 2562
- - - 2,350 - 2,350

ชิุดที่ 2 4 ปี 3 เดือน
19 พฤศจิกายน

 2558
19 กุมภาพันธ์

 2563
1,000 5.05

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่กุมภาพันธ์ 2559 

ถึงกุมภาพันธ์ 2563
650 - 650 - 650 650

1/2559

ชิุดที่ 1 4 ปี
18 กุมภาพันธ์

 2559
18 กุมภาพันธ์

 2563
1,000 5.05

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่พฤษภาคม 2559

ถึงกุมภาพันธ์ 2563
- - - - 2,000 2,000

ชิุดที่ 2 4 ปี 11 มีนาคม 2559 11 มีนาคม 2563 1,000 5.05
ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส

เริ่มตั�งแต่มิถุนายน 2559
ถึงมีนาคม 2563

- - - - 200 200

2/2559

ชิุดที่ 1 4 ปี 9 เดือน
13 พฤษภาคม

 2559
13 กุมภาพันธ์

 2564
1,000 5.10

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่สิงหาคม 2559

ถึงกุมภาพันธ์ 2564
- 2,700 2,700 - 2,700 2,700

3/2559

ชิุดที่ 1 4 ปี 10 สิงหาคม 2559 10 สิงหาคม 2563 1,000 4.85
ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส

เริ่มตั�งแต่พฤศจิกายน 2559 ถึง
สิงหาคม 2563

746 - 746 - 746 746

ชิุดที่ 2 5 ปี 10 สิงหาคม 2559 10 สิงหาคม 2564 1,000 5.00
ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส

เริ่มตั�งแต่พฤศจิกายน 2559 ถึง
สิงหาคม 2564

- 1,500 1,500 - 1,500 1,500

4/2559

ชิุดที่ 1 5 ปี 6 เดือน 16 ธันวาคม 2559
16 มิถุนายน

 2565
1,000 4.70

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั�งแต่มีนาคม 2560 ถึงมิถุนายน

 2565
- 1,342 1,342 - 1,342 1,342

1/2560

ชิุดที่ 1 5 ปี 6 เดือน
17 กุมภาพันธ์

 2560
17 สิงหาคม 2565 1,000 5.25

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่พฤษภาคม 2560 ถึง

สิงหาคม 2565
- 754 754 - 754 754



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
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(หน์่วย: ล้าน์บาท)

หุ้น์กิู้ อายุหุ้น์กิู้ วัน์ท่�ออกิหุ้น์กิู้ วัน์ท่�ครบกิำาหน์ด 
ไถื่ถือน์

มูลค่าท่�
ต่ราไว้ 

ต่่อหน์่วย (
บาท)

อัต่รา
ดอกิเบ่�ย

(ร้อยละต่่อปี)
กิำาหน์ดชำาระดอกิเบ่�ย

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561

สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระภายใน์หน์่�งปี

สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระเกิิน์หน์่�งปี รวม สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด

ชำาระภายใน์หน์่�งปี
สั่วน์ท่�ถื่งกิำาหน์ด
ชำาระเกิิน์หน์่�งปี รวม

2/2560

ชิุดที่ 2 3 ปี 3 เดือน
12 พฤษภาคม

 2560
12 สิงหาคม 2563 1,000 5.25

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั�งแต่ สิงหาคม 2560 ถึงสิงหาคม

 2563
194 - 194 - 194 194

ชิุดที่ 3 5 ปี 6 เดือน
12 พฤษภาคม

 2560
12 พฤศจิกายน

 2565
1,000 5.55

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่ สิงหาคม 2560 ถึง

พฤศจิกายน 2565
- 134 134 - 134 134

3/2560

ชิุดที่ 1 3 ปี
16 พฤศจิกายน

 2560
16 พฤศจิกายน

 2563
1,000 5.30

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่กุมภาพันธ์ 2561 ถึง

พฤศจิกายน 2563
612 - 612 - 612 612

ชิุดที่ 2 5 ปี
16 พฤศจิกายน

 2560
16 พฤศจิกายน

 2565
1,000 5.50

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่กุมภาพันธ์ 2561 ถึง

พฤศจิกายน 2565
- 433 433 - 433 433

1/2562

ชิุดที่ 1 5 ปี 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2567 1,000 5.50
ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั�งแต่เมษายน 2562 ถึงมกราคม

 2567
- 2,350 2,350 - - -

2/2562

ชิุดที่ 1 3 ปี 6 เดือน
14 พฤศจิกายน

 2562
13 พฤษภาคม

 2566
1,000 4.75

ชิำาระคืนดอกเบี�ยทุกไตรมาส
เริ่มตั�งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

พฤษภาคม 2566
- 2,000 2,000 - - -

มูลค่าตามหน้าตราสาร 2,202 11,213 13,415 2,350 11,265 13,615

หัก: ค่าใชิ้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (2) (52) (54) - (28) (28)

ยอดสุทธิ 2,200 11,161 13,361 2,350 11,237 13,587

หุ้นกู้นี�เป็นหุ้นกู้ชินิดระบุช่ืิอผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั�งนี�  บริษัทฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนดโดยการ
ไถ่ถอนสามารถเริ่มในวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนนั�นบริษัทฯจะต้องชิำาระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำานวนเงินต้นของ
หุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

สัญญาหุ้นกู้นี�มขีอ้จำากดัหลายประการซ่ึึ่งบรษิทัฯตอ้งปฏบัิตติาม ไดแ้ก ่ขอ้จำากดัเก่ียวกบัการดำารงอตัราส่วนทางการเงนิ การจำาหนา่ยทรพัยสิ์น การ
ก่อภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของบัญชิีหุ้นกู้สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 13,587 15,109

บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 4,350 -

ตัดจำาหน่ายค่าใชิ้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชิี 18 20

หัก: จ่ายชิำาระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี (2,350) (442)

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด (2,200) (1,100)

ค่าใชิ้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชิี (44) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,361 13,587
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23. สัำ�ริองผิลุ่ปริะโย่ชนิ์ริะย่ะย่�วขึ้องพื่นิักง�นิ
 จำานวนเงนิสำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนกังานซึ่ึง่เป็นเงินชิดเชิยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงันี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม)่

2562 2561

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 162 144 128 103

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 17 11 10 7

ต้นทุนดอกเบี�ย 5 3 4 3

ต้นทุนบริการในอดีต 45 - 38 -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 19 (1) 18 (1)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์์ 33 37 30 29

ผลประโยชิน์ที่จ่ายในระหว่างปี (8) (17) (5) (13)

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (14) - -

จัดประเภทเป็นหนี�สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

- (1) - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 273 162 223 128

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 พระราชิบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน ราชิกจิจานเุบกษา ซึ่ึง่ไดก้ำาหนดอตัราคา่ชิดเชิย
เพ่ิมเตมิกรณี์นายจา้งเลกิจา้ง สำาหรบัลกูจา้งซ่ึึ่งทำางานติดตอ่กันครบ 20 ปขึี�นไปให้มสิีทธิไดร้บัคา่ชิดเชิยไมน่อ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชิต้ั�งแตว่นัที ่5 พฤษภาคม 2562 เปน็ตน้ไป การเปลีย่นแปลงดังกลา่วถอืเปน็การแกไ้ขโครงการสำาหรบัโครงการผลประโยชินห์ลงัออก
จากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี�สินสำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ�น 45 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จำานวน 38 ล้านบาท) 
กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้เป็นต้นทุนบริการในอดีตในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีการจ่ายชิำาระผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวน 21 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 14 
ล้านบาท) (2561: จำานวน 7 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 5 ล้านบาท) 

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงนำ�าหนกัในการจ่ายชิำาระผลประโยชินร์ะยะยาวของพนกังานของกลุม่บรษิทัประมาณ์ 8 - 15 ป ี(2561: 
ประมาณ์ 9 - 15 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ์ 12 ปี 2561: ประมาณ์ 12 ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ร้อยละต่่อปี)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 1.4 - 1.7 2.5 - 3.1 1.7 2.8

อัตราการขึ�นเงินเดือน (ร้อยละ) 4.0 4.0 - 6.0 4.0 4.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ร้อยละ) 2.4 - 34.4 2.4 - 34.4 2.4 - 28.7 2.4 - 28.7

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายชิำาระคืนหุ้นกู้ดังนี�

หุ้น์กิู้ อายุหุ้น์กิู้ วัน์ท่�ออกิหุ้น์กิู้
วัน์ท่�ครบกิำาหน์ด

 ไถื่ถือน์

อัต่รา
ดอกิเบ่�ย 
(ร้อยละ
ต่่อปี)

มูลค่า
ท่�ต่ราไว้
ต่่อหน์่วย

(บาท)

จำาน์วน์ 
(ล้าน์หน์่วย)

มูลค่า 
(ล้าน์บาท)

สัำาหรับปีสั่�นสัุดวันท้� 31 ธ์ันวาคม 2562
จ่ายช�าระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2558

ชิุดที่ 1
3 ปี 

3 เดือน
19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพันธ์ 2562 4.90 1,000 2.35 2,350

รวมจ่ายชิำาระคืนหุ้นกู้ 2.35 2,350

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด
ครั้งที่ 1/2559

ชิุดที่ 1 4 ปี 18 กุมภาพันธ์ 2559 18 กุมภาพันธ์ 2563 5.05 1,000 2.00 2,000

ชิุดที่ 2 4 ปี 11 มีนาคม 2559 11 มีนาคม 2563 5.05 1,000 0.20 200

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด 2.20 2,200

รวม 4.55 4,550

ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2562

ชิุดที่ 1 5 ปี 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2567 5.50 1,000 2.35 2,350

ครั้งที่ 2/2562

ชิุดที่ 1
3 ปี 

6 เดือน
14 พฤศจิกายน 2562 13 พฤษภาคม 2566 4.75 1,000 2.00 2,000

รวมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4.35 4,350

สัำาหรับปีสั่�นสัุดวันท้� 31 ธ์ันวาคม 2561
จ่ายช�าระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2560

ชิุดที่ 1 1 ปี 12 พฤษภาคม 2560 12 พฤษภาคม 2561 5.05 1,000 0.42 442

รวมจ่ายชิำาระคืนหุ้นกู้ 0.42 442

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด
ครั้งที่ 1/2559

ชิุดที่ 3 5 ปี 11 มีนาคม 2559 11 มีนาคม 2564 5.25 1,000 1.10 1,100

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด 1.10 1,100

รวม 1.52 1,542
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 สรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2562

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (22) 26 (19) 22

อัตราการขึ�นเงินเดือน 24 (22) 20 (18)

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (22) 27 (18) 22

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2561

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1
(ปรับปรุงใหม่)

ลดลงร้อยละ 1
(ปรับปรุงใหม่)

เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (14) 16 (11) 12

อัตราการขึ�นเงินเดือน 15 (13) 12 (10)

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
เพื่ิ�มข้้�น์ร้อยละ 20

เปล่�ยน์แปลง
ลดลงร้อยละ 20

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (13) 16 (10) 12

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชิีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 4,271 5,293 2,792 3,306

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (482) (487) (481) (473)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายระหว่างปี - (77) - (77)

ลดลงจากการโอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (15) (6) - (6)

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์
เนื่องจากการโอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย - - - 48

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชิีเพิ่มขึ�นจากการรับโอน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์ - (6) - (6)

เพิ่มขึ�นจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - -

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (446) - -

เพิ่มขึ�นจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัทร่วม 4 - - -

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัทร่วม (6) - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 3,783 4,271 2,311 2,792

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

24. สั�วนิเกินิท่นิจ�กก�ริต่ีริ�ค�สัินิทริัพื่ย่์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอย

ตัดจำาหน่ายโดยใชิ้วิธีเส้นตรงตามอายุการใชิ้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั�นและบันทึกโอนไปยังกำาไรสะสมโดยตรง

25. สัำ�ริองต่�มกฎห้ม�ย่
ภายใตบ้ทบัญญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชิบญัญตับิรษิทัมหาชินจำากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีสว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี  หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี�จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั�งนี� บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ์ชิย์ บริษัทย่อยที่จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจำานวนผลกำาไรซึ่ึ่งบริษทัทำามาหาไดทุ้กคราวที่จ่ายเงนิปนัผลจนกวา่ทุนสำารองนั�นจะมีจำานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ
บริษัทสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ผิลุ่ต่��งจ�กก�ริจัดำโคริงสัริ้�งก�ริดำำ�เนิินิธ่ริกิจขึ้องกลุ่่�มบริิษััท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561
ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินและ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซึ่ื�อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,049 1,049 1,049 1,049

ผลต่างเนื่องจากกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(141) (141) (114) (114)

ผลต่างเนื่องจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 744 - 657 -

สุทธิ 1,652 908 1,592 935



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)220 221

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินส�าหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้า

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

วัน์ท่�เข้้าทำา
รายกิาร

ณ วัน์ท่�ซึ่่�อ ผู้ลต่่างเน์่�องจากิ
ค่าเผู้่�อกิารลดมูลค่าข้องท่�ดิน์

ราคาจ่ายซึ่่�อ มูลค่ายุต่ิธรรม 2561 2560

โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บนำ�า มิถุนายน 2552 1,211 162 1,049 1,049

รวม 1,049 1,049

ผลต่างเนื่องจากก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

วัน์ท่�เข้้าทำา
รายกิาร

ณ วัน์ท่�ข้าย ผู้ลต่่างจากิกิารจำาหน์่ายสัิน์ทรัพื่ย์
และธุรกิิจโรงไฟฟ้าให้แกิ่กิิจกิารท่�เกิ่�ยวข้้องกิัน์

ราคาข้าย
สัิน์ทรัพื่ย์

มูลค่าสัุทธิ
 ต่ามบัญช่ข้อง

สัิน์ทรัพื่ย์

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

การจำาหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้า

มิถุนายน 2552 3,800 3,730 97 97 70 70

การจำาหน่ายที่ดินส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า

มกราคม 2553 84 40 44 44 44 44

รวม 141 141 114 114

ผลต่างเนื่องจากก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (หน์่วย: ล้าน์บาท)

วัน์ท่�เข้้าทำารายกิาร

ณ วัน์ท่�ข้าย ผู้ลต่่างจากิกิารซึ่่�อเงิน์ลงทุน์ใน์บริษััทย่อย

ราคา
จ่ายซึ่่�อ

มูลค่า
สัุทธิ ต่าม

บัญช่

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์
เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ�ง จำากัด 11 กุมภาพันธ์ 2562 830 162 657 - 657 -

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ สเปเชิียลตี� 
มิเนอรัล จำากัด

30 พฤศจิกายน 2562 92 50 53 - - -

บริษัท ดั�บเบิ�ล เอ ดิจิตอล 
ซึ่ินเนอร์จี จำากัด

30 พฤศจิกายน 2562 20 (18) 34 - - -

รวม 744 - 657 -

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างที่สูงกว่าระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชิีของบริษัทย่อยจำานวน 748 ล้าน
บาทไวภ้ายใต้บญัชิ ี“ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกจิของบริษทั” และแสดงเปน็รายการแยกต่างหากไวใ้นสว่นของผู้ถอืหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ทั�งนี� ผลต่างดังกล่าวส่วนหนึ่งจำานวน 15 ล้านบาทได้กลับรายการเข้ากำาไรสะสมในปีปัจจุบัน นอกจากนี� กลุ่มบริษัทบันทึกผลต่างจากการ
จัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำานวน 11 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการซึ่ื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 657 ล้านบาท เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภาย
ใต้หัวข้อเดียวกันเชิ่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่ึ่งเป็น การปรับใชิ้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชิีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทฯได้ทำาสัญญาจะซึ่ื�อจะขายที่ดินกับบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้เงื่อนไข
ในสัญญา บริษัทฯจะซึ่ื�อที่ดินและชิำาระค่าขุดบ่อเก็บนำ�าสำาหรับที่ดินที่ได้มีการขุดบ่อเก็บนำ�าไปแล้วบางส่วนรวมทั�งสิ�นจำานวน 1,211 ล้านบาทและจำานวน
 75 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยบริษัทฯได้จ่ายชิำาระเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวและได้บันทึกไว้ในบัญชิีภายใต้หัวข้อ “เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซึ่ื�อที่ดินแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่ึ่งประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมรวม 162 ล้านบาท ซึ่ึ่งตำ่ากว่ามูลค่าซึ่ื�อขายตามสัญญาเป็นจำานวน 1,049 ล้านบาท การซึ่ื�อที่ดินผืนนี�มีมูลค่าซึ่ื�อขายสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรม ซึ่ึ่งตามหลักเนื�อหาสำาคัญกว่ารูปแบบ จึงอาจถูกพิจารณ์าเสมือนว่าส่วนเกินนี�เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้สะท้อนผลของ
รายการดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างจำานวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ึ่งได้จ่ายชิำาระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจำานวน 1,049 
ล้านบาท เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เพื่อซึ่ื�อที่ดินในราคายุติธรรม

ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดั�บเบิ�ล เอ นำ�าใส จำากัด รวมทั�งได้ยกเลิกสัญญาจะซึ่ื�อจะขายที่ดินและรับเงินจ่าย
ล่วงหน้าคืนจำานวน 237 ล้านบาท (มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าจำานวน 1,286 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจำานวน 1,049 ล้าน
บาท) จึงทำาให้ ยอดผลต่างระหว่างจำานวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ึ่งได้จ่ายชิำาระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าว ณ์ วันที่ซึ่ื�อจำานวน 1,049 ล้านบาท 
ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”

27. ค��ใช้จ��ย่ต่�มลุ่ักษัณะ
รายการค่าใชิ้จ่ายแบ่งตามลักษณ์ะประกอบด้วยรายการค่าใชิ้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใชิ้ไป 4,247 5,753 3,794 4,898

ซึ่ื�อสินค้ามาเพื่อขาย 201 376 6,287 7,327

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (648) 103 (648) (84)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 2,415 2,489 1,947 1,986

ค่าขนส่งและค่าระวาง 1,072 1,150 1,032 1,120

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชิน์อื่นของพนักงาน 1,422 1,214 1,169 982

ค่าเชิ่าจ่ายตามสัญญาเชิ่าดำาเนินงาน 90 68 62 47

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 70 20 14 52

ค่าโฆษณ์าและค่าใชิ้จ่ายส่งเสริมการขาย 192 325 214 332



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)222 223

จำานวนภาษเีงนิไดท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแตล่ะสว่นของกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สำาหรบัปสิี�นสดุวันที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรปุไดด้งันี� 

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรบัปรุงใหม่)

2562 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์

- หนี�สนิภาษเีงนิได้รอตดับัญชิเีพ่ิมขึ�นจากการรบัโอน ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาอาคารและอุปกรณ์์

- (6) - (6)

- โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - 1 - -

- ผลกำาไรจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์์ของบริษัทย่อย - (4) - -

- โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วม 4 - - -

รวม 4 (9) - (6)

ผลขาดทุนจากการประมาณ์การตามหลักคณ์ิตศาสตร์ประกันภัย 13 5 9 6

รวม 17 (4) 9 -

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชิีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรบัปรุงใหม่)

2562 2561

กำาไรทางบัญชิีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก การดำาเนินงานต่อเนื่อง 2,212 2,230 873 1,658

ขาดทุนทางบัญชิีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก การดำาเนินงานที่ยกเลิก (6) (540) - (70)

2,206 1,690 873 1,588

ภาษีเงินได้คำานวณ์ในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20 (441) (338) (175) (318)

28. ภ�ษัีเงินิไดำ้
รายได้ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี (9) (4) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีจากการเกิดผลแตกต่างชิั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชิั่วคราว

- การดำาเนินงานต่อเนื่อง 97 725 95 679

- การดำาเนินงานที่ยกเลิก - (48) - -

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 88 673 95 679

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรบัปรุงใหม่)

2562 2561

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (6) 15 - -

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ: การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) 381 119 - -

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 81 57 - -

รายการปรับปรุงเกี่ยวกับกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและรับ
โอนกิจการจากบริษัทย่อย 1 90 - -

กำาไรของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - - - (23)

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 33 29 256 211

ค่าใชิ้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ�น 30 34 4 8

ค่าใชิ้จ่ายต้องห้าม (9) (2) (7) (1)

ขาดทุนทางภาษีในปีก่อนซึ่ึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชิีในปีปัจจุบัน - 798 - 798

ผลแตกต่างชิั่วคราวที่ใชิ้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ถูกใชิ้ประโยชิน์ในปี
ปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชิีในปีก่อน 273 55 - 36

ผลแตกต่างชิั่วคราวที่ใชิ้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบัน
ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีในปีปัจจุบัน (278) (126) (4) (26)

อื่น ๆ 23 (10) 21 (6)

รวม 535 1,044 270 997

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน 88 721 95 679



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)224 225

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิี ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าที่จะได้รับ 34 17 34 17

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 45 55 35 46

สำารองผลประโยชิน์ระยะยาวของพนักงาน 54 32 45 26

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชิ้ 774 834 774 834

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซึ่ื�อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 17 6 17 6

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน 19 19 - -

อื่น ๆ - 2 - 2

รวม 943 965 905 931

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การขายและเชิ่ากลับคืนยานพาหนะ 41 53 41 53

ผลแตกต่างจากมูลค่าคงเหลือและการคิดค่าเสื่อมราคา
ทางบัญชิีและภาษี 36 23 21 13

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซึ่ื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 11 19 11 19

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 870 995 578 698

อื่น ๆ 7 5 7 5

รวม 965 1,095 658 788

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชิั่วคราวที่ใชิ้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชิ้จำานวน 3,554 ล้านบาท (2561: 
จำานวน 2,486 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 2,080 ล้านบาท 2561: จำานวน 2,223 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชิี

รายละเอียดวันสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชิน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชิ้แสดงได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561 2562 2561

31 ธันวาคม 2562 - 20 - -

31 ธันวาคม 2563 977 317 974 276

31 ธันวาคม 2564 912 1,610 903 1,601

31 ธันวาคม 2565 16 53 - -

31 ธันวาคม 2566 17 53 - -

31 ธันวาคม 2567 1,343 - - -

3,265 2,053 1,877 1,877

ณ์ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่มผีลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชิจ้ากส่วนการดำาเนนิงานทีย่กเลกิจำานวน 126 ลา้นบาท (2562: ไมม่)ี 

นอกจากนี� บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชิ้ซึ่ึ่งไม่มีวันสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชิน์ สรุปได้ดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์)

สักิุลเงิน์
งบกิารเงิน์รวม

2562 2561

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.1

เหรียญฮ่องกง - 0.4

รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) - 3.5

29. ก�ริสั�งเสัริิมก�ริลุ่งท่นิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชิน์ที่สำาคัญบางประการสามารถสรุปได้

ดังต่อไปนี�

เลข้ท่�บัต่รสั่งเสัริม 
กิารลงทุน์

กิารยกิเว้น์ภาษั่เงิน์ได้
น์ิต่ิบุคคลสัำาหรับกิำาไรสัุทธิ
เป็น์เวลา 8 ปี น์ับจากิวัน์ท่�

กิารลดหย่อน์ภาษั่เงิน์ได้ 
น์ิต่ิบุคคลร้อยละห้าสัิบ

ข้องอัต่ราปกิต่ิ
เป็น์เวลา 5 ปี น์ับจากิวัน์ท่�

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

การผลิตคลอรีนไดออกไซึ่ด์ 2004(2)/2554 1 กันยายน 2557 1 กันยายน 2565

การผลิตแคลเซึ่ียมออกไซึ่ด์และสารเคมีสำาหรับการ
ผลิตเยื่อกระดาษ 1520(2)/2554 1 มกราคม 2558 1 มกราคม 2566

การผลิตก๊าซึ่ออกซึ่ิเจน 1415(2)/2557 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2567

การผลิตแคลเซึ่ียมออกไซึ่ด์ 1825(2)/2551 1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2568

บริษัท แอ๊ดวานซ์์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ากัด

การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว) 2240(2)/2550 19 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

การผลิตสิ่งพิมพ์ 1844(2)/2551 15 กรกฎาคม 2553 15 กรกฎาคม 2561

การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 1203(2)/2554 17 สิงหาคม 2554 17 สิงหาคม 2562

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

การผลิตแคลเซึ่ียมคาร์บอเนตชินิดตกผลึก 1331(2)/2554 15 มกราคม 2558 15 มกราคม 2566

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ากัด

การผลิตแคลเซึ่ียมคาร์บอเนตชินิดตกผลึก 1693(2)/2555 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2564

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้าใส จ�ากัด

การผลิตนำ�าประปา 1168(2)/2556 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2566

ทั�งนี� จำานวนภาษีเงินได้ที่รับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและ ทุนหมุนเวียน

นอกจากสิทธิประโยชิน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทยังได้รับอนุญาตให้หัก ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าเป็น
เวลา 10 ปีในการคำานวณ์ภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากวันที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)226 227

30. กำ�ไริต่�อห้่้นิขึ้ั�นิพื่่�นิฐ�นิ

กำาไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคำานวณ์โดยหารกำาไรสำาหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจำานวนถวัเฉลีย่ถ่วงนำ�าหนกัของ
หุ้นสามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

ก�าไรต่อหุ้น

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 2,272,196 2,499,278 967,570 2,182,196

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�าหนัก (พันหุ้น) 405,370 405,370 405,370 405,370

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 5.61 6.17 2.39 5.38

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 2,275,176 2,811,213 967,570 2,252,718

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�าหนัก (พันหุ้น) 405,370 405,370 405,370 405,370

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 5.61 6.93 2.39 5.56

31. กองท่นิสัำ�ริองเลุ่ี�ย่งชีพื่
กลุม่บรษิทัและพนกังานของกลุม่บรษิทัได้ร่วมกันจดัตั�งกองทนุสำารองเลี�ยงชิพีขึ�นตามพระราชิบัญญัตกิองทนุสำารองเลี�ยงชิพี พ.ศ. 2530 โดยกลุม่บรษิทั

และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุสำารองเลี�ยงชิพีเหล่านี�บรหิารโดยบรษิทั หลกัทรัพย์จดัการกองทุนธนชิาติ 
จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนั�นออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนของกลุม่บริษทั ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัรับรูเ้งินสมทบดังกล่าวเป็น 
ค่าใช้ิจ่ายจำานวน 19 ล้านบาท (2561: จำานวน 12 ล้านบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: จำานวน 16 ล้านบาท 2561: จำานวน 10 ล้านบาท)

32. เงินิปันิผิลุ่

เงิน์ปัน์ผู้ล อน์ุมัต่ิโดย เงิน์ปัน์ผู้ลจ่าย
(ล้าน์บาท)

เงิน์ปัน์ผู้ลจ่ายต่่อหุ้น์
(บาทต่่อหุ้น์)

สัำาหรับปี 2562

เงินปันผลประจำาปี 2561 ที่ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 1,014 2.50

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2562 ที่ประชิุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 689 1.70

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2562 ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 871 2.15

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2562 2,574 6.35

สัำาหรับปี 2561

เงินปันผลประจำาปี 2560 ที่ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 3,061 7.55

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2561 ที่ประชิุมคณ์ะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 1,013 2.50

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2561 4,074 10.05

33. ก�ริเสันิอขึ้้อม่ลุ่ท�งก�ริเงินิจำ�แนิกต่�มสั�วนิง�นิ
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทาน

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อใชิ้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณ์ฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่
รายงานทั�งสิ�นสามส่วนงาน ดังนี� 

(1) ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายกระดาษ
(2) ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายเยื่อกระดาษ
(3) ส่วนงานผลิตและจำาหน่ายไม้สับ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสุดสอบทานผลการดำาเนนิงานของแตล่ะหนว่ยธรุกจิแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการตดัสนิใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรพัยากร
และการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน บรษัิทฯประเมนิผล การปฏบัิตงิานของสว่นงานโดยพิจารณ์าจากกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน ซ่ึึ่งวดัมลูค่าโดย
ใชิ้เกณ์ฑ์เดียวกับที่ใชิ้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชิีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณ์ะเดียวกับการบันทึกบัญชิีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใชิ้เกณ์ฑ์ในการกำาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562 บริษัท แอ๊ดวานซึ่์ อะโกร โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำาการจำาหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษัท คันนา จำากัด 
ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยคือการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษ แก่เกษตรกร 

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2561 บริษัทฯได้ทำาการจำาหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดใน DA Alizay SAS ซึ่ึ่งเป็นบริษัทในประเทศฝรั่งเศส โดยภายใต้สัญญา
ซึ่ื�อขายหุ้น บริษัทฯได้ให้สิทธิแก่ผู้ซึ่ื�อและบริษัทย่อยดังกล่าวในการขายสินค้าบางประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบราซึ่ิล 

การดำาเนินงานทั�งสองสว่นเป็นสว่นหนึ่งของสว่นงานธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระดาษ การแสดง ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานส่วนนี� จึงได้ถูกแสดงแยกต่างหากเป็นส่วนงานดำาเนินงานที่ยกเลิก



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)228 229

ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

สั่วน์งาน์ท่�ดำาเน์ิน์งาน์ต่่อเน์่�อง สั่วน์งาน์ท่�ดำาเน์ิน์งาน์ต่่อเน์่�อง สั่วน์งาน์ท่�ยกิเลิกิ
กิารต่ัดรายกิารบัญช่

ระหว่างกิัน์ งบกิารเงิน์รวม
สั่วน์งาน์กิระดาษั สั่วน์งาน์เย่�อกิระดาษั สั่วน์งาน์ไม้สัับ กิารต่ัดรายกิารบัญช่

ระหว่างกิัน์ รวม สั่วน์งาน์กิระดาษั

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากภายนอก 17,818 18,976 1,016 1,387 369 463 - - 19,203 20,826 - 1,049 - - 19,203 21,875

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 8,839 8,694 4,630 4,620 (13,469) (13,314) - - - 1,055 - (1,055) - -

รายได้ทั�งสิ�น 17,818 18,976 9,855 10,081 4,999 5,083 (13,469) (13,314) 19,203 20,826 - 2,104 - (1,055) 19,203 21,875

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 2,066 1,732 (14) 428 30 45 (38) (39) 2,044 2,166 (1) (214) - - 2,043 1,952

รายได้และค่าใชิ้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชิีวภาพต้นกระดาษ (40) (101) (5) (326) (45) (427)

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 676 251 - - 676 251

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 404 287 - - 404 287

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 515 - - 12 515

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 20 69 - - 20 69

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (70) (20) - - (70) (20)

ค่าใชิ้จ่ายทางการเงิน (834) (937) - - (834) (937)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 2,212 2,230 (6) (540) 2,206 1,690

รายได้ภาษีเงินได้ 88 673 - 48 88 721

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 2,300 2,903 (6) (492) 2,294 2,411

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนงานในประเทศ 5,287 5,633

ส่วนงานในต่างประเทศ 13,362 14,539

รวม 18,649 20,172

รายได้ข้างต้นได้รวมรายได้จากขายกระดาษของส่วนงานที่ยกเลิกในต่างประเทศสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 1,002 ล้านบาท
 (2562: ไม่มี)

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

2562 2561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชิี)

ประเทศไทย 21,167 22,223

ประเทศอื่นในทวีปเอเชิีย 812 873

รวม 21,979 23,096

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)230 231

34. ภ�ริะผิ่กพื่ันิแลุ่ะห้นิี�สัินิที�อ�จเกิดำขึ้้�นิ

34.1 ภัาระผู้้กพันเก้�ยวกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซึ่ื�อขายไม้ท่อนล่วงหน้ากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็น
จำานวน 292 ล้านบาท (2561: จำานวน 174 ล้านบาท) ซึ่ึ่งไม้ท่อนดังกล่าวจะถูกส่งให้บริษัทฯภายในระยะเวลาตามที่กำาหนดในสัญญา

34.3 ภัาระผู้้กพันเก้�ยวกับสััญญาเชุ่าดำาเน่นงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำาสัญญาเชิ่าดำาเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเชิ่าที่ดิน บ่อเก็บนำ�า พื�นที่ในอาคารสำานักงาน และโกดังเก็บสินค้าคงเหลือ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีถึงสิบห้าปี

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้สัญญาเชิ่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

จ่ายชิำาระภายใน

ภายใน 1 ปี 43 42 26 25

1 ถึง 5 ปี 25 27 2 12

มากกว่า 5 ปี 34 1 - -

รวม 102 70 28 37

34.4 ภัาระผู้้กพันเก้�ยวกับสััญญาบริการ

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำานวนเงินขั�นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

จ่ายชิำาระภายใน

ภายใน 1 ปี 38 30 32 23

1 ถึง 5 ปี 1 8 1 6

รวม 39 38 33 29

(หน์่วย: ล้าน์)

สักิุลเงิน์
งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

บาท 85 76 83 76

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.0 0.3 7.0 0.3

ยูโร 0.9 2.3 0.9 2.3

ฟรังก์สวิตเซึ่อร์แลนด์ - 0.1 - 0.1

รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) 328 174 325 174

34.2 ภัาระผู้้กพันเก้�ยวกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและ
การซึ่ื�อเครื่องจักรซึ่ึ่งสรุปได้ดังนี�

34.5 หนังสั่อคำ�าประกัน

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคำ�าประกันซึ่ึ่งออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเพ่ือคำ�าประกันการใชิ้ไฟฟ้าเป็นจำานวนเงิน
ประมาณ์ 49 ล้านบาท (2561: จำานวน 23 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 47 ล้านบาท 2561: จำานวน 21 ล้านบาท)

35. ลุ่ำ�ดำับชั�นิขึ้องม่ลุ่ค��ย่่ต่ิธริริม
ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี�สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม

ลำาดับชิั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - - - - 16,519 17,966 16,519 17,966

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ - - - - 31 66 31 66

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซึ่ื�อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า

- - 54 93 - - 54 93

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซึ่ื�อขาย เงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า

- - 83 31 - - 83 31

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 13,501 13,624 - - 13,501 13,624

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - - - - 9,184 10,311 9,184 10,311

สินทรัพย์ชิีวภาพ - ต้นกระดาษ - - - - - 57 - 57

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซึ่ื�อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า

- - 54 93 - - 54 93

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนพุนัธ์ - สัญญาซึ่ื�อขาย 
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

- - 83 31 - - 83 31

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ - - 13,501 13,624 - - 13,501 13,624



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)232 233

36. เคริ่�องมือท�งก�ริเงินิ

36.1 นโยบายการบริหารความเสั้�ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชิีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เก่ียวข้อง
กัน เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�าประกัน เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัท
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี�

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ืิออันเก่ียวเนื่องกับลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน และ
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุม ความเสี่ยงนี�โดยการกำาหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชิื่อที่เหมาะสม ดังนั�น 
กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชิื่อ นอกจากนี� การให้สินเชิื่อของ กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจาก
กลุม่บรษัิทมฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย จำานวนเงนิสงูสดุทีก่ลุม่บรษิทัอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเช่ืิอคอืมลูคา่ตามบญัชิขีอง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน และเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี�ยที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร ที่มีภาระคำ�าประกัน เงินกู้ยืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เจ้าหนี� เช่ิาซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเช่ิาการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาว
สกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยที่ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีซึ่ึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใชิ้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี�ยดังกล่าว

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

อัต่ราดอกิเบ่�ยคงท่� อัต่ราดอกิเบ่�ย
ปรับข้้�น์ลงต่ามราคาต่ลาด ไม่ม่อัต่ราดอกิเบ่�ย รวม อัต่ราดอกิเบ่�ยท่�แท้จริง

ภายใน์ 1 ปี มากิกิว่า 1 ถื่ง 5 ปี

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

(ร้อยละต่่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 405 660 68 21 473 681 0.01 - 4.00 0.01 - 4.00

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - - - - - - 3,127 3,598 3,127 3,598 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - 117 - - - 117 - MLR+1

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ�าประกัน 7 3 - - - - - - 7 3 0.75 - 1.35 0.75 - 1.35

7 3 - - 405 777 3,195 3,619 3,607 4,399

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - - - - 561 754 - - 561 754 หมายเหตุ 17 หมายเหตุ 17

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - - - - - - 2,061 2,056 2,061 2,056 - -

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน 27 44 36 27 - - - - 63 71 3.77 - 5.76 3.77 - 8.57

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - - 906 1,362 - - 906 1,362 หมายเหตุ 21 หมายเหตุ 21

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 2,200 2,350 11,161 11,237 - - - - 13,361 13,587 หมายเหตุ 22 หมายเหตุ 22

2,227 2,394 11,197 11,264 1,467 2,116 2,061 2,056 16,952 17,830

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี�ย และสำาหรับสินทรัพย์และ
หนี�สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบี�ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนดหรอืวันทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่(หากวนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบี�ย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)234 235

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม

อัต่ราดอกิเบ่�ยคงท่� อัต่ราดอกิเบ่�ย
ปรับข้้�น์ลงต่ามราคาต่ลาด ไม่ม่อัต่ราดอกิเบ่�ย รวม อัต่ราดอกิเบ่�ยท่�แท้จริง

ภายใน์ 1 ปี มากิกิว่า 1 ถื่ง 5 ปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละต่่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 322 502 20 5 342 507 0.05 - 0.85 0.01 - 0.85

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - - - - - - 3,364 3,873 3,364 3,873 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - 94 - - - 94 - MLR+1

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 2 1 2 1 - -

- - - - 322 596 3,386 3,879 3,708 4,475

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - - - - 541 687 - - 541 687 หมายเหตุ 17 หมายเหตุ 17

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 939 - - - - - - - 939 - 3.26 - 4.76 -

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น - - - - - - 3,491 2,892 3,491 2,892 - -

เจ้าหนี�เชิ่าซึ่ื�อและหนี�สินตามสัญญาเชิ่าการเงิน 11 33 18 16 - - - - 29 49 3.77 - 5.76 3.77 - 8.57

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท 2,200 2,350 11,161 11,237 - - - - 13,361 13,587 หมายเหตุ 22 หมายเหตุ 22

3,150 2,383 11,179 11,253 541 687 3,491 2,892 18,361 17,215



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
บ ริิ ษัั ท  ดั๊ั� บ เ บ้� ล  เ อ  (1 9 9 1)  จํํ า กัั ดั๊  (ม ห า ช น)236 237

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซึ่ื�อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร รวมทั�งการลงทุนในบริษัทย่อยในต่าง
ประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำาสัญญาซึ่ื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใชิ้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่ึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี�

สักิุลเงิน์

งบกิารเงิน์รวม อัต่ราแลกิเปล่�ยน์เฉล่�ย
ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคมสัิน์ทรัพื่ย์ทางกิารเงิน์ หน์่�สัิน์ทางกิารเงิน์

2562
(ล้าน์)

2561
(ล้าน์) 

(ปรับปรุงใหม่)

2562
(ล้าน์)

2561
(ล้าน์) 

(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

(บาทต่่อหน์่วยเงิน์ต่ราต่่างประเทศั)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 24 35 12 12 30.1540 32.4498

ยูโร 17 26 1 1 33.7311 37.1252

ริงกิต 31 9 2 1 7.3222 7.8056

หยวน 38 35 10 14 4.3147 4.7237

วอน 1,943 625 5,788 7,318 0.0260 0.0290

ดีแรห์ม 5 4 4 3 8.2092 8.8342

เหรียญไต้หวัน 3 4 36 48 1.0019 1.0545

ดองเวียดนาม - - 39,454 24,224 0.0013 0.0014

เหรียญออสเตรเลีย 1 1 - 1 21.0492 22.8411

เหรียญฮ่องกง 2 2 6 6 3.8732 4.1416

ริยาล - - 1 2 8.0351 8.6491

เหรียญนิวซึ่ีแลนด์ - 1 - - 20.2214 21.7615

สักิุลเงิน์

งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร อัต่ราแลกิเปล่�ยน์เฉล่�ย
ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคมสัิน์ทรัพื่ย์ทางกิารเงิน์ หน์่�สัิน์ทางกิารเงิน์

2562
(ล้าน์)

2561
(ล้าน์)

2562
(ล้าน์)

2561
(ล้าน์)

2562 2561

(บาทต่่อหน์่วยเงิน์ต่ราต่่างประเทศั)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 24 37 30 11 30.1540 32.4498

ยูโร 17 26 1 1 33.7311 37.1252

ริงกิต 31 9 2 1 7.3222 7.8056

หยวน 38 35 10 14 4.3147 4.7237

วอน 1,943 625 5,788 7,318 0.0260 0.0290

ดีแรห์ม 5 4 4 3 8.2092 8.8342

เหรียญไต้หวัน 3 4 36 48 1.0019 1.0545

ดองเวียดนาม - - 39,454 24,224 0.0013 0.0014

เหรียญออสเตรเลีย 1 1 - 1 21.0492 22.8411

เหรียญฮ่องกง 2 2 6 6 3.8732 4.1416

ริยาล - - 1 2 8.0351 8.6491

เหรียญนิวซึ่ีแลนด์ - 1 - - 20.2214 21.7615

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซึ่ื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี�

จำาน์วน์เงิน์

2562

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

อัต่ราแลกิเปล่�ยน์ต่ามสััญญา วัน์ครบกิำาหน์ด
ต่ามสััญญา

สัญญาซ์ื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 46 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

30.1670 ถึง 30.6800 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

26 มิถุนายน 2563 ถึง 
18 กันยายน 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1,166 ถึง 1,196 วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

5 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 ธันวาคม 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหยวน 14 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

7.15 ถึง 7.26 หยวนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

30 กันยายน 2563 ถึง 
9 พฤศจิกายน 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญไต้หวัน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

30.00 ถึง 31.40 เหรียญไต้หวันต่อ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

12 สิงหาคม 2563 ถึง 
21 ธันวาคม 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญฮ่องกง 6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

7.85 เหรียญฮ่องกงต่อ 
เหรียญสหรัฐอเมริกา

12 กุมภาพันธ์ 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญสิงคโปร์ 4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1.3760 ถึง 1.3895 เหรียญสิงคโปร์ต่อ
เหรียญสหรัฐอเมริกา

26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 
19 ตุลาคม 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อดีแรห์ม 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

3.6925 ดีแรห์มต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

18 กุมภาพันธ์ 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูปี 0.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

73.75 รูปีต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

10 กุมภาพันธ์ 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเปโซึ่ฟิลิปปินส์ 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

53.35 เปโซึ่ฟิลิปปินส์ต่อ
เหรียญสหรัฐอเมริกา

10 กุมภาพันธ์ 2563

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 161 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

30.1650 ถึง 31.6625 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

26 พฤษภาคม 2563 ถึง 
5 ตุลาคม 2563

หยวนต่อบาท 19 ล้านหยวน 4.2600 บาทต่อหยวน 24 กุมภาพันธ์ 2563

ยูโรต่อบาท 8 ล้านยูโร 33.6100 ถึง 34.0900 บาทต่อยูโร 20 เมษายน 2563 ถึง 
21 ธันวาคม 2563

เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย

0.6700 ถึง 0.6710 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
เหรียญออสเตรเลีย

5 มีนาคม 2563 ถึง 
19 ตุลาคม 2563

เหรียญนิวซึ่ีแลนด์ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 ล้านเหรียญ
นิวซึ่ีแลนด์

0.6230 ถึง 0.6267 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
เหรียญนิวซึ่ีแลนด์

5 มีนาคม 2563 ถึง 
19 ตุลาคม 2563
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36.2 ม้ลค่ายุต่ธ์รรมของเคร่�องม่อทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสว่นใหญข่องกลุม่บรษิทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นหรอืมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด กลุม่บรษิทั
จึงประมาณ์มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชิีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี�

(หน์่วย: ล้าน์บาท)

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2562 ณ วัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2561

มูลค่าต่ามบัญช่ มูลค่ายุต่ิธรรม มูลค่าต่ามบัญช่ มูลค่ายุต่ิธรรม

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ 13,361 13,501 13,587 13,624

จำาน์วน์เงิน์

2561

งบกิารเงิน์รวม/งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

อัต่ราแลกิเปล่�ยน์ต่ามสััญญา วัน์ครบกิำาหน์ด
ต่ามสััญญา

สัญญาซ์ื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน 85 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1,051 ถึง 1,115 วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

11 มีนาคม 2562 ถึง 
6 ธันวาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหยวน 33 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

6.8970
ถึง 6.9900

หยวนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
10 มิถุนายน 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญไต้หวัน 14 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

30.5800
ถึง 31.0000

เหรียญไต้หวันต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2562 ถึง 
21 ตุลาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญฮ่องกง 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

7.8115
ถึง 7.8390

เหรียญฮ่องกงต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

23 เมษายน 2562 ถึง 
28 พฤษภาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อดีแรห์ม 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

3.7060
ถึง 3.7075

ดีแรห์มต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

18 เมษายน 2562 ถึง 
28 พฤษภาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเปโซึ่ฟิลิปปินส์ 0.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

54 เปโซึ่ฟิลิปปินส์ต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

23 พฤษภาคม 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูปี 0.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

73.8 รูปีต่อเหรียญ สหรัฐอเมริกา 28 พฤษภาคม 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

32.43 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2 มกราคม 2562 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท 183 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

32.1525
ถึง 33.0800

บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

9 มกราคม 2562 ถึง 
21 พฤศจิกายน 2562

ยูโรต่อบาท 13 ล้านยูโร 37.79
ถึง 38.05

บาทต่อยูโร 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 
8 พฤศจิกายน 2562

เหรียญสิงคโปร์ต่อบาท 5 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์

23.5 บาทต่อเหรียญสิงคโปร์ 28 พฤษภาคม 2562

เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 3 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย

0.7170 
ถึง 0.7310

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
เหรียญออสเตรเลีย

28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
28 พฤษภาคม 2562

เหรียญนิวซึ่ีแลนด์ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 ล้านเหรียญ
นิวซึ่ีแลนด์

0.6665 
ถึง 0.6708

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
เหรียญนิวซึ่ีแลนด์

28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
28 พฤษภาคม 2562

กลุ่มบริษัทมีการประมาณ์การมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณ์ฑ์ดังนี�

ก) สินทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิทีจ่ะครบกำาหนดในระยะเวลาอนัสั�น ได้แก ่เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อืน่ เงนิ
จ่ายล่วงหน้าค่าซึ่ื�อสินค้าแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ�าประกัน เงินกู้ยืม
ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ์
ตามมูลค่าตามบัญชิีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เจ้าหนี�เช่ิาซืึ่�อและหนี�สินตามสัญญาเช่ิาการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ์ตามมูลค่าตามบัญชิีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค) หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ง) ตราสารอนุพันธแ์สดงมลูค่ายุตธิรรมซึ่ึง่คำานวณ์โดยใช้ิเทคนิคการคิดลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจำาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
ซึ่ึง่ขอ้มลูทีน่ำามาใชิใ้นการประเมนิมลูคา่สว่นใหญเ่ปน็ขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดใ้นตลาดทีเ่ก่ียวขอ้ง เชิน่ อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีอตัราแลกเปลีย่น
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เสน้อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี�ยและเสน้ราคาล่วงหน้าของสนิค้าโภคภัณ์ฑ์ เปน็ต้น บริษัทฯได้คำานึง
ถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน การประมาณ์มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชิั�นของมูลค่ายุติธรรม



ร า ย ง า น ป ร ะ จํํ า ปี  2 5 6 2
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(หน์่วย: ล้าน์บาท)

สัำาหรับปีสัิ�น์สัุดวัน์ท่� 31 ธัน์วาคม 2561

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

ต่ามท่�จัดประเภทใหม่ ต่ามท่�เคยรายงาน์ไว้ ต่ามท่�จัดประเภทใหม่ ต่ามท่�เคยรายงาน์ไว้

รายได้จากการขายกระดาษ 18,703 19,093 18,633 19,023

ต้นทุนขายกระดาษ 14,239 14,300 16,185 16,144

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ 953 851 3,644 3,644

ค่าใชิ้จ่ายในการขาย และจัดจำาหน่าย 2,153 2,584 2,146 2,577

40. ก�ริอนิ่มัต่ิงบก�ริเงินิ
งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณ์ะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

38. เห้ต่่ก�ริณ์ภ�ย่ห้ลุ่ังริอบริะย่ะเวลุ่�ริ�ย่ง�นิ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุิมคณ์ะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2562 จากกำาไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมเติมจาก

เงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำานวน 405 ล้านหุ้น คิดเป็นจำานวนรวมทั�งสิ�น 304 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำาเสนอต่อที่
ประชิุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำาปี 2562 เพื่อพิจารณ์าอนุมัติต่อไป

39. ก�ริจัดำปริะเภทริ�ย่ก�ริในิงบก�ริเงินิ
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชิีบางรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

จัดประเภทรายการบัญชีิในปีปัจจุบัน ซ่ึึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการ
ใหม่ มีดังต่อไปนี�

37. ก�ริบริิห้�ริจัดำก�ริท่นิ
วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของกลุม่บรษิทัคอืการจดัใหม้ซีึ่ึง่โครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการดำาเนินธรุกจิของกลุ่มบรษิทั

และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี�สินต่อทุนสรุปดังนี�

งบกิารเงิน์รวม งบกิารเงิน์เฉพื่าะกิิจกิาร

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561

อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน 1.34:1 1.56:1 1.56:1 1.63:1




