ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ Double A Better Tomorrow
ดั๊บเบิ้ล เอ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวนาและเกษตรกรไทย โดยการส่งเสริมให้ลูกหลานชาวนาและเยาวชนได้
มีการศึกษาที่ดี ด้วยเหตุนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงมุ่งมั่นด�ำเนินโครงการ “Double A
Better Tomorrow” เพื่อให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึกษา จุดประกาย
ความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสูอ่ นาคตทีด่ ี ภายใต้กจิ กรรมต่างๆ
อาทิ

กิจกรรม Double A Inter Camp
ให้ ลู ก หลานชาวนาไทยได้ มี โ อกาส
ไปทั ศ นศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ภ าษา และวั ฒ นธรรม
ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเป็นความร่วมมือกับ
โครงการการศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ ไ ทย-จี น มู ล นิ ธิ
ด�ำเนินชาญวนิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาจีนของเยาวชนไทย ให้มีทักษะภาษา
ต่างประเทศ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

2 รายงานประจ�ำปี 2558

ด้านการศึกษาเพื่ิอเด็กและเยาวชน
A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา
แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้เชิญชวนพี่ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในทุกสาขาอาชีพ
มาร่วมกันเป็นพี่ “A” หรือครูชวี ติ แนะแนวทางและแบ่งปันประสบการณ์ให้เยาวชนไทยเห็นหนทางในอาชีพ
จริงที่หลากหลาย ค้นพบความฝันและเติมเต็มฝันของตนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ

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

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

กิจกรรม A to a “อาชีพนักพากย์เกม” โดยเชิญ
พี่ A (ใหญ่)“คุณพี” ภควัต ลือพัฒนสุข (ฉายา ลุงพี)
นักพากย์เกมทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั อันดับต้นๆของไทย มาร่วมเป็น
ดั๊บเบิ้ล เอ อาสา ให้น้องๆได้รู้จักอาชีพเทรนด์ใหม่
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั น้องๆ a (เล็ก) ทีส่ นใจ
การพากย์เกม ทัง้ ในเรือ่ งการใช้เสียง ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการและความรู้ด้านไอที รวมถึงข้อคิดระเบียบ
วินัย ซึ่งสามารถน�ำประโยชน์จากเกมมาต่อยอดสร้าง
เป็นอาชีพ

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

สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ผู้บริหารดั๊บเบิ้ล เอ เยี่ยมชมการด�ำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมมอบกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ และผลิตภัณฑ์เครือ่ งเขียน
เพื่อใช้ในกิจการตลอดปี และมอบอุปกรณ์ไฟฉายเดินป่าส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฎิบัติงาน จ�ำนวน 300 ชุด โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
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กิจกรรมรณรงค์ร่วมปิ ดไฟลดโลกร้อน Earth Hour
ดับ๊ เบิล้ เอ ชวนคนไทยรวมพลังร่วมปิดไฟให้โลกพัก ในโครงการ
Earth Hour พร้อมกันทั่วโลก โดยรณรงค์ให้พนักงาน ร่วมปิดไฟที่
ไม่จ�ำเป็น ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน พร้อมกันทั้งส�ำนักงาน
และเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอทั่วโลก รวมทั้งชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้
ยังได้รณรงค์ลดโลกร้อนที่ท�ำมากกว่าการปิดไฟมาอย่างต่อเนื่อง
เช่น ร่วมเป็นองค์กรประหยัดพลังงาน ทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานในองค์กร
มีจิตส�ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และปรับปรุงอาคารส�ำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกความส�ำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่รอบโรงงานและส�ำนักงาน สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น อากาศ
บริสุทธิ์ รวมทั้งพาพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี
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สมทบทุนจัดสร้างอุ ทยานราชภักดิ์
ดั๊บเบิ้ล เอ รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อหารายได้สมทบทุนการ
จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ เพื่อร่วมเทิดทูนและประกาศ
เกียรติคณ
ุ พระมหากษัตริยแ์ ห่งสยามตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นอุทยานประวัตศิ าสตร์ฯ ณ อ�ำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำ� นวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน AFCSR ครัง้ ที่ 14
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate
Social Responsibility (AFCSR) ครัง้ ที่ 14 ภายใต้หวั ข้อ Partnering
with the Bottom of the Pyramid (BoP) : ความส� ำคัญ
ของนวัตกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมตลาดฐานปิรามิด โดยจะ
น�ำเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษบน
คันนาของเกษตรกรและพื้นที่ว่างในชุมชน น�ำรายได้มาจัดตั้งเป็น
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
อย่างยั่งยืน ที่ให้ทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง อี กทั้งยังเสริมสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้ กับ
เกษตรกรและชุมชน โดยมีสดุ ยอดผูน้ ำ� นักคิด นักพัฒนา และผูบ้ ริหาร
จากภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์
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ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด” เป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้น
โดยน�ำพนักงาน จิตอาสา มาร่วมท�ำบุญในวันเกิดด้วยการเลีย้ งอาหาร
กลางวันให้กบั น้องๆ พร้อมมอบสมุดและอุปกรณ์การเรียนให้กบั ทาง
โรงเรียนเพือ่ ใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรม
สันทนาการ เล่นเกมส์ชิงรางวัลสร้างความประทับใจได้ทั้งความสนุก
และอิ่มท้อง ส�ำหรับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ได้ด�ำเนินมาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อส่งเสริมความมีน�้ำใจ ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน
เพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

ช่ วยเหลือสังคม

โครงการ “กระดาษสร้างจินตนาการ”

มอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจี น บุ รี เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ค ลายร้ อ นให้ กั บ
ผูท้ รี่ บั บริการรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล นับเป็นหนึง่ ใน
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและมอบความสุขสูส่ งั คมไทย

เป็นกิจกรรมทีพ่ ๆี่ ดับ๊ เบิล้ เอ จิตอาสา เล่านิทานจาก
กระดาษและเศษวัสดุที่เหลือใช้น�ำมาสร้างเป็นตัวละคร
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงงานในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพือ่ สร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาความคิด
พร้อมทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และรู้จักคุณค่า
การน�ำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
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ดับ๊ เบิ้ล เอ ช่ วยกาชาด

สนับสนุนกิจกรรมปั่ นสุดกู่ ดูให้ท่วั เมืองชั ยนาท

มอบสมุดจ�ำนวน 6,000 เล่ม จัดท�ำขึ้นเพื่อมอบ
ให้ กั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานชุ ม นุ ม กาชาด ครั้ ง ที่ 11 โดยมี
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่าย
บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

ร่ว มสนับสนุ นกิ จ กรรม “ปั่ น สุ ดกู ่ ดู ใ ห้ ทั่วเมือง
ชัยนาท” ซึง่ เป็นรายการแข่งขันจักรยานทางไกล ภายใต้
โครงการ “ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น”
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกอ�ำเภอหันมาออกก�ำลังกาย
ใส่ใจสุขภาพ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและยังช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนับสนุนรถวีลแชร์กับ จส.100

สนับสนุนการประชุม
Wharton Global Forum Bangkok 2015

มอบเงิ น บริ จ าคสนั บ สนุ น “โครงการบริ จ าครถ
วีลแชร์กับจส.100” เพื่อส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ
ตลอดจนผู้สูงอายุ ที่ขาดแคลนรถวีลแชร์เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น
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ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล เยีย่ มชมบูธนิทรรศการของ
“ดั๊บเบิ้ล เอ” ในงานประชุม Wharton Global Forum
Bangkok 2015 ที่จัดขึ้นโดย The Wharton School
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นการประชุมผู้น�ำ
ทางเศรษฐกิจและนักวิชาการชั้นน�ำของโลก โดยมีคณะ
ผู้บริหารดั๊บเบิ้ล เอ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ร่วมให้
การต้อนรับ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ด้านการตลาด

รมช.พาณิชย์นำ� คณะเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ ดับ๊ เบิ้ล เอ อลิเซ่ ฝรั่งเศส
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�ำคณะเข้าเยีย่ มชมโรงงานกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ อลิเซ่ และโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ในเครือดั๊บเบิ้ล เอ ณ เมืองอลิเซ่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นฐานการผลิตในกลุ่มประเทศยุโรปแห่งแรกของอุตสาหกรรม
กระดาษส�ำนักงานของไทย ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการค้าการลงทุน
ระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ในการเข้าร่วม Business Forum ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

“The Power of Paper”
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ส่งคลิป Viral ซึ้งๆ ในสื่อโซเซียล ภายใต้แนวคิด ‘The Power of Paper’ เปิดตัวแคมเปญ
ในประเทศเกาหลีใต้และไทย จนยอดผู้ชมคลิปทะลุ 1 ล้านวิว เพื่อต้องการน�ำเสนอในมุมอารมณ์ความรู้สึกว่ากระดาษที่เราใช้อยู่
ในชีวิตประจ�ำวัน บางทีก็ท�ำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ผ่านตัวละครชายหนุ่มออฟฟิศที่ตามหาสุนัขแสนรัก ท�ำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่
และกระดาษสามารถเป็นตัวแทนและสื่อสารความรู้สึกได้เช่นกัน สามารถเข้าชมคลิปนี้ได้ที่ Facebook Double A Club
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ดับ๊ เบิ้ล เอ ในงาน BIG+BIH 2015
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยนางมาลี โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางจันทิรา ยิมเรวัต
วิ วั ฒ น์ รั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ และนายสุ พั ฒ น์ ศรี ว รรณวิ ท ย์ ประธาน
สมาพั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ไ ทย เข้ า เยี่ ย มชมบู ธ
ดั๊ บ เบิ้ ล เอ ในงาน BIG+BIH OCTOBER 2015
ที่ น� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งเขี ย นคุ ณ ภาพดี ไ ซน์ เ ฉพาะ
ไม่เหมือนใครเหมาะส�ำหรับใช้งานหรือเป็นของขวัญให้
คนพิเศษ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ “PURE by
Double A” สมุดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการผลิตที่ลด
การใช้สารเคมี กระดาษเนื้อในท�ำจากกระดาษจริงใจที่
ไม่ใส่สีและช่วยถนอมสายตา ณ ไบเทคบางนา

ดับ๊ เบิ้ล เอ จับมือพันธมิตร จัดออฟฟิ ศโรดโชว์
และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วกรุง
จั ด กิ จ กรรมออฟฟิ ศ โรดโชว์ ร ่ ว มกั บ ธุ ร กิ จ พั น ธมิ ต รต่ า งๆ
บุ ก อาคารส� ำ นั ก งานชั้ น น� ำ ทั่ ว กรุ ง เทพฯ 10 อาคาร ภายใต้ ธี ม
“Work hard play hard” น�ำสินค้าจ�ำหน่ายในราคาพิเศษ เเละลุ้น
รับของรางวัลมากมาย นอกจากนีย้ งั เชิญชวนชาวออฟฟิศร่วมกิจกรรม
“แชะความสุข&แชร์ความสนุก” ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “แพคเกจที่พัก
สุดหรู เกาะกูด จ.ตราด เเละป่าตอง จ.ภูเก็ต” รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ทั่วกรุงเทพฯ 10 แห่ง ภายใต้ธีม “Fun Grade A” นอกจากนี้ยังเชิญ
ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “Alternative Instagram
101 : Fun Grade A” ลุ้นรับรางวัลใหญ่ “iPad mini 3”
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ดับ๊ เบิ้ล เอ มาสเตอร์ ดีลเลอร์
เดินหน้ากลยุทธ์ Double A Everywhere ทั้งใน
และต่างประเทศ จับมือร้านค้าพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยได้แต่งตั้ง Double A
Master Dealer เพิ่มขึ้นหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด โดยเฉพาะเขตจังหวัดรอยต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการกระจายสินค้าของ
ดั๊บเบิ้ล เอ รองรับการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และท�ำให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั สินค้า
รวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ฉลองเปิ ด “ดับ๊ เบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์” ในเกาหลีครบ 250 สาขา
ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำธุรกิจกระดาษในประเทศเกาหลี โดยได้ขยาย ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์แบบ
ครบวงจร สาขาที่ 250 ในกรุงโซลได้สำ� เร็จ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ
ได้เข้าไปด�ำเนินธุรกิจในประเทศเกาหลี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจกระดาษได้ส�ำเร็จ

งาน Paperworld Frankfurt 2015
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World น�ำทัพกระดาษคุณภาพที่ผลิต
จากคันนา อย่าง Double A Color Print และ Double A Presentation จัดแสดงโชว์ภายในงาน
Paperworld Frankfurt 2015 ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษและ
เครือ่ งเขียนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก นอกจากนีภ้ ายในบูธยังได้จดั แสดงผลิตภัณฑ์กระดาษส�ำนักงานรีไซเคิล
Evolve Everyday แบรนด์กระดาษดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในยุโรปและออสเตรเลีย ที่ดั๊บเบิ้ล เอ อลิเซ่
ประสบความส�ำเร็จกับการน�ำกลับมาผลิตและจ�ำหน่ายอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตลาด
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
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รางวัลที่ได้รับ

องค์กรหัวใจสีเขียว

ได้รับการรับรอง Green Meeting ต่อเนื่อง

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผล
การส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 4 ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้เข้าร่วม
โครงการนี้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการค�ำนวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีนายน�ำพล ลิ้มประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�ำนวย
การองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม
ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจากการวิจัยพบว่า กระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีมมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้
12.5 กิโลกรัม ช่วยลดโลกร้อน

ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการรับรอง Green Meetings
หรือการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรเป็นเวลา 3 ปีตอ่ เนือ่ ง
เป็นครั้งที่ 2 จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ให้ อ งค์ ก รต่ า งๆ รู ้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากดั๊บเบิ้ล เอ เป็น
องค์กรทีผ่ า่ นการประเมินในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสีเขียว รวมถึงการจัดสัมมนา
และการฝึ ก อบรมที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการใช้
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังเข้าร่วมเป็นองค์กร
ประหยัดพลังงานที่ด�ำเนินการในด้านการส่งเสริมให้
บุคลากรปรับพฤติกรรมการใช้พลังงาน และการปรับปรุง
อาคารเพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย

พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
รับโล่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการพัฒนาต่อยอด
การด�ำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
ไปสู ่ ร ะบบการจั ด การพลั ง งานในระดั บ สากล (ISO
50001) ในฐานะองค์กรที่เน้นเรื่องการจัดการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ที่มีการวางแผนนโยบายด้านพลังงาน
และผลักดันให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พลังงาน
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รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ
ต่อเนื่อง 5 ปี ซ้อน
รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ระดับประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล
ในสายงานโรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ
แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จากงาน “สัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 29

ได้การรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์องค์กร
ช่ วยลดโลกร้อน

รางวัล Special FTCC CSR Award
ด้านสิ่งแวดล้อม

ดั๊ บ เบิ้ ล เอ รั บ ประกาศนี ย บั ต รการรั บ รองขึ้ น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
อบก. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�ำปี
2558” ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้ความส�ำคัญในการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทัง้ นี้ ดับ๊ เบิล้ เอ กระดาษจาก
คันนา สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6.7 ล้านตัน
ต่อปี ช่วยลดโลกร้อน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบ

ดั๊บเบิ้ล เอ รับรางวัล Special FTCC CSR Award
2015 ด้านสิ่งแวดล้อม จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
(Franco-Thai Chamber of Commerce) จากการ
ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกต้นกระดาษบนคันนาเพื่อเป็น
วัตถุดิบที่ยั่งยืน ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ เป็นการเพิ่ม
พืน้ ทีส่ เี ขียวจากพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า และช่วยลดโลกร้อน โดยมี
Mr. Renaud Cazillac คณะกรรมการตัดสินรางวัล
FTCC CSR เป็นผู้มอบรางวัล
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สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือ
ร้านค้าพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาด มีการแต่งตั้งผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ทีม่ ศี กั ยภาพให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นแต่ละประเทศนอกเหนือจากตัวแทนจ�ำหน่ายที่
มีอยู่ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมในทุกๆ ที่ ที่ผู้บริโภคต้องการ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย โดยเน้นสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในแบรนด์สินค้า
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินโครงการ “Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน
ปลูกปัญญา” เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาทีด่ ี สร้างสังคมการเรียนรู้
อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่อนาคตที่ดี อีกทั้งเข้าร่วมโชว์วิสัยทัศน์ผู้น�ำนวัตกรรมเพื่อสังคม
ในงาน AFCSR ครั้งที่ 14 โดยน�ำเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บ้าน
ต้นกระดาษ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในปี 2558
ด้านผลประกอบการ ในปี 2558 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 24,547.13 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2557 ส�ำหรับการด�ำเนินงานในอนาคต บริษทั วางแผน
การเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน
และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกระตุ้น
ให้ลกู ค้าเห็นความแตกต่างของการใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ได้สว่ นแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้น
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ข้าพเจ้า
ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา ลูกค้าที่สนับสนุนสินค้า บริษัทคู่ค้าที่ส่งมอบ
สินค้าหรือบริการที่ดี ธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน
สมาชิกในสังคมและชุมชนที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
14 รายงานประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้
1) นายกิตติ		ด�ำเนินชาญวนิชย์		ประธานผู ้ก่อตัง้
2) ดร.สมชั ย		ฤชุ พันธุ 			
์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
						และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายศิริชัย		สาครรัตนกุล		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกเชษฐา

ฐานะจาโร		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์

รามางกูร		 กรรมการ

6) นายประชา

จารุ ตระกูลชั ย		

7) นางพิศมัย

ศุภนันตฤกษ์		 กรรมการ

กรรมการ

8) นายเสรี		จินตนเสรี		กรรมการ
9) นายโยธิน		ด�ำเนินชาญวนิชย์		กรรมการ
10) นายชาญวิทย์

จารุ สมบัติ		

กรรมการ

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) 15

สรุ ปข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA
ก�ำไร(ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

2555

2556

2557

2558

19,226
20,384
4,851
4,198
1,314

17,874
18,778
4,656
3,235
51

22,963
24,057
3,963
2,944
-557

22,995
24,547
3,488
2,496
-970

37,290
22,862
14,428

44,518
27,435
17,084

45,170
28,086
17,084

43,109
26,967
16,142

6.45%
3.67%
9.54%
1.58
3.05

0.27%
0.12%
0.32%
1.61
-0.89

-2.32%
-1.24%
-3.26%
1.64
0.77

-3.95%
-2.20%
-5.84%
1.67
0.65

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
16 รายงานประจ�ำปี 2558

ล้านบาท
44,518

45,170
43,109

สินทรัพย์รวม
37,290

2555

2556

2557

2558

ปี

ล้านบาท
27,435

28,086
26,967

หนี้สินรวม
22,862

2555

2556

2557

2558

2557

2558

ปี

ล้านบาท
1,314

ก�ำไร(ขาดทุน)
สุทธิ

51

2555

2556

ปี

-557
-970
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รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
(แบบ 56-1)
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

1

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

1.

นโยบายการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติ
บุคคลประเภทบริ ษทั จํากัดกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น 20.00 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุ รกิ จผลิตและจําหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบี ยนรวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 5,029.86 ล้านบาท
และมีทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 4,053.69 ล้านบาท
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่ งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้ นในปี 2556 จํานวน 489,380 ตันต่อปี
ในปี 2557 จํา นวน 507,436 ตัน ต่ อ ปี และในปี 2558 จํา นวน 507,806 ตัน ต่ อ ปี และโรงงานผลิ ต กระดาษพิ ม พ์เ ขี ย น
5 โรงงาน ซึ่ งมีผลผลิตรวมในปี 2556 จํานวน 589,871 ตันต่อปี ในปี 2557 จํานวน 748,445 ตันต่อปี และในปี 2558 จํานวน
765,445 ตันต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระดาษซึ่ งเป็ นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหิ นปูนสังเคราะห์ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายปูนขาว และ
ธุรกิ จผลิตและจําหน่ายสารเคมีคลอรี นไดออกไซด์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุ รกิจพลังงานเพิ่มเติม
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งช่วยเสริ มสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ

กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนโยบายและกลยุท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของ
อุตสาหกรรมกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศอยูต่ ลอดเวลา โดยมีแผนที่จะขยายขนาดของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดและส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่
ที่จะให้ผบู ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งรายอื่นมากยิง่ ขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ” ให้แสดงถึงกระดาษที่มีคุณภาพสู ง รวมถึง พยายาม
สร้างภาพลักษณ์ของการเป็ นสิ นค้าในตลาดระดับบน (Hi-End Segment) นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารและ
ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหนือกว่าผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกําหนดแนวทางให้ภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ
มีการดําเนิ นธุ รกิ จแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด โดยได้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนการดําเนิ นงานของธุรกิจหลักเป็ นสําคัญ เช่น
ธุรกิ จผลิตหิ นปูนสังเคราะห์ ธุ รกิ จการส่ งเสริ มการปลูกต้นกระดาษ เป็ นต้น รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการ
ควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ซึ่ งจะ
ช่วยให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว

1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท

พัฒนาการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั ต่อไปนี้
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ในปี 2556

บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด (“AAH”) ได้ลงทุนใน Metro Profit International Limited
(“Metro”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฮ่องกง โดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 350
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญฮ่องกง รวมเป็ นเงิน 350 ล้านเหรี ยญฮ่องกง ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนการ
ลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 100 และ Metro ได้เข้าลงทุนใน DA Alizay SAS (Alizay) ซึ่ งจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฝรั่งเศส มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ายกระดาษ เมื่อวันที่
15 มกราคม 2556 คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 100 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมี
สัดส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมใน Alizay ที่ร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว

ในปี 2556

AAH ได้ลงทุนในบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จํากัด (“APulpM3”) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ผลิตและจําหน่ายเยือ่ กระดาษ ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท รวมเป็ น 150
ล้านบาท ทั้งนี้ APulpM3 ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2556

ในเดือนสิ งหาคม

AAH ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทอฟเต้ วัน จํากัด (เดิ มชื่ อ “บริ ษทั ตะวันบูรพา ทรานส์

ปี 2556

เซอร์ วิส จํากัด”) จากบริ ษ ัท เอ็ม ไอ บี โฮลดิ้ ง 3 จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล จํานวน 0.1 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้น
ละ 10.05 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็ นเงิน 1 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99

ในเดือนพฤศจิกายน

AAH ได้เข้าซื้ อหุ ้นของ Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”) จาก Double A

ปี 2556

International Network Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนใน
บริ ษทั ดังกล่าวร้ อยละ 100 โดย Eastsun เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งหมดใน APC Middle East FZE
(“APC ME”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีวตั ถุประสงค์ในการผลิต
และจําหน่ายกระดาษ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีสัดส่ วนการถือหุ ้นทางอ้อมใน APC ME ที่ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและชําระแล้ว

ในเดือนมีนาคม

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

ปี 2557

ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ณ ประเทศสิ งคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 200,000 ดอลล่าร์
สิ งคโปร์ และ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูกของ
บริ ษทั ฯ เข้าถือหุน้ 99.99% ใน Advance Thabaung Mill Company Limited ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้น ณ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยจัดให้มีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น
150,000 ดอลล่ า ร์ สหรั ฐ อเมริ ก า มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การผลิ ต และจํา หน่ า ยเยื่ อ กระดาษและ
กระดาษ และจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ในเดือนกันยายน

AAH ได้ลงทุนในบริ ษทั A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) ในสัดส่ วน

ปี 2557

การลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศฮ่องกง และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ ง
สิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดิ นทะเล ด้วยจํานวนทุนจดทะเบียน 5.75 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา และ A-Maritime ได้เข้าถือหุ ้นร้อยละ 100 ใน Alizay1 shipping Company
Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา และ NPS Mosa Shipping Company
Limited ด้วยทุนจดทะเบี ยน 5,000 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และ Tofte1 Shipping Company
Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา

ในเดือนธันวาคม

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับ Matrix International Capital Holdings Limited เพื่อขายหุ ้นสามัญ

ปี 2557

ของ บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันจํานวน
100 ล้านหุน้ ถือเป็ นสัดส่ วน 10.69% (เดิมถือทั้งหมด 338,403,920 หุ ้น สัดส่ วน 36.2%) ในราคา
21 บาทต่อหุ ้น การเข้าทํารายการเป็ นไปตามมติอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2556 และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2556 อนึ่ง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้ อที่ 21 บาทต่อหุ ้น เป็ น
ราคาและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยบริ ษทั ฯ ได้
รับรู ้กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจํานวน 695
ล้านบาท มีการกลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 192 ล้านบาทและ
กลับรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริ ษทั ร่ วมจํานวน 33 ล้าน
บาท บริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าหุน้ จํานวน 2,100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

ในเดือนกันยายน

Eastsun ได้เข้าลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่ วนการ

ปี 2558

ลงทุ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ งจดทะเบี ย นจัด ตั้ง ณ ประเทศอิ ยิ ป ต์ เมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2558 มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแปรรู ปผลิตภัณฑ์กระดาษ ด้วยจํานวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนด์อียปิ ต์

ในเดือนกันยายน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 และเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ปี 2558

อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าทําธุรกรรมกับบริ ษทั ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อขายหุ ้นสามัญ
ของ บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันจํานวน
238,599,994 หุน้ ถือเป็ นสัดส่วน 25.51% ในราคา 18 บาทต่อหุน้ และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ที่ ป ระชุ ม วิ สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ อนุ ม ัติ ใ ห้บ ริ ษ ัท ฯ ขายหุ ้น ดัง กล่ า วได้ใ นราคาตามที่
คณะกรรมการเสนอ อนึ่ง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 18 บาทต่อหุ ้น
เป็ นราคาและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลและสถานการณ์ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวอยู่
ระหว่างการดําเนินการ
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1)

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดย
เริ่ มดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2539 ทําให้บริ ษทั ฯ มีประสบการณ์อนั ยาวนานในอุตสาหกรรมดังกล่าว และได้รับความไว้วางใจ
และการยอมรับจากลูกค้าในวงกว้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “Double A” โดยบริ ษทั ฯ กระจายสิ นค้าส่ วนใหญ่ผ่านทางผูจ้ ดั จําหน่าย
เป็ นหลัก ซึ่งมีการเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการกระจายสิ นค้าในแต่ละภาคพื้นทวีปให้เข้ามา
เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ ในประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการกระจายสิ นค้าบางส่ วนผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ภายในประเทศที่มีเครื อข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจําหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง
ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที่บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center และร้านขายกระดาษและ
เครื่ องเขียน Double A Stationary Shop เป็ นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และ
บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงขึ้นและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ รักษาระดับความสามารถในการเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทั้งสิ้น 26 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม 30 บริ ษทั โดยแบ่งการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่อง
 การดาเนินงานของบริษัทย่ อย
แบ่งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้
 กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระดาษ
1) บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จากัด (“HTP”)
HTP เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 เพื่อดําเนินการผลิต
และจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 200 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
ทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ลงความเห็นให้ HTP โอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ใช้ดาํ เนิ นกิจการผลิตกระดาษทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ ตาม
สัญญาจะซื้ อจะขายทรัพย์สินระหว่าง HTP และ บริ ษทั ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่ ง HTP ได้ดาํ เนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ เสร็ จ
สิ้น เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมการเลิกบริ ษทั และชําระบัญชี

2) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จากัด (“APM3”)
APM3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เพื่อดําเนิ นธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพ Double A โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 3,500 ล้าน
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บาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 3,500 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด และ AAH เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ APM3 เป็ นกิจการที่ได้รับอนุมตั ิ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก BOI และได้รั บ รายงานการศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มจากสํา นัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั้งได้รับใบอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่นขออนุ ญาตการ
ประกอบกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อย โดยได้เริ่ มดําเนินการในเชิงพาณิ ชย์เมื่อเดือนสิ งหาคม 2556
APM3 ประกอบด้วยโครงการตัดกระดาษม้วนใหญ่ให้เป็ นกระดาษรี มเล็ก และโครงการผลิตกระดาษพิมพ์
เขียน ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 220,000 ตันต่อปี เป็ นโรงงานกระดาษแห่ งที่ 3 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ใช้เครื่ องจักรที่มีความ
ทันสมัย สามารถผลิ ตกระดาษพิมพ์เขียนได้โดยใช้สารเคมี ทดแทนเยื่อใยสั้นได้ท้ งั หมด ไม่กระทบต่อคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์
กระดาษของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่ วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนลดลงและทําให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น
3) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
QPM เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2554 เพื่อดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,750 ล้าน
ตากา ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 157.90 ล้านตากา โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุน
ที่ออกและชําระแล้ว ปั จจุบนั QPM ได้รับความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ให้ มีมติปรับเปลี่ยนขนาด
การลงทุนโดยปรับเปลี่ยนจากการผลิตกระดาษ มาเป็ นการตัดกระดาษ โดยรับจ้างและหรื อ นําเข้าม้วนกระดาษมาตั ดเป็ น
กระดาษตามขนาดต่างๆ เพื่อขาย โดยปรับลดขนาดการลงทุนจากงบประมาณ 47 ล้านเหรี ยญสหรัฐ มาเป็ นงบประมาณการ
ลงทุนประมาณ 1.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ QPM ได้เริ่ มดําเนินงานแล้วในช่วงพฤษภาคม 2556
4) DA Alizay SAS (“Alizay”)
Alizay เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อผลิตและ
จําหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 35,226,389 ยูโร ซึ่ งเป็ น
ทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 35,226,389 ยูโร โดยมี Metro เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ เมื่ อเดื อนมกราคม 2556 Alizay ได้ซ้ื อกิ จ การโรงกระดาษขนาด 300,000 ตันต่อปี ในเขตเมื องอลิ
เซ่ ประเทศฝรั่งเศส จากรัฐบาลฝรั่งเศส หลังจากโรงงานแห่งนี้ปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2555 จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เพื่อใช้เป็ น
ฐานการผลิ ตแห่ งใหม่ รองรั บการจํา หน่ า ยกระดาษในกลุ่ ม ยุโ รป รวมถึ ง ประเทศในกลุ่ มอัฟ ริ ก า ตะวัน ออกกลาง และ
สหรัฐอเมริ กา ตามแผนการขยายตลาดของบริ ษทั ฯ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ โลก โดย Alizay ใช้เวลาเพียง 4 เดือน หลังซื้ อ
กิจการ (พฤษภาคม 2556) ในการผลิตกระดาษได้สําเร็ จ ทําให้ในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตกระดาษรวมถึง 1.04
ล้านตันต่อปี และเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ ง ทั้งด้านเวลาและต้นทุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ สนับสนุ นให้ตราสิ นค้า
แข็งแกร่ งขึ้นในตลาดโลก
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 Alizay ได้เข้าซื้ อโรงผลิตเยื่อกระดาษและโรงไฟฟ้ าชี วมวลจากรัฐบาลฝรั่งเศส
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการผลิตแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลแห่ งนี้ จะใช้วสั ดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายให้กับการไฟฟ้ าฝรั่งเศส ทําให้มีขอ้ ได้เปรี ยบจากต้นทุ นค่า
พลังงานที่ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบต้นทุนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็ นความสําเร็ จก้าวสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ
และขยายตลาดในภูมิภาคนี้
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5) APC Middle East FZE (“APC ME”)
APC ME เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เพื่อดําเนิ นธุรกิจตัดแปรรู ปกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1 ล้าน
เหรี ยญอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 1 ล้านเหรี ยญอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Eastsun เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ สื บเนื่องจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงกระดาษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศส จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
ความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งโรงตัดแปรรู ปกระดาษ ณ สถานที่ต่างๆ ทัว่ โลกพบว่าการลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงตัดแปรรู ปกระดาษ
ในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความเหมาะสมทั้งในด้านตําแหน่งที่ต้ งั ที่ใช้เป็ นแหล่งกระจายสิ นค้าไป
ยังคูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรนและผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรู ป
กระดาษ โดยให้ AAH เข้าซื้ อหุ ้น Eastsun จากบริ ษทั เกี่ยวโยงกัน ซึ่ ง Eastsun เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ APC ME ที่ต้ งั อยูใ่ นเขต
Free zone และได้รับยกเว้นภาษีในการนําเข้า และส่ งออก โดยหลังจาก AAH เข้าซื้ อหุ ้น Eastsun แล้ว จะมีการทยอยเพิ่มทุน
ให้กบั Eastsun เพื่อนําไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็ นจํานวน 176 ล้านบาทเพื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการต่อไป โดย APC
ME สามารถเริ่ มดําเนินการได้เดือนพฤษภาคม ปี 2557
6) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
APC EG เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2558 เพื่อประกอบธุ รกิ จโรงงานตัด เตรี ยม และบรรจุกระดาษ เป็ นศูนย์กลางกระจายสิ นค้าให้กบั ประเทศอียิปต์และแถบ
แอฟริ กาเหนือ ซึ่งรับม้วนกระดาษมาจากโรงผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีกาํ ลังการผลิตอยูท่ ี่ 1,800 ตัน
ต่อเดื อน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 APC EG มีทุนจดทะเบี ยนและทุนชําระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่ งมี
Eastsun เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 100 ของจํานวนทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ ทาง APC EG ได้ทาํ การซื้ อคลังสิ นค้าสําหรับติดตั้งเครื่ องจักรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 4,150
ตารางเมตร ตั้งอยูท่ ี่เมือง Alexandria ซึ่ งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของประเทศอียิปต์ โดยในปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงของการดําเนิ นการ
ปรั บ ปรุ ง พื้นที่ เพื่อ เตรี ยมความพร้ อมสําหรั บนํา เครื่ องตัดกระดาษมาติ ด ตั้ง ทั้งนี้ เมื่ อโครงการแล้ว เสร็ จจะเป็ นการเพิ่ม
ความสามารถในการกระจายสิ นค้าในประเทศอียิปต์และแถบแอฟริ กาเหนื อ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
 กลุ่มธุรกิจเยือ่ และสารเคมี
1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จากัด (“HTSM”)
HTSM เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2537 เพื่อดําเนิ นการ
วิจยั พัฒนา ผลิต และจําหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรื อที่เรี ยกว่า “หิ นปูนสังเคราะห์ ” สําหรับใช้
ในการกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 HTSM มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่
ชําระแล้วทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
HTSM เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ นที่ จัดตั้งขึ้ นตามสัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัลส์
(ประเทศไทย) จํากัด (“SMT”) โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 51.00 และ SMT เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.00 ปั จจุบนั HTSM มีโรงงานผลิต PCC จํานวน 1 โรง และได้มีการขยายโรงงานผลิต เมื่อ เดือน
สิ งหาคม 2554 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ทําให้ขนาดกําลังการผลิตเพิ่มจากเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็ น 71,000 ตันต่อปี ในปั จจุบนั
โดย PCC ที่ ได้จากกระบวนการผลิ ตของ HTSM จะถูกนําไปใช้ทดแทนเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวในกระบวนการผลิ ต
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กระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ และจะช่วยลดปริ มาณการนําเข้าเยื่อใยยาวจากต่างประเทศ และกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเผชิ ญ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาเยือ่ ใยยาว และอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่ต่าํ ลง รวมทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย
ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อีกด้วย
2) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จากัด (“LQP2”)
LQP2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อดําเนินการ
ผลิตและจําหน่ายปูนขาวและนํ้ายาขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 LQP2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 322 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 322 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 62.11 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 37.89 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปั จจุบนั LQP2 อยูร่ ะหว่างการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาว ขนาดกําลังการผลิต 160.00 ตันต่อวัน
โดยคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 482.00 ล้านบาท ซึ่ งปูนขาวที่ผลิตได้จากโรงงานดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตกระดาษของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งหมด และจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถลดปริ มาณการสั่งซื้ อปูนขาวจากผูผ้ ลิต และหรื อผูจ้ ดั
จําหน่ายจากภายนอก ซึ่งจะสามารถควบคุมระดับต้นทุนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
สําหรับความคื บหน้าของโครงการนั้น LQP2 ได้รับอนุ มตั ิสิทธิ ประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุ ญาต
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยนื่ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ปั จจุบนั LQP2 สามารถเริ่ มดําเนิ นการ
ในเชิงพาณิ ชย์ได้ต้ งั แต่เดือนมกราคม ปี 2558
3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จากัด (“CLO2”)
CLO2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อดําเนินการ
ในการผลิตและจําหน่ายคลอรี นไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นสารเคมีที่ใช้ในการฟอกเยื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CLO2 มีทุน
ทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 104 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 104 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
5.77 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 94.23 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปั จจุบนั CLO2 อยูร่ ะหว่างการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตคลอรี นไดออกไซด์ ขนาดกําลังการผลิต 30.00
ตันต่อวัน ซึ่ งคิดเป็ นมูลค่าเงิ นลงทุนประมาณ 256.00 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพิงผูผ้ ลิต และหรื อผูจ้ ัด
จําหน่ายสารเคมีดงั กล่าวจากภายนอกเช่นเดียวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาวของ LQP2
ส่ วนความคื บหน้าของโครงการนั้น CLO2 ได้รับอนุ มตั ิ สิทธิ ประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุ ญาต
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยเริ่ มดําเนิ นการชิงพาณิ ชย์ได้เมื่อ
เดือนกันยายน ปี 2557
4) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จากัด (“APulpM3”)
APulpM3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ
ดําเนิ นการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 APulpM3 มีทุนทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่
ชําระแล้วทั้งสิ้น 87,975,000 บาท และ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 มีการชําระทุนเพิ่มเป็ น 92,580,000 บาท โดยมี AAH เป็ นผู ้
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เนื่ องจากโครงการโรงกระดาษ 3 หรื อ APM3 ได้เริ่ มเดินเครื่ องที่กาํ ลังการผลิต 220,000 ตัน และกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาซื้อโรงกระดาษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่มีกาํ ลังการผลิต 300,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้ปริ มาณเยื่อมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการและต้องยกเลิกการขายเยื่อแห้งให้แก่ลูกค้าภายนอก รวมถึงยังต้องนําเข้าเยื่อจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตเป็ น
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กระดาษ บริ ษทั ฯ จึงได้เริ่ มโครงการโรงเยือ่ 3 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเยือ่ กระดาษ ที่กาํ ลังการผลิต 472,500 ตันต่อปี (หรื อ 1,500
ตันต่อวัน) โดยมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 6,263 ล้านบาท โดยความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่ วน
การพัฒนาโครงการอยูท่ ี่ร้อยละ 90
5) บริษัท ดี.เอ.อ๊ อกซิเจน แพลนท์ จากัด (“DAO2”)
DAO2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เพื่อการผลิตก๊าช
ออกซิเจนส่งให้กบั โรงเยือ่ ที่ 1 และโรงเยือ่ ที่ 2 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 DAO2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 47.2 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 47.2 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เนื่องจากได้มีการปรับปรุ งให้โรงเยือ่ กระดาษสามารถผลิตเยื่อกระดาษได้มากขึ้น กําลังการผลิตก๊าซออกซิ เจน
จึงไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องสัง่ ซื้อจากผูผ้ ลิตภายนอก ที่มีราคาสูงกว่าที่ผลิตขึ้นเอง บริ ษทั ฯ จึงตัดสิ นใจลงทุนจัดตั้งโรงผลิตก๊าซ
ออกซิเจน และเพื่อขอรับสิ ทธิประโยชน์การส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยมีกาํ ลังการผลิตสูงสุ ด 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
หรื อคิดเป็ น 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง หรื อ 8.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก
สําหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น DAO2 ได้รับอนุมตั ิสิทธิ ประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างแล้ว ปั จจุบนั DAO2 อยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ องจักร คาดการณ์วา่ สามารถเริ่ มดําเนิ นการในเชิงพาณิ ชย์ได้ใน
เดือนเมษายน 2559
6) บริษัท Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”)
ATM จดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศเมียนมาร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการชัว่ คราว (Temporary Permit)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เพื่อเข้าดําเนิ นการร่ วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยื่อและกระดาษกับกระทรวง
อุตสาหกรรมของประเทศเมี ยนมาร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ATM มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 150,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา แต่ยงั ไม่มีการชําระทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ATM ยังคงอยูร่ ะหว่างการเจรจาสัญญาและเงื่อนไขในการลงทุนกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์
 กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกีย่ วข้ อง
1) บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ นา้ ใส จากัด (“DA NS”)
DA NS เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 เพื่อดําเนิ น
ธุรกิจผลิตนํ้าอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วยโรงผลิตนํ้าอุตสาหกรรมกําลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรื อคิดเป็ น
29,200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอ่างเก็บนํ้าขนาด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 DA NS มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น
501,616,060 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 501,616,060 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
DA NS มีความสามารถบริ การจัดหานํ้าดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกค้าหลัก คือ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม จากการเข้าถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ทําให้ DA NS มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลต่างด้าวทําให้ไม่สามารถถือครองที่ดินเกินกว่า 10 ไร่ ได้ จึงต้องได้รับการส่ งเสริ มจาก
BOI เพื่อขออนุญาตถือครองที่ดินจาก BOI ซึ่ งปั จจุบนั DA NS ได้รับอนุมตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2556
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2) บริษัท คันนา จากัด (“KN”)
KN เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อดําเนิ นธุรกิจ
โดยการเช่าคันนาจากเกษตรกร เพื่อดําเนินการปลูกต้นกระดาษ เมื่อครบอายุ 3 ปี ต้นกระดาษจะเติบโตเต็มที่และพร้อมสําหรับ
การตัดฟัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 KN มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 530 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 530 ล้าน
บาท โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกระดาษจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่ วนปลายไม้หรื อไม้ที่ไม่ได้ขนาด
โดยจะจําหน่ายส่วนโคนไม้ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตกระดาษ และจะจําหน่ายส่วนปลายไม้หรื อ
ไม้ที่ไม่ได้ขนาดให้แก่กลุ่มธุรกิจพลังงานของบริ ษทั ฯ เพื่อนําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ น การปลูกต้นกระดาษดังกล่ าว นอกจากจะเป็ นการช่ ว ยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ แล้ว ยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
3) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จากัด (“AAH”)
AAH เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเข้าถือหุ ้นใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 AAH มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 2,600 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่
ชําระแล้วทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
ปั จจุบนั AAH ถือหุ ้นทางตรงอยูใ่ นบริ ษทั อื่นเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 11 บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั เหล่านี้ มีลกั ษณะการ
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ สามารถช่ ว ยสนับ สนุ น การจัด หาวัต ถุ ดิ บ หลัก ให้ แ ก่
กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั AAH อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการหาจัดหา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก และยังคงมองหาโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการหรื อบริ ษทั อื่น ที่สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกในอนาคต เพื่อเพิม่ มูลค่าให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ และสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
Eastsun เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2546 เพื่อเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Eastsun มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 67.15
ล้านเหรี ยญฮ่องกง ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 67.15 ล้านเหรี ยญฮ่องกง โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
จากความต้องการที่จะจัดตั้งโรงตัดแปรรู ปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
กระจายสิ นค้าไปยังบริ เวณใกล้เคียงและผลประโยชน์ทางภาษี บริ ษทั ฯ จึ งได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุร กิจโรงตัดแปรรู ป
กระดาษหรื อ APC ME โดยผ่าน Eastsun โดยให้ AAH เข้าซื้ อหุ ้น Eastsun จากบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริ ษทั ในการลงทุน และให้ Eastsun เป็ น Holding Company ของบริ ษทั ในต่างประเทศที่ทาํ ธุรกิจแปรรู ป
กระดาษ เพื่อประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนต่อไปในอนาคต
5) Metro Profit International Limited (“Metro”)
Metro เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2555 เพื่อเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Metro มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้าน
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เหรี ยญฮ่องกง ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 350 ล้านเหรี ยญฮ่องกง โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
ปั จจุบนั Metro เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ Alizayในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”)
DASG เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ ประเทศสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2557 เพื่อลงทุนในบริ ษทั ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาร์ สาํ หรับเข้าดําเนินการร่ วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่า
โรงเยือ่ และกระดาษกับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 DASG มีทุนจดทะเบียน
200,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ แต่ยงั มิได้มีการชําระทุนจดทะเบียน และ DASG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทางทะเบียนใน ATM จํานวนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
7) บริษัท ทอฟเต้ วัน จากัด (“Tofte1”)
Tofte1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 เพื่อดําเนิ นธุรกิจ
การขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Tofte1 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จากการขยายฐานการผลิตเยือ่ และกระดาษของบริ ษทั ในกลุ่ม ที่มีท้ งั ในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงตัดสิ นใจเข้า
ลงทุนในธุรกิจการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการขนส่ง ประกอบกับจังหวะเวลา
ในการประมูลเรื อเปิ ด บริ ษทั ฯ จึ งได้เข้าทําการประมูลเรื อเดินทะเลขนาดใหญ่ และเป็ นผูช้ นะการประมูล โดยพิจารณาให้
Tofte1 (เดิมชื่อ “บริ ษทั ตะวันบูรพา ทรานส์เซอร์วสิ จํากัด”) ซึ่งประกอบธุรกิจในด้านการให้บริ การรับบริ หารและจัดการด้าน
การขนส่งมารองรับเรื อดังกล่าว และ AAH ได้เข้าซื้อหุน้ ใน Tofte1 ในเดือนสิ งหาคม 2556 จากบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
8) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
A-Maritime เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดิ นทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
A-Maritime มีทุนจดทะเบียน 32.15 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 32.15 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
โดยมี AAH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด การจดทะเบียนบริ ษทั เรื อที่ประเทศ
ฮ่องกงเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ และได้ค่าเช่าสูงกว่าบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
9) NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping Company Limited เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ
ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS Mosa Shipping Company Limited มีจาํ นวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ น
ทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออก
และชําระแล้วทั้งหมด
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10) Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ
ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุ รกิจ Shipping และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศทางเรื อเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจาํ นวนทุนจดทะเบียน 5,000
เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นทุนที่ ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 5,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
11) Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte 1 Shipping Company Limited เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด ณ
ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจาํ นวนทุนจดทะเบียน
5,000 เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
12) NPS Mosa Shipping S.A
NPS Mosa Shipping S.A เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2558 ประเภทธุรกิ จ Bulk Carrier และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล ด้วย
จํานวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐอ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
13) Alizay 1 Shipping S.A
Alizay 1 Shipping S.A เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2558 ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล ด้วยจํานวน
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
14) Tofte 1 Shipping S.A
Tofte 1 Shipping S.A เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2558 ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล ด้วยจํานวน
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company Limited เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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 กลุ่มธุรกิจบริษัทร่ วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“NPS”)
NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เพื่อดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
และไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนํ้า และจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น
10,000 ล้านบาท โดยเป็ นทุนที่ออกและชําระแล้วรวมทั้งสิ้ น 9,354.04 ล้านบาท ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการ
ของ NPS มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 2 โรง ได้แก่ PP7 และ PP8 ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์ คิดเป็ นกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ าจํานวน 1 โรง กําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าว ตั้งอยูใ่ น
สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งใช้ถ่านหิ นและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต สําหรับลูกค้า
หลักของ NPS คือ กฟผ. บริ ษทั ฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดย NPS ได้เข้า
ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. จํานวน 2 ฉบับ โดยมีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบับอยูท่ ี่ 90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี
และจะสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 สําหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับบริ ษทั ฯ นั้น มีอายุสัญญา 5 ปี โดยเริ่ มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 1
มกราคม 2558 และจะสิ้ นสุ ดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่ วนของลูกค้าอุตสาหกรรม NPS เป็ นผูไ้ ด้รับโอน
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการพลัง งาน ประเภทกิ จ การใบอนุ ญาตจําหน่ า ยไฟฟ้ า และกิ จการระบบจําหน่ า ยไฟฟ้ าในสวน
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ทําให้ NPS สามารถเข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยู่
ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้โดยตรง สําหรับไอนํ้าที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่ งจะถูกนําไปใช้ภายในกิจการ และส่ วนที่เหลือ
ทาง NPS ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไอนํ้ากับบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีอายุสัญญา 25 ปี โดยเริ่ มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และจะ
สิ้นสุดอายุสญ
ั ญาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
สําหรับถ่านหิ นซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ สําคัญในการผลิตไฟฟ้ า ปั จจุบนั กลุ่ม NPS ได้จดั หาถ่านหิ นจากผูจ้ ดั
จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถเลือกซื้ อถ่านหิ นได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ เนื่ องจากถ่านหิ นมีราคาลดลง
และปริ มาณถ่านหิ นในตลาดมีประมาณเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม NPS อาจพิจารณาเข้าทําสัญญาจัดซื้ อถ่านหิ นระยะยาวกับ
ผูจ้ ดั จําหน่ายถ่านหิ นได้หากมีราคาที่ เหมาะสม ในส่ วนของเชื้ อเพลิงชี วมวลนั้น กลุ่ม NPS ดําเนิ นการส่ งเสริ มการปลูกพืช
พลังงาน และจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลุ่มเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศโดยตรง โดยพนักงานของบริ ษทั
ที่มีประสบการณ์ในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”)
NPP2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดําเนิ นการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP2 มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 370 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
ทั้งสิ้น 361.64 ล้านบาท โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่อยู่
ภายใต้การบริ หารจัดการของ NPP2 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 1 โรง ได้แก่ PP2 โดยมีที่ต้ งั อยูท่ ี่อาํ เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ าติดตั้ง 10.4 เมกะวัตต์ และใช้เชื้ อเพลิงชี วมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็ น
เชื้ อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าที่ ผลิตได้จะถูกจําหน่ ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาวมีอายุ
สัญญา 21 ปี และสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2563 ซึ่งพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาดังกล่าวอยูท่ ี่ 8 เมกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้ าส่วนที่
เหลือจะถูกจําหน่ายให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง
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3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด (“NPP3”)
NPP3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อดําเนิ นการผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,640 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระ
แล้วเต็มจํานวน โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้
การบริ หารจัดการของ NPP3 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ PP3 และ PP4 โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวตั้งอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304
ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 10.4 เมกะวัตต์ ในขณะที่ PP4 มีขนาดกําลังการผลิต
ติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ ทั้ง PP3 และ PP4 ใช้เชื้อเพลิงชี วมวลเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ได้แก่ ชิ้นไม้สับเปลือกไม้ และ
แกลบ ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 แห่ งดังกล่าวจะถูกจําหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะ
ยาว มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2567 โดยมีพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาอยูท่ ี่ 41 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ NPP3 ยังมีโรงกรองนํ้าสําหรับผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่ งมีขนาดกําลังการผลิต
ติดตั้ง 25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเปลี่ยนแปลงระบบกรองนํ้าซึ่ งจะทําให้กาํ ลังการผลิตติดตั้งในอนาคต
เป็ น 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จะถูกนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้ าของ NPP3 ส่ วนหนึ่ ง และส่ วนที่ เหลือจะถูกจําหน่ ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม
304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด (“NPP5”)
NPP5 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อดําเนิ นการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,520 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มทั้ง
จํานวน โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้
การบริ หารจัดการของ NPP5 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ PP5 และ PP6 ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ซ้ือมาจากบริ ษทั ฯ ตามสัญญาจะซื้ อจะ
ขายกิจการโรงไฟฟ้ าลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวตั้งอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ใน
ส่ วนของ PP5 นั้น มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชี วมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และ
แกลบ เป็ นเชื้ อเพลิงหลักในการผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้น้ าํ มันยางดําเป็ น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าทั้ง 2 แห่ ง ดังกล่าว จะถูกจําหน่ายไปให้กบั กฟผ. ภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาในปี 2571 โดยมีพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญารวมอยูท่ ี่ 50
เมกะวัตต์ สําหรับกระแสไฟฟ้ าส่ วนที่ เหลือจะถูกจําหน่ ายให้แก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ NPP5 ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไอนํ้ากับ
บริ ษทั ฯ เพื่อจําหน่ายไอนํ้าที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าดังกล่าว
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จากัด (“NPP5A”)
NPP5A เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าและไอนํ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,618 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 1,558.50 ล้านบาท โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของ NPP5A มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 1 โรง ได้แก่ PP5A โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าว
ตั้งอยู่ ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่ วนของ PP5A นั้น มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ และใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สบั และเปลือกไม้เป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
NPP5A ได้วางแผนการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที่ 1 เป็ นหน่วยการผลิตไอนํ้า
คือในส่วนของหม้อไอนํ้า ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง 300 ตันต่อชัว่ โมง โดยได้เริ่ มดําเนินการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555
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บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
และได้จาํ หน่ ายไอนํ้าแรงดันสู งให้แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภายใต้สัญญาซื้ อขายไอนํ้ากับ NPP5 และ NPP11 เพื่อให้
โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้การดําเนินงานของ NPS และบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ งดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้ าได้เต็มกําลังการผลิตติดตั้ง
นอกจากนี้ NPP5A ยังขายไอนํ้าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ส่ วนโครงการ
ในช่วงที่ 2 จะเป็ นหน่วยการผลิตไฟฟ้ า ปั จจุบนั การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าขนาด 98 เมกะวัตต์แล้วเสร็ จและได้เริ่ ม
ดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะถูกจําหน่ายไป
ให้กบั บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาวมีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดอายุสัญญาในปี 2566 โดยมีพลังงานไฟฟ้ า
ตามสัญญารวมอยูท่ ี่ 60 เมกะวัตต์
6) บริษัท ฟิ วเจอร์ กรีนเนอร์ จี จากัด (“FG”)
FG เดิมชื่อบริ ษทั เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด (“NPS PP9”) เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับโอนโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ จาก BECO ตาม
แนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,970 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ทุนที่ชาํ ระแล้ว 1,828.58 ล้านบาท โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปั จจุบนั
FG ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 125 เมกะวัตต์จาก BECO เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งตั้งอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304
ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างโครงการทั้งสิ้ น 55 ไร่ ซึ่ งโรงไฟฟ้ าดังกล่าว
จะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นแบบกังหันไอนํ้า ซึ่ ง
เชื้ อเพลิงหลักที่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะเป็ นเชื้ อเพลิงชี วมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ ซึ่ งโครงการดังกล่าวมี
มู ล ค่ า รวมทั้ง สิ้ น 5,400 ล้า นบาท ซึ่ ง มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น สํา หรั บ โครงการนี้ ในรู ป ของเงิ น กู้ร ะยะยาวจากสถาบัน การเงิ น
ภายในประเทศ และเงิ น ทุ น จากส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว โดยกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย ได้แ ก่ ลู ก ค้า ในสวน
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างทดสอบเครื่ องจักร และคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเชิง
พาณิ ชย์ได้ภายในปี 2559
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด (“NPP11”)
NPP11 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าและไอนํ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP11 มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 950 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มทั้งจํานวน ทั้งนี้ NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของ NPP11 คือ PP11 ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ซ้ือมาจากบริ ษทั ฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
กิจการโรงไฟฟ้ าลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยมีที่ต้ งั ของโรงไฟฟ้ าอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจี นบุรี ขนาด
กําลังการผลิตไฟฟ้ าติดตั้ง 32.9 เมกะวัตต์ และใช้น้ าํ มันยางดําเป็ นเชื้ อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะถูก
จําหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 25 ปี และ
สัญญาจะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญาดังกล่าวอยูท่ ี่ 25 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ NPP11 ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไอ
นํ้ากับบริ ษทั ฯ เพื่อจําหน่ายไอนํ้าที่ได้จากระบวนการผลิตไฟฟ้ าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด (“NPP12”)
NPP 12 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้ าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,515 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ทั้งสิ้ น 378.75 ล้านบาท โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปั จจุบนั
NPP12 อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing)
ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้ าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีหม้อไอนํ้าชนิดนําสารเคมีกลับคืน (Recovery
Boiler) โดยใช้น้ าํ มันยางดําเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด (“IPPIP2)
IPP IP2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อดําเนิ น
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ที่ รับโอนมาจากบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จํากัด ตามแนวทางการปรั บ
โครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,380 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระ
แล้วทั้งสิ้น 1,310.44 ล้านบาท โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
โครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีไอนํ้าแบบ CFB และมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นแบบกังหันไอนํ้า โดย
ใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงหลัก และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งนี้ ประมาณ 25,000 ล้านบาท
ปั จจุบนั ทางโครงการ IPP IP2 อยูใ่ นระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) และอยูร่ ะหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว
(PPA) กับ กฟผ. ก่อนที่จะร่ วมกับทาง กฟผ. เพื่อกําหนดวันเริ่ มต้นจ่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ (Scheduled Commercial Operation
Date: SCOD) ต่อไปในอนาคต
10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จากัด (“IPP IP7”)
IPP IP7 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการดําเนิ นการธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า สําหรับรองรับการขยายธุ รกิจทางด้านพลังงานตาม
แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 660
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว 596.22 ล้านบาท โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จากัด (“CHP1”)
CHP1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการ
ดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นร่ ว มโดยใช้ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึ ง จํา หน่ า ยไอนํ้าเพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า (Power Development Plan)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 130 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
12) บริษัท ซีเอชพี 3 จากัด (“CHP3”)
CHP3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นร่ ว มโดยใช้ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึ ง จํา หน่ า ยไอนํ้าเพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า (Power Development Plan)
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
13) บริษัท ซีเอชพี 5 จากัด (“CHP5”)
CHP5 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นร่ ว มโดยใช้ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึ ง จํา หน่ า ยไอนํ้าเพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า (Power Development Plan)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CHP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 350 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว 333 ล้านบาท โดยมี
NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
14) บริษัท ซีเอชพี 7 จากัด (“CHP7”)
CHP7 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นร่ ว มโดยใช้ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึ ง จํา หน่ า ยไอนํ้าเพื่ อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า (Power Development Plan)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
อนึ่ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้ส่งหนังสื อแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยในส่ วนโครงการ CHP1 ได้รับหนังสื อตอบกลับจาก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2556 เรื่ อง หลักการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่ งก๊าซฯ โดยทาง ปตท. ได้
ดําเนินการสํารวจและออกแบบการขยายโครงข่ายท่อย่อยส่งก๊าซสําหรับโครงการ CHP1 เพื่อให้ทาง CHP1 พิจารณาความคุม้
ทุนในการดําเนินโครงการ ปั จจุบนั CHP1 อยูร่ ะหว่างขั้นตอนเจรจากับ ปตท. เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติต่อไป
สําหรับโครงการ CHP3 CHP5 และ CHP7 ได้นาํ ส่ งหนังสื อแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั โครงการดังกล่าว
นอกจากนี้ การพิจารณาศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนประเภทเชื้ อเพลิงหลักของโครงการนั้น ก็เป็ น
แนวทางที่สามารถนํามาพิจารณาต่อไปในอนาคต โดยทั้งนี้ บริ ษทั ดังกล่าวยังอยูใ่ นขั้นตอนการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ การเตรี ยมการเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ
เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) การขอใบอนุญาตและดําเนิ น
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและเตรี ยมความพร้อมของโครงการในอนาคตเท่านั้น
15) บริษัท อี 85 จากัด (“E85”)
E85 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS เดิมชื่อบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ เอทานอล จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อผลิตและจําหน่ ายเชื้อเพลิงเอทานอล โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั เป็ น E85 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 3,853 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็ม
จํานวน ซึ่งมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย ซึ่ งมี
กําลังการผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน สถานที่ต้ งั อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
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ปั จจุบนั หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้ งจํานวน 4 โรง เพื่อรองรับ
การผลิต ได้เริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที่ 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน
เริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่เดือนมกราคมปี 2559
16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จากัด (“SNB”)
SNB เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและจําหน่าย
นํ้ามันรําดิบและรําสกัด (กากรํา) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่
ชําระแล้วเต็มทั้งจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNB
ตั้งอยูใ่ นตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ งอยูใ่ กล้กบั แหล่งปลูกข้าวซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยมีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง 200 ตันรําดิบต่อวัน ซึ่ งจะสามารถผลิตนํ้ามันรําดิบได้ประมาณ 40 ตันต่อวัน และรําสกัดได้
ประมาณ 160 ตันต่อวัน สําหรับลูกค้าหลักของ SNB คือ กลุ่มลูกค้าที่นาํ นํ้ามันรําดิบไปผลิตเป็ นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตนํ้ามันรําข้าวเพื่อการบริ โภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าที่ นาํ รําสกัด (กากรํา) ไปเป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จากัด (“AL”)
AL เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจแยก
คลอไรด์ แ ละโพแทสเซี ย มและสารเคมี ที่ จ ํา เป็ นในการผลิ ต เยื่ อ ออกจากขี้ เ ถ้า ขาว โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 155 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว
18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รู ฟท็อป จากัด (“NPS Solar Rooftop”)
NPS Solar Rooftop เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริ ษทั เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) ได้
จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 มี
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนทําโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 150 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุ นที่ ชาํ ระแล้วจํา นวน 37.50
ล้านบาท โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
โดยแต่เดิมนั้น NPS O&M จดทะเบียนจัดตั้งมาเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ
NPS และเพื่อทําหน้าที่ในการบริ หารจัดการกิจการโรงไฟฟ้ าของกลุ่ม NPS ที่จะนําเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ NPS
ในอนาคต แต่ท้ งั นี้ เมื่อโครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ชะลอไป ประกอบกับ NPS มีแนวทางที่ จะขยาย
โอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จึงได้นาํ NPS O&M บริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ขึ้นไว้
แล้วมาดําเนินกิจการ และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งไม่ตอ้ งห้ามในการทําธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั
19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จากัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบ
ธุรกิจขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 310 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
เต็มจํานวน โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปั จจุบนั NPS OS เป็ นเจ้าของเรื อ 1 ลํา
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ภายใต้ชื่อ M.V. NPS OCEAN STAR มีขนาด 53,075 เมตตริ กตัน (Supramax Size) โดยเรื อลํานี้ถูกนํามาใช้เพื่อขนส่ งถ่านหิ น
จากต่ า งประเทศมายัง ท่ า เรื อ ในประเทศไทย และขนส่ ง ต่ อ ไปยัง โรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้ถ่ า นหิ น เป็ นเชื้ อ เพลิ ง หลัก ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าต่อไป เรื อดังกล่าวมีกาํ ลังขนส่งถ่านหิ นได้ประมาณครั้งละ 52,000 ตันต่อเที่ยว ปั จจุบนั NPS OS ได้ทาํ สัญญาเช่า
เรื อกับ Eversky Shipping Limited (“ESL”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 8 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้
ESL เป็ น NPS ที่เกี่ยวข้องและเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการการขนส่ งถ่านหิ นทางเรื อให้แก่ NPS ซึ่ ง NPS ใช้บริ การมาตลอดเป็ นระยะ
เวลานานกว่า 10 ปี
20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS เดิมชื่อบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด (“NPSPP10”) ได้
จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพื่อดําเนิ นการก่อสร้างและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าภายใต้
โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก โดย NPSPP10 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั และวัตถุประสงค์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการขนส่ ง
เชื้อเพลิงให้กบั กิจการโรงไฟฟ้ าของกลุ่ม NPS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปั จจุบนั
NPS OR เป็ นเจ้าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนาด 44,849 เมตริ กตัน (Supermax Size) โดยเรื อลํานี้ ถูก
นํามาใช้เพื่อขนส่งถ่านหิ นและไม้สับ ซึ่ งมีกาํ ลังขนส่ งถ่านหิ นได้ประมาณครั้งละ 40,000 ตันต่อเที่ยว และมีกาํ ลังสามารถขน
ไม้สับได้ประมาณครั้งละ 20,000 ตันแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว ปั จจุบนั NPS OR ได้ทาํ สัญญาให้เช่าเรื อกับ ESL โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสิ้ นสุ ดสัญญาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ESL เป็ น NPS ที่เกี่ยวข้องและเป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการการขนส่งถ่านหิ นทางเรื อให้แก่ NPS ซึ่ง NPS ใช้บริ การมาตลอดเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี
21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จากัด (“NPS CAPE”)
NPS CAPE เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS เดิมชื่ อ บริ ษทั เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด (“NPS O&M”) จด
ทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์บริ ษทั เพื่อประกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
NPS CAPE มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบี ยนทั้งหมด NPS CAPE เป็ นเจ้าของเรื อ 1 ลํา ภายใต้ชื่อ MV. NPS CENTURY
มีขนาด 172,036 เมตริ กตัน (Cape Size) การจัดซื้ อเรื อดังกล่าว NPS CAPE ได้ซ้ื อในราคา 18.50 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกูย้ มื NPS
อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการ
ปรับโครงสร้างเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรื อ MV. NPS CENTURY ไปให้กบั บริ ษทั ย่อย
ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ บริ ษทั โอเชี่ยนสตาร์
โฮลดิ้ง จํากัด และได้ดาํ เนินการขายเรื อแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้านบาท
22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิง้ จากัด (“OSH”)
OSH เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดําเนิ นธุรกิจเรื อ
ขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 31.31 ล้านเหรี ยญ
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ดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นทุนที่ ออกและชําระแล้วทั้งจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมตั ิการปรับโครงสร้างเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ โดย OSH จะทําการขายเรื อ M.V. NPS CENTURY ไปให้กบั
บริ ษทั ย่อยของ OSH ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา ชื่อ บริ ษทั เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ ง จํากัด
และได้ดาํ เนินการขายเรื อแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จากัด (“OC”)
OC เป็ นบริ ษทั ย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฎหมายของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อดําเนิ นธุรกิจเรื อขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 OC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 5,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นทุนที่ออกและชําระแล้วเต็ม
จํานวน โดยมี OSH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
24) บริษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ้ ง จากัด (“Alizay 2”)
Alizay 2 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามา
เมื่ อ วัน ที่ 9 มี น าคม 2558 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ดํา เนิ นธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้า ทางทะเลระหว่า งประเทศ ทั้ง นี้ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 Alizay 2 มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 10,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นทุ นที่ ออกแล้วและชําระ
ค่าหุ ้นเต็มจํานวน โดยมี OSH เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนทั้งหมด วันที่ 9 เมษายน 2558
Alizay 2 ได้ทาํ การซื้อเรื อ M.V.STELLAR RHAPSODY เพื่อดําเนินธุรกิจ ซึ่งหลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อเรื อเป็ น M.V. ALIZAY 2
และได้รับการว่าจ้างขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอกไปแล้ว 4 เที่ยว
Alizay 2 ซื้ อเรื อในราคา 9.20 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงิ นทุนจากการกูย้ ืม OSH เรื อลํา
ดังกล่าวเป็ นเรื อประเภทขนส่ งไม้สับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรื อ 49,917 เมตริ กตัน ความสามารถในการขนส่ งเชื้ อเพลิ ง
ชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ ยวและ ปั จจุบนั Alizay 2 รับการว่าจ้างขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอกเป็ นราย
เที่ยว
25) บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ ง จากัด (“Cape Shipping”)
Cape Shipping เป็ นบริ ษทั ย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา
เมื่ อ วัน ที่ 9 มี น าคม 2558 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ดํา เนิ นธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้า ทางทะเลระหว่า งประเทศ ทั้ง นี้ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 Cape Shipping มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นทุนที่ออกและชําระค่าหุ ้น
เต็มจํานวน โดยมี OSH เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
Cape Shipping ได้ซ้ื อเรื อ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้างเรื อขนส่ งระหว่าง
ประเทศ ในราคา 17.80 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ชาํ ระค่าเรื อลําดังกล่าวโดยอาศัยแหล่งเงินทุนจาก
การกูย้ มื OSH
26) บริษัท อินเตอร์ สตีวโี ดริ่ง 5 จากัด (“ITS5”)
ITS5 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการ
ทุ่นขนถ่ายสิ นค้ากลางทะเล (Floating Crane) โดย NPS ได้เข้าซื้ อหุ ้นของ ITS5 จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม เพื่อรองรับและสนับสนุ น
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กิจการขนถ่ายสิ นค้าทางทะเลของกลุ่ม NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปั จจุบนั ITS5
มีทุ่นขนถ่ายสิ นค้าอยู่บริ เวณกลางทะเลบริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ทุ่น ซึ่ งมีเครื่ องหนี บยกของ (Grab)
จํานวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่ายสิ นค้าได้ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสิ นค้าที่ดาํ เนินการขนถ่าย
27) บริษัท นา้ ใส 304 จากัด (“NS304”)
NS304 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหานํ้า
ดิบให้แก่ NPP3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 462 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วทั้งสิ้ น 374.42
ล้านบาท โดย NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบี ยนทั้งหมด ปั จจุบนั NS304 มีโรงกรองนํ้า
จํานวน 1 โรง ตั้งอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ทั้งนี้ NS304 อยูร่ ะหว่างดําเนิ นโครงการก่อสร้างโรงกรองนํ้าใหม่ เพิ่มอีก 1 โรง ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตติดตั้งรวม
80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมและปริ มาณการใช้น้ าํ ที่ เพิ่มขึ้น ปั จจุบนั NS304
ได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนและใบอนุญาตก่อสร้างสําหรับโครงการดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงกรองนํ้าใหม่น้ ี ใช้ระบบ
ผลิตนํ้าที่ทนั สมัยด้วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ (Pore Controllable Fiber) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการกรองนํ้าด้วยเส้น
ใย Fiber Filter ประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่ไม่ใช้ถงั ตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม ลดการใช้สารเคมี และใช้พ้ืนที่เพียง 1 ใน 2 ของ
ระบบผลิ ต นํ้า แบบเดิ ม โดย NS304 มุ่ ง มั่น จะเป็ นผู ้จัด หานํ้า เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จํา หน่ า ยให้กับ
กลุ่ม NPS และลูกค้าให้เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด (“DARC”)
DARC เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของ NPS ได้จ ดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท จํา กัด เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2550
เพื่อทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์ตน้ พลังงานและต้นกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
สิ่ งแวดล้อม ไฟฟ้ า พลังงาน และอื่นๆ พร้อมทั้งมีการให้บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน โดยมี NPS เป็ นผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
สําหรับช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาทาง DARC ได้มีการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง ด้วยนโยบายของ NPS
ที่มุ่งให้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา ปั จจุบนั DARC ได้มีการพัฒนาต้นพลังงานให้มีค่าความร้อนสู ง เหมาะแก่การใช้
เป็ นเชื้อเพลิง ลักษณะลําต้นตรงมีความหนาแน่นของเนื้อไม้สูงทําให้ได้ปริ มาณผลผลิตต่อนํ้าหนักวัตถุดิบที่ใช้มากขึ้น สะดวก
ต่อการขนส่ งและยังทนต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลงต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ DARC ยังมีการพัฒนาต่อยอด
งานวิจยั พืชพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ สายพันธุ์หญ้าเนเปี ยร์ โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ คือ
กระทรวงพลังงาน กรมปศุสตั ว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้มีผลิตผลต่อไร่ สูง เจริ ญเติบโตเร็ ว รอบการเก็บเกี่ยวสั้น
หญ้าอายุเพียง 3 เดื อนก็สามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิงได้และเก็บเกี่ ยวผลผลิตต่อเนื่ องได้ถึง 5 ปี เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ ของ
ประเทศไทย รวมทั้งมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ และกระบวนการต่างๆในการผลิตไฟฟ้ า โดยทาง
DARC มุ่งมัน่ ในการพัฒนางานวิจยั ต่างๆ ให้กบั NPS อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
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29) PT.Utami Jaya Mulia(“PT Utami”)
PT Utami เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศอินโดนี เซี ย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2552 เพื่อประกอบกิ จการเหมืองถ่านหิ นประเภทบิ ทูมินัสบนเกาะกาลิ มนั ตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 PT Utami
มีทุนจดทะเบี ยนรวมทั้งสิ้ น 34,000 ล้านรู เปี ยห์อินโดนี เซี ย (Authorized Capital) ซึ่ งเป็ นทุนที่ ชาํ ระแล้วจํานวน 22,600
ล้านรู เปี ยห์อินโดนี เซี ย (Issued Capital) โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้
NPS ได้เข้าซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ PT Utami ในเดื อนมิถุนายน 2554 เพื่อลงทุนในธุ รกิ จเหมืองถ่านหิ นบิ ทูนัส โดย
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปเพื่อจัดหาแหล่งถ่านหิ นสําหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ าภายในกลุ่ม
NPS ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ารดํา เนิ น งานของโรงไฟฟ้ าเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม
จากการสํารวจเบื้องต้นได้มีการประเมินว่า เหมืองถ่านหิ นดังกล่าวจะมีปริ มาณถ่านหิ นสํารองเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 13 ล้านตัน ที่
อัตราส่ วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่ วนความคืบหน้าในการดําเนิ นงานเหมืองถ่านหิ นนั้น ปั จจุบนั PT Utami ได้รับสัมปทานการ
ประกอบกิ จการเหมื องถ่านหิ นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนิ นการขอใบอนุ ญาตอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งการ
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถ่านหิ นของโครงการ
30) บริษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จากัด (“SNST”)
SNST เป็ นบริ ษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2538 เพื่อผลิตและจําหน่าย
แป้ งมันสําปะหลัง แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรและก๊าซชี วภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SNST มีทุนจดทะเบี ยนรวม
ทั้งสิ้ น 270 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว เต็มจํานวน โดยมี NPS เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบี ยนทั้ง หมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNST ตั้งอยู่ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา ซึ่ งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมัน
สําปะหลังซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง แป้ งมันสําปะหลัง 160 ตันต่อวัน แป้ งมัน
สําปะหลังดัดแปร 120 ตันต่อวัน และก๊าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน สําหรับลูกค้าหลักของ SNST คือ กลุ่มลูกค้าที่
นําแป้ งมันสําปะหลังไปไปผลิตเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และนําก๊าซชีวภาพไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ า
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(2)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
แผนภาพ 1.3 (2) โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทฯ
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1.4

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครื อ Double A Holding Limited ซึ่งมี
โครงสร้างธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
แผนภาพ 1.4 โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holding Limited

ระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการทําธุรกรรมกับบริ ษทั อื่นๆ ในเครื อของ Double A Holding Limited ดังนี้
1. บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิง้ จากัด เป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษห่อและกล่องกระดาษ โดยมีสัดส่ วนการขายเกือบทั้งหมดร้อย
ละ 99 ให้แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ DA Alizay SAS และ APC Middle East FZE เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ขาดแคลนวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า
2. บริ ษัท ดี. เอ.รี เซิ ร์ ช เซ็ นเตอร์ จากัด เป็ นผูด้ ําเนิ น การวิจัยและพัฒนาปรั บปรุ งพันธุ์ไม้ และเทคโนโลยีที่ ใช้ใ น
กระบวนการผลิต โดยมีรายได้จากบริ ษทั ฯ ในสัดส่วนรายได้ร้อยละ 32 ของรายได้ท้ งั หมด
3. บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จากัด เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรื อที่
เรี ยกว่า “หิ นปูนสังเคราะห์” สําหรับใช้ในการกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
4. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จากัด เป็ นตัวแทนผูจ้ าํ หน่ายกระดาษรี มใหญ่และกระดาษถ่ายเอกสารราย
หนึ่ ง ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าต่างๆ เหมือนตัวแทนผูจ้ าํ หน่ายรายอื่น ปั จจุบนั บริ ษทั เอ เอ
เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด เป็ นตัวแทนผูจ้ าํ หน่ายในสัดส่ วนร้อยละ 10 ของปริ มาณการขายกระดาษรี มใหญ่
และกระดาษถ่ายเอกสารภายในประเทศทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยเน้นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้ปลายทางเป็ นหลัก
ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ตวั แทนผูจ้ าํ หน่ายรายอื่นๆ ยังเข้าไม่ถึง โดย บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด จะ
ได้รับค่าบริ การทางการขายและการตลาดจากบริ ษทั ฯ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 75 ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั เอ เอ
เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

24

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริ การในช่วงระหว่างปี 2556 – ปี 2558 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบาท
ดาเนินการโดย

ผลิตภัณฑ์ /
บริการ
กระดาษรี มเล็ก
(Cut-Size
Grades)

บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ
(1991) จํากัด
(มหาชน)

กระดาษรี มใหญ่
(Folio Sheet &
Reels)
เครื่ องเขียน และ
อุปกรณ์
สํานักงาน

ปี 2558
การจาหน่ าย

รายได้

สัดส่ วน
การ
จาหน่ าย

ปี 2557

ปี 2556

รายได้

สัดส่ วน
การ
จาหน่ าย

รายได้

สัดส่ วน
การ
จาหน่ าย

ในประเทศ

3,623,295

19%

3,436,835

19%

3,358,363

23%

ต่างประเทศ

15,060,106

81%

15,101,358

81%

11,012,492

77%

ในประเทศ

1,999,740

76%

2,345,825

73%

1,919,485

67%

ต่างประเทศ

622,288

24%

872,758

27%

937,009

33%

ในประเทศ

160,601

81%

145,492

88%

148,896

89%

ต่างประเทศ

38,711

19%

19,927

12%

17,574

11%

ในประเทศ

282,132

79%

324,121

79%

249,832

56%

ต่างประเทศ

74,211

21%

88,550

21%

197,775

44%

ในประเทศ

265,884

26%

279

0%

-

ต่างประเทศ

753,633

74%

459,905

100%

-

เยือ่ กระดาษ
ไม้สบั

ส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
รวม

108,768
22,989,367

577,220

503,759

23,372,270

18,345,185

หมายเหตุ ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ยอดขายเกื อบทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยเกิ ดจากการขายสิ นค้าและ
ให้บริ การแก่บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที่มีมูลค่ารายได้จากการ
ขายกระดาษให้ภายนอกน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited และ DA
Alizay SAS
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2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) ผลิตภัณฑ์ กระดาษ (Paper Product) ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่ งสามารถแบ่ง
ออกได้ตามรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.1) ผลิตภัณฑ์ กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จําหน่ายในรู ปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็ น
 กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรื อกระดาษปอนด์ใช้สาํ หรับงานพิมพ์ทวั่ ไป (Uncoated paper) ใช้สาํ หรับงาน
พิมพ์เขี ยนในอุต สาหกรรมงานพิ มพ์หนังสื อ ตํารา วารสาร หนังสื อพิ มพ์ธุร กิ จ สิ่ ง พิม พ์ท่ัวไป สมุ ด
กระดาษต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ดังนี้
กระดาษ aA-Print นํ้าหนัก 60 – 120 แกรม / Smart Print นํ้าหนัก 60 -100 แกรม / China print
นํ้าหนัก 60 แกรม เป็ นกระดาษปอนด์สาํ หรับผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์ โดยมีคุณสมบัติดา้ น
ความเรี ยบอยู่ในระดับที่ทาํ ให้หมึกพิมพ์คา้ งบนเนื้ อกระดาษพอดี ส่ งผลต่อภาพพิมพ์มีความมันเงา และ
ความทึบแสงสูงทําให้ได้ภาพสี สันสดใสและไม่เกิดปั ญหามองทะลุ นอกจากนี้ยงั มีโครงสร้างของเยื่อที่มี
ความสมํ่าเสมอและความแกร่ งสู ง ส่ งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระดํากระด่ าง สามารถวิ่งเครื่ องพิมพ์ได้ดว้ ย
ความเร็ วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่ อง
กระดาษ Hi-WC นํ้าหนัก 150 – 210 แกรม กระดาษการ์ ดขาวเพื่องานพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เหมาะ
สําหรับงานย้อมสี แผ่นพับ ใบรับประกันสิ นค้า และผลิตการ์ดหอม
กระดาษ Jing Jai นํ้าหนัก 65 – 75 แกรม เป็ นกระดาษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบมาเฉพาะเพื่องาน
พิมพ์หนังสื อ เน้นให้มีคุณสมบัติตา้ นทานการซึ มนํ้าสู ง ทําให้หมึกไม่ซึมลงบนเนื้ อกระดาษมากเกิ นไป
หมึกจึ งไม่กระจายตัว ตัวอักษรที่ได้มีความคมชัด กระดาษมีความแข็งแกร่ ง ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถเก็บ
รักษาได้นาน นอกจากนี้ กระดาษจริ งใจยังผลิตจากเยื่อที่ไม่ใส่ สารฟอกสี สี กระดาษจึงเป็ นสี เหลืองนวล
จากเยือ่ ธรรมชาติ
 กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองด้านหรื อกระดาษอาร์ต (Coated paper) เป็ นกระดาษที่เคลือบด้วยสารสี ขาว
แบบสองหน้าเพื่อให้กระดาษผิวมันเรี ยบ โดยสามารถแบ่งได้เป็ นประเภทกระดาษ I-Gloss หรื อกระดาษ
อาร์ ตมัน นํ้าหนักตั้งแต่ 90 – 160 แกรม และกระดาษ I-Matt หรื อ กระดาษอาร์ ตด้าน นํ้าหนักตั้งแต่ 90 160 แกรม
1.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษรี ม เล็ ก (Cut-Size Grades) ใช้ใ นงานถ่ า ยเอกสาร งานพิ ม พ์ ซึ่ งกระดาษ
รี มเล็กจะถูกตัดเป็ นขนาดมาตรฐานต่างๆ หลายขนาด ได้แก่ A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้ตรา
สิ นค้าที่แยกตามคุณภาพของสิ นค้าอันประกอบไปด้วย “Double A” “Quality” “Smart copy” “Smartist”
“Hi-Plus” “Shih-Tzu” “Speed” “Alpine” “Eagle” “Turbo” “Swan” “Winter” “So good” “Big paper”
โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะถูกกําหนดราคาไว้หลายระดับตั้งแต่ราคาระดับสู งจนกระทั่งถึ งราคาระดับ
ประหยัดเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันไป

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ กระดาษรี มเล็กภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ

2) ผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สานักงาน (Stationery Product) สิ นค้าเครื่ องเขียน Double A Stationery
Product ผลิ ต จากกระดาษคุ ณภาพดี เขี ย นลื่ น ไม่ สะดุ ด พร้ อ มด้ว ยการออกแบบที่ สวยงามหลากหลาย
ตอบสนองกลุ่มผูใ้ ช้ทุกวัย เช่น สมุดรายงาน สมุดโน้ต กระดาษโน้ตรู ปร่ างต่างๆ กระดาษสี ฉลากสติ๊กเกอร์
และซองจดหมาย เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ สานักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ

3) เยือ่ กระดาษฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp : BEKP) เยือ่ กระดาษที่ผลิตจาก
โรงผลิตเยือ่ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
 เยื่อน้า (Slurry Pulp) จะถูกลําเลียงผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตกระดาษต่อไปซึ่ งมีสัดส่ วนปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ร้อยละ 81 ของปริ มาณเยื่อกระดาษที่ผลิตได้
ทั้งหมด
 เยื่ อ แผ่ น เปี ยก (Wet Lap Pulp) เป็ นเยื่ อ กระดาษที่ มี ค วามชื้ น ร้ อ ยละ 50 โดยถู ก ผลิ ต ขึ้ น
เพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นหลัก และส่ วนหนึ่ งจะส่ งให้กบั โรงงานผลิตกระดาษของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต กระดาษ ซึ่ งมี สั ด ส่ ว นปริ มาณการผลิ ต อยู่ ที่ ร ะดั บ ตํ่ า ของปริ มาณ
เยือ่ กระดาษที่ผลิตได้ท้ งั หมด
 เยื่อ แผ่ น แห้ ง (Dry Pulp) เป็ นเยื่อ กระดาษที่ มี ค วามชื้ น ร้ อ ยละ 10 จํา หน่ า ย โดยถู กผลิ ต ขึ้ น
เพื่อจําหน่ายทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่ งออกซึ่ งมีสัดส่ วนปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ร้อยละ 19 ของ
ปริ มาณเยือ่ กระดาษที่ผลิตได้ท้ งั หมด
2.1.2

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจํานวน 8 บริ ษทั ได้แก่ APM3, CLO2, HTSM, LQP2, DA NS, KN, DAPK และ DAO2
ได้รับอนุมตั ิบตั รส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บัตรส่งเสริ มการลงทุนที่ยงั มีผลใช้บงั คับอยู่ มีดงั นี้

ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

ตารางที่ 2.1.2 บัตรส่ งเสริ มการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ
สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
บริ ษทั ฯ 1164/2537 8 มีนาคม สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
2537  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นในการผลิตที่ตอ้ งใช้ในการผลิต
ผสม หรื อประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 1187/อ/

24

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยือ่ กระดาษ

2549 กุมภาพันธ์  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2549

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 1825(2)/25 20
51

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์

สิ งหาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2551
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รั บ การยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต ้อ งนํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 1094/อ./

29

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ

2553 มกราคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2553
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 1095/อ./

29

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษ

2553 มกราคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2553
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรั บวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 2165/

28

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

อ./2553 ตุลาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2553

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

30

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรกึ่ งหนึ่ งตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ เว้นแต่รายการเครื่ องจักรที่มีอากรขาเข้าตํ่ากว่าร้อยละ 10
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ

1214/

15

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตนํ้าประปาและหรื อนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม

ออ./2554 กุมภาพันธ์  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2554

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
บริ ษทั ฯ 9030(2)/
2555

30

สําหรั บการลงทุ นในกิ จการผลิ ตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) ซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ ง

พฤศจิกายน

ประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 8068/2536 ลง

2555

วันที่ 14 ธันวาคม 2536
 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของมู ล ค่า เงิ น ลงทุ น ที่ ใ ช้ใ นการปรั บ ปรุ ง
สายการผลิตมีกาํ หนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับ
การส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

31

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
APM3 2240(2)/

13

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

2550 ธันวาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2550
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รั บ การยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต ้อ งนํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
APM3 2059(2)/ 8 ตุลาคม สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์
2553
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

2553  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
32

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรั บวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รั บ การยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต ้อ งนํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
HTSM

1578/

2

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY

2538 สิ งหาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
2538

ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

HTSM 1331(2)/
2554

16

สํา หรั บ การลงทุ น ในกิ จ การผลิ ต แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตชนิ ด ตกผลึ ก (PRECIPITATED

มีนาคม CALCIUM CARBONATE)
2554  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
ในอุป การะของบุ ค คลทั้งสองประเภทนี้ เ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ต ามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มื อหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

LQP2 1520(2)/
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

6

 สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซี ยมออกไซต์ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ น
34

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
2554 พฤษภาคม
2554

ช่ า งฝี มื อ หรื อ ผูช้ ํา นาญการ คู่ สมรสและบุ ค คลซึ่ ง อยู่ใ นอุ ป การะของบุ ค คลทั้ง สอง
ประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่ างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

CLO2 2004(2)/

17

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรี นไดออกไซด์

2554 สิ งหาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2554
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
DA NS 1168(2)/

1

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม

2556 กุมภาพันธ์  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2556

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
50 ของอัตราปกติ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
KN

2439(3)/

19

สําหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยคู าลิปตัส

2554 ธันวาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2554
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
KN

1050(3)/

8

สําหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยคู าลิปตัส

2557 มกราคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2557
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

37

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับ การ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
KN

1051(3)/

8

สําหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยคู าลิปตัส

2557 มกราคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2557
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
DAPK 1844(2)/

27

สําหรับการลงทุนในกิจการกระดาษห่อของ

2551 สิ งหาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2551
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

38

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุ ญาตให้ถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินตามจํานวนที่ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก แต่วตั ถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นนั้นต้องไม่เป็ นของที่ ผลิตหรื อมีกาํ เนิ ดใน
ราชอาณาจักรซึ่ งมี คุณภาพใกล้เคี ยงกันกับชนิ ดที่ จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรและมี
ปริ มาณเพียงพอที่ จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ ตามชนิ ด ปริ มาณ ระยะเวลา เงื่ อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลา 8 ปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาข้างต้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รั บ การยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต ้อ งนํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
DAPK 1203(2)/

15

สําหรับการลงทุนในกิจการกล่องกระดาษลูกฟูก

2554 กุมภาพันธ์  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2554

ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุ ญาตให้ถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินตามจํานวนที่ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก แต่วตั ถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นนั้นต้องไม่เป็ นของที่ ผลิตหรื อมีกาํ เนิ ดใน
ราชอาณาจักรซึ่ งมี คุณภาพใกล้เคี ยงกันกับชนิ ดที่ จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรและมี
ปริ มาณเพียงพอที่ จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ ตามชนิ ด ปริ มาณ ระยะเวลา เงื่ อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลา 8 ปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาข้างต้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รั บ การยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต ้อ งนํา เข้า มาจาก
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
DAO2 1415(2)/
2557

31

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซออกซิเจน

มีนาคม  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยู่
2557
ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาให้อยูเ่ ท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ได้รับอนุ ญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการข้างต้น ทํางานเฉพาะ
ตําแหน่ งหน้าที่ การทํางานที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบตลอดระยะเวลาเท่ าที่
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
 ได้รับอนุ ญาตให้ถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินตามจํานวนที่ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร
 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิ
 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุ
จําเป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นําเข้าครั้งแรก แต่วตั ถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นนั้นต้องไม่เป็ นของที่ ผลิตหรื อมีกาํ เนิ ดใน
ราชอาณาจักรซึ่ งมี คุณภาพใกล้เคี ยงกันกับชนิ ดที่ จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรและมี
ปริ มาณเพียงพอที่ จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ ตามชนิ ด ปริ มาณ ระยะเวลา เงื่ อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลา 8 ปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมคํานวณเพื่ อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการ
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาข้างต้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ผู้ได้ รับ เลขทีบ่ ัตร ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับทีใ่ ช้ ในการดาเนินการปัจจุบัน

สิทธิ
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันนําเข้าครั้ง
แรก
 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้าเพื่อส่ งกลับออกไป
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
 ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

(ก)

การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ
 นโยบายการตลาดในปี ทีผ่ ่านมา
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการดําเนิ นงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแห่ งความสําเร็ จ โดยนโยบาย
การตลาดในปี ที่ผ่านมา ทางบริ ษทั ฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือร้านค้าพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ งของตลาด มีการแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ มีศกั ยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในแต่ละประเทศ
นอกเหนือจากตัวแทนจําหน่าย (Distributor) เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว โดยพันธมิตรเหล่านี้จะสามารถให้บริ การลูกค้าในการจัดส่งสิ นค้า
ระดับย่อยที่มีปริ มาณการสัง่ ซื้อต่อครั้งไม่สูงมาก เพื่อทําให้ดบ๊ั เบิ้ล เอ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมอยูใ่ นทุกๆ ที่ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
และยังมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายแยกรายพื้นที่ในสํานักงานห้างร้าน มหาวิทยาลัย ตามเมืองต่างๆ ซึ่ งเป็ นการวางแผน
ส่งเสริ มยอดขายไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ใกล้สาขาร้านค้า ตามลักษณะของวิสัยการจับจ่ายของลูกค้า เน้นเรื่ องการ
สร้างการรับรู ้และเห็นได้บ่อยเพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองซื้ อลองใช้ รวมถึงการนําโปรแกรมการสะสมแต้ม
จากการซื้อสิ นค้าของทางบริ ษทั ฯ มาใช้ส่งเสริ มการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวแบรนด์สินค้าอีกด้วย
กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์โดยออกแบรนด์สินค้าใหม่ และการรับจ้างผลิตสิ นค้าภายใต้แบรนด์ที่ลูกค้า
กําหนด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในการเลือกซื้ อ
กระดาษ แต่ที่สําคัญคือความต้องการเป็ นผูน้ าํ ในตลาดกระดาษพิมพ์เขียน โดยเข้าไปอยูใ่ นทุกส่ วนแบ่งตลาดของผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าที่เป็ นแบรนด์ใหม่และเข้าสู่ ตลาดในปี ที่ผ่านมา ได้แก่ Double A 70 แกรม Quality Orange 70 แกรม Quality Purple 80
แกรม Turbo 70 แกรม และสิ นค้า OEM อีกหลากหลายแบรนด์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ นโครงการสร้ างความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและลูกค้า ได้แก่ กิ จกรรม
“Double A Better Tomorrow ปลูกฝันปลูกปั ญญา” ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวนาก้าวสู่ อนาคตที่ดี ซึ่ งเป็ นการ
มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 10 ล้านบาท จํานวน 5,000 ทุน แก่ 684 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ การจัดทําเปลือกห่ อดีไซน์พิเศษเพื่อ
แสดงพลังสนับสนุนการรับรู ้และต่อต้านโรคมะเร็ งเต้านมที่เป็ นหนึ่งในสาเหตุคร่ าชีวติ สตรี ทว่ั โลกร่ วมกับมูลนิ ธิมะเร็ งเต้านม
แห่ งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer Foundation) เป็ นต้น รวมถึงการส่ งเสริ มให้โรงงานผลิตกระดาษมี
ศักยภาพมุ่งสู่ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การปฏิ บัติตามมาตรฐานความรั บผิดชอบของผูป้ ระกอบการ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การได้รับการรับรองขึ้นทะเบี ยนฉลากคาร์ บอนฟุตปริ้ นท์องค์การ โดยองค์การบริ หาร
จัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) การบริ หารจัดการโครงการต่อยอดการจัดสรรพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
ไปสู่ ระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล การขับเคลื่อน CSV (Creating Shared Value) นําไปสู่ การสร้างคุณค่าร่ วม
ระหว่า งองค์กรธุ รกิ จ และสัง คมเพื่ อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ ง ทางบริ ษ ัท ฯได้นํา รู ปแบบธุ ร กิ จการดํา เนิ น งานด้า น CSV
แลกเปลี่ยนความรู ้แบ่งปั นประสบการณ์ให้กบั องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ปรับใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และกําหนด
กิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยัง่ ยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
 การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ กระดาษ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ ายที่ หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หาร
ช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้ามาดูแลการจัดจําหน่ายสิ นค้าทั้งในส่วนตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญ
และความรู ้ความเข้าใจในสภาวะตลาด โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตรงไปยังช่องทางการจัดจําหน่ายหลักต่างๆ
ได้แก่ ตัวแทนจําหน่าย ผูจ้ ดั จําหน่าย ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่ องจากมีเครื อข่ายการทําธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถรับซื้ อสิ นค้า
ได้ในปริ มาณมาก และบางรายมีระบบการจัดส่ งเป็ นของตนเอง ซึ่ งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการกระจายสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าในแต่ละเขตพื้นที่ ลักษณะการจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตัวแทนจาหน่ าย (Distributor / Exclusive agent) เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตัวแทนจําหน่าย
เหล่านี้มีระบบคลังสิ นค้าและการขนส่งเป็ นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าในเมืองหลักของแต่ละประเทศ
ผู้จัดจาหน่ าย (Double A Dealer / Master Dealer) จะประจําอยูใ่ นเมืองย่อยทัว่ ทุกภูมิภาคของแต่ละประเทศ เพื่อ
คอยกระจายสิ นค้าไปยังท้องถิ่นห่ างไกลอย่างทัว่ ถึง ทําให้สามารถจัดส่ งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้แก่ลูกค้าเป้ าหมายได้
รวดเร็ วขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็ นห้างร้านที่มีสาขาครอบคลุมในบริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น รวมไปถึงการจําหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางแคตตาล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั
ฯ มีวางจําหน่ายในหลากหลายพื้นที่ และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกดังกล่าว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็ค
โคร ออฟฟิ ศเมท เซนทรัล เดอะมอลล์ เซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็ นต้น
ร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป ได้แก่ ร้านเครื่ องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน ร้านหนังสื อ โดยกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาสร้างพันธมิตร เป็ นจุดจําหน่ายสิ นค้าคุณภาพดีของบริ ษทั ฯ ไปยังผูบ้ ริ โภครายย่อยอย่างทัว่ ถึง รวมถึง
การที่บริ ษทั ฯ ได้จบั มือกับพันธมิตร สร้างแหล่งจําหน่ ายสิ นค้าคุณภาพดี ของบริ ษทั ฯ ไปยังรายย่อยอย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ จะเป็ น
ศูนย์ถ่ายเอกสารดับ๊ เบิ้ลเอ (Double A copy center : DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิกดับ๊ เบิ้ลเอ (Double A copy member :
DACM) ซึ่งใช้กระดาษของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นงานถ่ายเอกสาร ศูนย์เครื่ องเขียนดับ๊ เบิ้ลเอ (Double A stationery shop:
DASS) ร้านเครื่ องเขียนสมาชิกดับ๊ เบิ้ลเอ ( Double A stationery member : DASM) ซึ่ งเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้สาํ นักงานหลากหลายรู ปแบบให้แก่ผบู ้ ริ โภครายย่อย ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะได้รับสิ ทธิพิเศษช่วยเหลือจากทาง
บริ ษทั ฯ ให้ร้านก้าวสู่ความสําเร็ จร่ วมกับบริ ษทั ฯ อย่างมัน่ คง
การจัดจําหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าในท้องถิ่นของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมีศกั ยภาพในการขยายตลาดในประเทศดังกล่าวเป็ นอย่างดี มีฐานะการเงินที่มน่ั คง และมีผลประกอบการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้ง มีความน่ าเชื่ อถื อและเป็ นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง ปั จจุ บนั กลุ่มบริ ษทั ฯ กระจายสิ นค้าผ่านช่องทางการจัด
จําหน่ายต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากว่า 145 ประเทศทัว่ โลก ดังแผนภาพที่แสดงไว้ดา้ นล่าง
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แผนภาพที่ 2.2 (ก) แผนที่ ระบุตลาดประเทศต่ างๆ ของบริ ษัทฯ
(ข)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
 ภาวะอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ
ในปี 2558 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษมีการปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่ งจะเห็นได้จากปริ มาณ
ความต้องการเยือ่ กระดาษ (ใยสั้น) ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 ล้านตัน ความต้องการเยื่อสําหรับการผลิตกระดาษในจีนได้เพิ่มขึ้น
7.8% หรื อประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็ นภูมิภาคที่ปริ มาณความต้องการมากที่สุด ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทิชชู ส่วนภูมิภาคที่มีการส่งออกเยือ่ ใยสั้นมากที่สุด คือแถบอเมริ กาใต้ และ แอฟริ กา
ในส่ วนของราคาเยื่อใยสั้นในภูมิภาคเอเชีย ในช่วงต้นปี 2557 ราคาเยื่อกระดาษได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงเดือน
สิ งหาคม โดยหลังจากเดือนสิ งหาคม พบว่าราคาเยือ่ ใยสั้นได้ปรับตัวลดลงเรื่ อยๆ จนถึงช่วงปลายปี 2557 และปรับตัวลงอย่าง
ต่อเนื่ องถึงช่วงต้นปี 2558 การปรับตัวลงของราคาเป็ นผลมาจาก ปริ มาณ Supply ของเยื่อที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากการเพิ่มกําลัง
การผลิตของผูผ้ ลิต CMPC ซึ่งเริ่ มเดินเครื่ องใหม่กาํ ลังการผลิต 1.3 ล้านตันในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม ในขณะที่ สถานการณ์
ความต้องการของกระดาษพิมพ์เขียนลดลงในช่วงดังกล่าว
ด้ านอุปสงค์ (Demand Side)
ในด้านปริ มาณความต้องการเยือ่ กระดาษทัว่ โลกในปี 2558 พบว่ามีความต้องการเยือ่ กระดาษขยายตัวจากปี ที่ผ่านมา
เล็กน้อย โดยมีความต้องการในปี 2558 ประมาณ 61.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 2.7%
จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็ นเป็ นความต้องการของเยื่อใยสั้น เพิ่มขึ้น 1.1 % เยื่อชนิ ด
พิเศษ (High Yeid pulp) เพิ่มขึ้น 0.2 % ส่วนเยือ่ ใยยาว นั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้น 0.3%
สําหรับภูมิภาคความต้องการเยื่อกระดาษ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีเพียงแค่ 2 ภูมิภาค ได้แก่ จีน 7.8% ละตินอเมริ กา
2.8% และยุโรป 1.1% ส่ วนภูมิภาคอื่น พบว่าความต้องการในปี 2557 ได้ปรับตัวลดลงซึ่ งเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน
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ด้ านอุปทาน (Supply Side)
ในปี 2558 กําลังการผลิตเยือ่ ใยสั้นได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากผูผ้ ลิตโซน
อเมริ กาใต้ ซึ่ งรายหลักคือ การเพิ่มกําลังการผลิตจํานวน 1.3 ล้านตัน ของโรงเยื่อ Guiaba Mill ของผูผ้ ลิต CMPC ที่ประเทศ
บราซิ ล นอกจากนี้ อตั ราการผลิต (Production operating rate) ของผูผ้ ลิตทัว่ โลกเฉลี่ยอยูท่ ี่ ประมาณ 92% และในปี 2559 ยัง
พบว่า มีโรงเยื่อจํานวนหลายโรงที่มีแผนจะเพิ่มกําลังการผลิตกว่า 3 ล้านตัน ทําให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ อุปทานของเยื่อ
กระดาษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้น้ ี
 ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์ เขียน
สถานการณ์ กระดาษพิมพ์ เขียน - ตลาดในประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศในปี ที่ผา่ นมา ปริ มาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลงกว่า
6% โดยแยกเป็ นกระดาษรี มใหญ่ที่ใช้สาํ หรับงานพิมพ์ งานนิตยสาร สิ่ งพิมพ์ทางธุรกิจ สิ่ งพิมพ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาด ที่ลดลง
ค่อนข้างมาก จากการถูกทดแทนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนกระดาษรี มเล็กที่สาํ หรับใช้ในสํานักงาน ยังคงเติบโตได้ตาม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่ วนของกระดาษ
นําเข้า พบว่ามีปริ มาณนําเข้าสะสมเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2557 จากการที่ผผู ้ ลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซี ย มีการ
ปรับราคาตํ่าลง ทําให้ผนู ้ าํ เข้ามีตน้ ทุนที่ถูกลง แม้วา่ ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐก็ตาม คาดการณ์
ว่าปริ มาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนสําหรับปี 2559 ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป
สถานการณ์ กระดาษพิมพ์ เขียน - ตลาดโลก
ปริ มาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนทัว่ โลกยังคงเพิ่มขึ้น ในอัตราชะลอตัว หรื อประมาณ 1% โดยจะเพิ่มขึ้น ใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่หรื อประเทศที่กาํ ลังพัฒนาที่ยงั คงมีปริ มาณการใช้กระดาษต่อประชากรตํ่า เช่น แอฟริ กา ละติน
อเมริ กา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย เป็ นต้น ทั้งนี้จากจํานวนประชากรที่มีอยูม่ ากและยังคงเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
มีการพัฒนาเมือง คนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วที่มีปริ มาณการใช้กระดาษต่อประชากรสู ง
เช่น อเมริ กาเหนือ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น ซึ่ งหากแยกเป็ นชนิ ดของกระดาษ ก็จะลดลงในกระดาษรี มใหญ่ จากการถูกทดแทน
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขึ้นในกระดาษรี มเล็ก เช่นเดียวกับตลาดในประเทศ

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

(ก)

ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
 โรงงานทีใ่ ช้ ในการผลิต
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน รวมทั้งสิ้ น 7 โรง อันประกอบไปด้วย
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจํานวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจํานวน 5 โรง โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต้
การบริ ห ารจัดการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง โรงงานเยื่อกระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิ ต กระดาษพิ มพ์เขี ย น 3 โรง ตั้ง อยู่ใ น
เขตอุ ต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง บริ เ วณดัง กล่ า วเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี การปลู ก ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ ล เอล้อมรอบ และ
มี อ่ า งเก็ บ นํ้าสํา หรั บ ใช้ใ นกระบวนการผลิ ต โรงงานกระดาษที่ 4 เป็ นโรงงานผลิ ต กระดาษพิ ม พ์เ ขี ย นที่ บ ริ ษ ัท ฯ
รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจาก HTP ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ส่ วนโรงงานที่ 5 เป็ นโรงงาน
กระดาษ Alizay ตั้งอยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
ทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์ เขียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โรงงาน
ทาเลทีต่ ้งั
ปี ทีเ่ ริ่มดาเนิน กาลังการผลิตติดตั้ง
การผลิต
(ตันต่ อปี )
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ 1
เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม
2539
175,000
(“Pulp 1”)
อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ 2
เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม
2540
252,000
(“Pulp 2”)
อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
427,000
รวม
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
ตําบลเขาหิ นซ้อน อําเภอพนมสารคาม
2536
45,000
(รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม
2538
240,000
(“Paper Mill 1”)
อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม
2539
240,000
(“Paper Mill 2”)
อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 เขตอุตสาหกรรม 304 ตําบลท่าตูม
2556
220,000
(“Paper Mill 3”)
อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงผลิตกระดาษ Alizay
รวม

ZI du Clos Pré, BP 4 , ALIZAY ,
FRANCE 27460
–

2556

300,000

–

1,045,000

กํา ลัง การผลิ ต และปริ ม าณการผลิ ต รวมของโรงงานผลิ ตเยื่อ กระดาษและโรงงานผลิ ต กระดาษพิม พ์เ ขี ย นของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่สามารถดําเนิ นงานได้จริ งแตกต่างจากกําลังการผลิตติดตั้งอย่างมีนยั สําคัญ เนื่ องจากฝ่ ายผลิตของบริ ษทั ฯ ได้
ปรับปรุ งกระบวนการผลิต (Debottlenecking) ให้สามารถดําเนินการผลิตได้ในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปริ มาณการผลิตอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอันเป็ นผลจากสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา กําลังการผลิตและ
ปริ มาณการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นไปดังนี้
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ปริ มาณการผลิตจริ งของกลุ่มบริ ษัทฯ (ตัน)
ปริมาณการผลิตจริง (ตันต่ อปี )
ปี 2558
ปี 2557
- เยือ่ ใยสั้น
โรงเยือ่ 1
236,550
242,636
โรงเยือ่ 2
271,150
264,799
รวมผลผลิตเยือ่
507,700
507,435
- กระดาษพิมพ์ เขียน
โรงงานกระดาษ 1
145,684
173,271
โรงงานกระดาษ 2
181,888
199,757
โรงงานกระดาษ 3
183,566
174,222
โรงงานกระดาษ HTP
29,092
35,187
โรงงานกระดาษ Alizey
234,559
156,664
รวมผลผลิตกระดาษม้ วนใหญ่
765,445
748,445
ผลผลิตกระดาษรี มเล็ก
600,875
570,705
ผลผลิตกระดาษรี มใหญ่
63,464
80,493
ผลผลิตกระม้วนสําเร็ จรู ป
28,695
36,560
รวมผลผลิตกระดาษสาเร็จรู ป
693,034
687,758

ปี 2556
227,979
262,010
489,989
223,224
242,810
88,555
42,914
52,953
650,456
447,825
60,175
34,843
542,843

โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษของกลุ่มบริ ษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริ ษทั ฯ พัฒนาและปรับปรุ งวิธีการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และได้
การรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008
และมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS
18001 : 2007 อี กทั้ง ยังได้กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO
(International Standard Organization: ISO) นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้วางระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทั้งในส่ วนของ
อาคารสํานักงานและโรงงาน โดยดําเนิ นการติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติตามจุดต่างๆ ในสถานประกอบการ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง และมีคณะทํางานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ น (Emergency Response Team: ERT) เพื่อให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาวัตถุดบิ
ไม้ ยูคาลิปตัส
แหล่งที่มา : เป็ นไม้ที่ให้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสู ง ซึ่ งผ่านการค้นคว้าวิจยั เกื อบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุ์ ด้วยวิธีแยกเนื้ อเยื่อ จากแม่พนั ธุ์ที่ดี ทํา ให้ได้ตน้ กล้าที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันหมด และได้เยื่อ
กระดาษที่ ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั มีโครงการนํากล้าไม้วิจยั ดังกล่าวไปดําเนิ นโครงการส่ งเสริ ม
การปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็ นการนําพื้นที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดรายได้เพิ่มอีก
ทางหนึ่ ง อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการเปิ ดรับซื้ อไม้โดยตรงจากเกษตรกรทัว่ ไป ลานไม้ โรงผลิตชิ้นไม้สับทัว่ ไป
และการจัดหาโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
วัสดุทดแทน : วัตถุดิ บที่ สํา คัญที่ ใ ช้ในการผลิ ตกระดาษพิมพ์เขี ยนคุ ณภาพสู ง คื อ ไม้ยูคาลิ ปตัส ซึ่ ง ในกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเยื่อ
กระดาษทัว่ โลกได้ยอมรับว่าเยือ่ กระดาษจากไม้ยคู าลิปตัส จะให้เยื่อกระดาษคุณภาพดี เหมาะกับการผลิต
กระดาษพิมพ์เขียนมากที่สุด แต่ท้ งั นี้ วัสดุที่อาจทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ ได้แก่
ชิ้นไม้จากไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชานอ้อย ฟางข้าว และเศษกระดาษที่ใช้แล้ว โดยบริ ษทั ฯ ต้องทําการปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและเทคนิ คการผลิตให้สามารถรองรับวัตถุดิบประเภทดังกล่าว ซึ่ งในปั จจุบนั ทางบริ ษทั ฯ มี
ความมัน่ ใจว่าแหล่งวัตถุดิบ คือไม้ยคู าลิปตัสจะมีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิต
ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ : จากที่ บริ ษทั ฯ มี โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกร โดยเริ่ ม
ดําเนินการส่งเสริ มตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมา
เยือ่ ใยยาวฟอกขาวสาหรับการผลิตกระดาษพิมพ์ เขียน
บริ ษทั ฯ ซื้อเยือ่ ใยยาวจากประเทศสวีเดน ฟิ นเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็ นส่วนใหญ่ เยือ่ ใยยาวถือเป็ นสิ นค้า Commodity มี
ผูผ้ ลิตมากราย หาซื้อได้โดยง่าย
สารเคมี
สารเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะนําเข้าจากต่างประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต และทัลคัม โดยบริ ษทั ฯ จะนําเข้าเองโดยตรง
หรื อสัง่ ซื้อจากตัวแทนจําหน่าย และสารเคมีที่สงั่ ซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ กรดซัล
ฟูริก และเมทธานอล
(ข)

การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ในปี 2544 มาตรฐาน
การจัดการด้านอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (TIS&OSHAS 18001) ในปี
2553 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) ตั้งแต่ ปี 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
 บริ ษทั ฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดย
กระบวนการผลิ ต จะใช้ค ลอรี น ไดออกไซต์แ ทนการใช้ก๊ า ซคลอรี น ในการฟอกเยื่อ จึ ง ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด สาร
ไดออกซิน
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)


บริ ษทั ฯ มีการวางแผนเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าทิ้งอย่างมีระบบ โดยได้ลงทุนก่อสร้างระบบบําบัดนํ้า และติดตั้ง
อุปกรณ์รวมถึงเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันมลภาวะ
 ระบบบําบัดนํ้าทิ้งของโครงการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งมี
ชื่อเสี ยงทางด้านการออกแบบระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากโรงงาน ทําให้น้ าํ ที่จะระบายออกนอกโรงงาน มีคุณสมบัติ
ดีกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซึ่ งนอกจากจะไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมแล้วยังนํามาใช้
ในการเกษตรในบริ เวณใกล้เคียงได้อีกด้วย
 เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพสูงซึ่งจะใช้น้ าํ ในกระบวนการผลิตน้อยส่งผลให้ตน้ ทุนลดลง
และลดปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งบําบัดลง
 ใช้น้ าํ จากอ่างเก็บนํ้าที่ขดุ ขึ้นเองไม่รบกวนแหล่งนํ้าสาธารณะเพื่อรองรับนํ้าหลาก นํ้าล้นในฤดูฝน โดยมีความจุ
รวม 36 ล้า นลู ก บาศก์เ มตร ซึ่ ง เพี ย งพอในการอุ ป โภคและบริ โ ภคของโรงงาน โดยไม่ ร บกวนแหล่ ง นํ้า
ธรรมชาติของชุมชน
 การไม่ระบายนํ้าสู่ แ หล่งสาธารณะ นํ้าที่ ระบายออกจากโรงเยื่อ และกระดาษจะไม่ร ะบายออกสู่ แหล่งนํ้า
สาธารณะแต่จะระบายสู่ อ่างเก็บนํ้าซึ่ งรองรับนํ้าที่บาํ บัดแล้วได้ถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามที่ได้
จัดทําสัญญาไว้แล้ว นํ้าดังกล่าวจะถูกใช้รดต้นไม้กระดาษในแปลงปลูกต้นกระดาษบริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งทําให้
ไม้เจริ ญเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
 ติดตั้งอุปกรณ์ขจัดกลิ่น เพื่อให้ปราศจากกลิ่นรบกวนทั้งภายในโรงงานและบริ เวณใกล้เคียง โดยจะนํากลิ่น
ส่งไปตามท่อเข้าสู่เตาเผา
 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle
ซึ่งการดําเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น เน้นการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ
 บริ ษทั ฯ เน้นการนํากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย ไปใช้
ในการปรับปรุ งดิน ในพื้นที่แปลงปลูกของบริ ษทั ฯ การนําปูนขาวที่เหลือใช้ ไปให้ชาวนา เพื่อปรับสภาพดิน
เปรี้ ยว โดยร่ วมกิจกรรมกับเกษตรอําเภอ
 โรงงานดําเนินการตามมาตรฐาน และได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านอา
ชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากกระทรวงแรงงานฯ ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน ตั้งแต่
ปี 2554 ถึ งปี 2558 และดําเนิ นการส่ งประกวดต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 6 (ในปี 2559) และรางวัลโครงการ
อุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่ งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2539
 ปัญหาเกีย่ วกับวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ได้เปิ ดเผยรายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อที่ 3. ปั จจัยความเสี่ ยงแล้ว

2.4

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3.

ปัจจัยความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ ตระหนักในความสําคัญของการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ดําเนินงานอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความสู ญเสี ยให้เหลือ
น้อยที่สุด รวมทั้งลดความไม่แน่นอนของผลการดําเนินงานในอนาคต อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การลงทุนในหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีความเสี่ ยง ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูล
ทั้งหมดที่ ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ ยงที่ มีนยั สําคัญต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าในปั จจุบนั ไม่
มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ผู ้
ลงทุนควรพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ ยงอื่นนอกเหนือจากที่ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี้

3.1

ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักต้นทางที่ใช้ในการผลิตเยื่อใยสั้น คือ ไม้จากต้นกระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ โดยต้นกระดาษนั้นได้ถูกวิจยั และ
พัฒนาขึ้นโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ตน้ กระดาษที่มีปริ มาณเยือ่ สูง มีความต้านทานโรค และทนต่อสภาวะ
อากาศในประเทศไทย ในส่วนของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ประกอบไปด้วย เยื่อใยสั้นที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
ผลิตได้เอง และเยือ่ ใยยาวที่กลุ่มบริ ษทั ฯ นําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการขาดแคลนวัตถุดิบหลักดังกล่าวในการผลิตเยื่อกระดาษ
และกระดาษอาจส่ งผลกระทบอย่า งมี นัยสํา คัญต่อการดําเนิ นกิ จการของกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้ อย่า งไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
มาตรการในการจัดหาวัตถุดิบที่ รัดกุม เพื่อ ลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากปั จจัยในด้านต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุดบิ หลักในการผลิตเยือ่ กระดาษ
เยื่อกระดาษทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตได้เป็ นเยื่อใยสั้น โดยใช้ไม้จากต้นกระดาษในกระบวนการผลิต ซึ่ ง กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้มีการลงนามในสัญญากับคู่คา้ ที่เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นผูเ้ พาะพันธุ์ตน้ กระดาษ บริ หารและจัดการการ
จัดหาไม้จากต้นกระดาษ รวมทั้งบริ หารและจัดการการขนส่ งไม้ดงั กล่าวให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น สัญญาจัดหาไม้ท่อนและไม้
สับ สัญญาจ้างบริ หารจัดการงานส่งเสริ มปลูกต้นกระดาษ
จากมาตรการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่กล่าวไว้ในข้างต้น ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เคยประสบปั ญหาจากการขาด
แคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ คงด้านวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้เพิ่มธุรกิจการส่ งออกไม้สับ
จากต้นกระดาษ เพื่อเป็ นวัตถุดิบให้กบั โรงผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศ ส่ งผลให้กระบวนการจัดหาไม้สับนั้นเพียงพอต่อ
การเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
2) วัตถุดบิ หลักในการผลิตกระดาษพิมพ์ เขียน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้เยือ่ กระดาษ 2 ประเภท ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน คือ เยือ่ ใยสั้น และเยือ่ ใยยาวสําหรับเยื่อใยสั้น
ที่ ตอ้ งใช้ในกระบวนการผลิ ตนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถผลิตได้เองเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกําหนดแผนในการผลิตให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ได้สูงที่สุด โดยนําเข้าเยือ่ ใยสั้นที่เป็ นส่วนต่างระหว่างความต้องการเยื่อใยสั้นใน
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กลุ่มบริ ษทั ฯ กับกําลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ โดยมีการสํารองปริ มาณเยื่อใยสั้นไว้ประมาณ 2– 4 เดือน ขึ้นอยูก่ บั สภาวะ
ตลาด
ในส่วนของเยือ่ ใยยาวนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เนื่ องด้วยเยื่อใยยาวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ ออ่อน
ซึ่งเป็ นต้นไม้พวกสน เติบโตได้ดีในที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะสัง่ ซื้อเยือ่ ใยยาวจากตลาดเป็ นรายครั้งทุก
2-3 เดือน ด้วยการให้ผผู ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเสนอราคาเข้ามาประมาณ 3 ราย ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการเข้าทําสัญญากับผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายรายใด เนื่ องจากผูผ้ ลิต
และ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเยือ่ ใยยาวในตลาดมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
จากการปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อบริ หารและจัดการวัตถุดิบ
เป็ นผลให้ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมากลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ ส่งผลกระทบในเชิ งลบต่อผล
ประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเชื่ อมัน่ ว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะสามารถควบคุม
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต
3) วัตถุดบิ อืน่
3.1) สารเคมี
นอกเหนื อ จากวัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ใ ช้ใ นกระบวนการผลิ ต เยื่อ กระดาษและกระดาษพิ ม พ์เ ขี ย น กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
จํา เป็ นต้องใช้สารเคมี ห ลายชนิ ด เป็ นจํา นวนมาก อาทิ เช่ น คลอรี น ไดออกไซด์ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต โซเดี ยมคลอเรต
แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟูริก เมทธานอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็ นต้น ซึ่ งการจัดซื้ อสารเคมี
เหล่านี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการเข้าทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับคู่คา้ รายใดเช่นเดียวกับการจัดหาเยื่อใยยาว เนื่ องจากสารเคมี
หลายชนิดที่กลุม่ บริ ษทั ฯ ใช้มีผผู ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายอยูใ่ นตลาดเป็ นจํานวนมาก ในราคาที่ใกล้เคียงกัน และจัดหาได้ง่าย
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ในฐานะผูซ้ ้ือมีอาํ นาจต่อรองค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ผลิตสารเคมีบางชนิดด้วยตนเอง ซึ่งสารเคมีดงั กล่าวมีผผู ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายจํานวนน้อยราย และใช้ในกระบวนการ
ผลิตในปริ มาณค่อนข้างมากเมื่อเที ยบกับสารเคมีชนิ ดอื่น เช่น คลอรี นไดออกไซด์ (ClO2) และแคลเซี ยมคาร์ บอเนตชนิ ด
สังเคราะห์(PCC) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบลงได้ นอกจากนี้ สารเคมีบางชนิ ดสามารถใช้
สารอื่นที่ มีอยู่ทว่ั ไปในตลาดทดแทนได้ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งมองว่า ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่ในระดับที่
สามารถบริ หารจัดการได้
3.2) นา้ ดิบและนา้ เพือ่ การอุตสาหกรรม
นํ้าดิบและนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นสาธารณู ปโภคหลักที่จาํ เป็ นและมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหานํ้าดิบและนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
กระบวนการผลิต ย่อมส่งผลกระทบให้การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ หยุดชะงักได้ ดังนั้น การจัดหาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในระยะ
ยาวย่อมเป็ นส่วนสําคัญที่จะช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดําเนินงาน เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนนํ้า กลุ่มบริ ษทั
ฯ เล็งเห็ นถึ งความจําเป็ นดังกล่าว จึ งได้จัดตั้งโครงการโรงกรองนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด ซึ่ งมี
ความสามารถในการผลิตและจําหน่ายนํ้าอุตสาหกรรม 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรื อ 29.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ ง
บริ ษทั ฯมีพ้นื ที่อ่างเก็บนํ้าประมาณ 800 ไร่ สามารถบริ การจัดหานํ้าดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และได้ทาํ สัญญา
ซื้อขายนํ้าอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
ทั้งนี้ การเข้าทําสัญญาซื้อขายนํ้าระยะยาวดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มัน่ ใจได้วา่ จะสามารถป้ องกันปั ญหาการ
ขาดแคลนนํ้าได้ในระดับหนึ่ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ้าดิบและนํ้า
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เพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น ความเป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะขาดแคลนนํ้าดิ บและนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับที่
ค่อนข้างตํ่า
3.1.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึ่ งเป็ นสิ นค้า
ที่แทบจะไม่มีความแตกต่างกัน และราคาของสิ นค้าดังกล่าวถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั้น ความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบย่อมส่ งผลต่อต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มี
ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) ไม่สูงนัก จึงเป็ นเหตุทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถผลักภาระ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั จํานวน และทําให้ราคาขายสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัตถุดิบดังกล่าวได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในระยะยาวได้
ตั้งแต่บริ ษทั ฯ ขยายกําลังการผลิตกระดาษในปี 2556 ส่งผลให้ปริ มาณเยือ่ ใยสั้นที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ ต้องนําเข้าเยือ่ ใย
สั้นจากต่างประเทศบางส่วน ซึ่งส่งผลกระทบทําให้อตั รากําไรขั้นต้นลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งวัตถุดิบเป็ น
ของตนเอง โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ศึกษาวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ตน้ กระดาษขึ้นมา และดําเนิ นการส่ งเสริ มการปลูกต้นกระดาษ
ในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้มีการปลูกต้นกระดาษในพื้นที่วา่ งเปล่าและบนพื้นที่ตามคันนา เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเยือ่ ใยกระดาษ และนําเยือ่ กระดาษที่ได้ไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนต่อไป ทั้งนี้ ต้นกระดาษเป็ นสายพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตเยื่อในปริ มาณมาก และมีค่าใช้จ่ายในการปลูกอยูใ่ นระดับเดียวกันกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสทัว่ ไป จึงทําให้กลุ่ม
บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ งในช่วงที่ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มีการวิจยั พัฒนาเทคนิ คที่ใช้วตั ถุดิบอื่นที่ตน้ ทุนตํ่ากว่ามาทดแทนเยื่อใยสั้นได้อีกบางส่ วน ทําให้ผลกระทบจากการนําเข้า
เยือ่ ใยสั้นต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก ซึ่ งในปี 2558 สัดส่ วนการใช้เยื่อใยสั้นนําเข้ามาใช้ในการผลิตไม่เกิน 1.52% ของปริ มาณ
วัตถุดิบสําหรับการผลิตกระดาษทั้งหมด อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่นๆ ที่หาซื้ อในตลาดได้ยาก
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
จากมาตรการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้างต้น ประกอบกับการลดปริ มาณการใช้วตั ถุดิบที่มีราคาสูง
และหาวัตถุดิบอื่นทดแทน ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มัน่ ใจได้วา่ จะสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้
โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมากนัก
3.1.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เยือ่ กระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนโดยทัว่ ไปเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ซึ่ งอาจทํา ให้ร าคาขายของผลิ ต ภัณฑ์ดังกล่ าวมี ความผัน ผวน และ/หรื ออาจปรั บตัว ลดลงอย่างมี นัยสําคัญ ได้ หากปั จจัย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะเด่นแตกต่าง
จากผูป้ ระกอบการรายอื่น อาทิเช่น ความเนียนเรี ยบของกระดาษ การต้านทานความชื้นของกระดาษ และการดูดซับหมึกพิมพ์
เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance and Technical Services) ที่คอยให้คาํ ปรึ กษา
และช่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปั ญหาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ การดําเนิ นการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถกําหนดตําแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยูใ่ นระดับกลางและระดับบน มีความใส่ ใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และไม่อ่อนไหวต่อระดับราคามากนัก ทําให้สามารถกําหนดราคาสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่สูงกว่า
ราคาเฉลี่ยของตลาด และไม่ผนั ผวนไปตามสภาวะอุตสาหกรรมมากนัก
อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างตราสิ นค้า Double A ให้เป็ นที่จดจําของผูบ้ ริ โภคในตลาด (Brand
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Awareness) และสื่ อสารถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับลูกค้าเป้ าหมายโดยตรงกับตลาดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอันดับแรกทุกครั้งที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
มีความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับสิ นค้าของ
คู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ จากการ
ดําเนินการทางการตลาดดังกล่าว ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาจําหน่ายสิ นค้าไว้ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากเกิ ดกรณี ที่ราคาขายผันผวนหรื อปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ ก็คาดว่าจะสามารถ
รักษาความสามารถในการทํากําไรไม่ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบมากนัก เนื่องจากระดับราคาสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ สู งกว่า
ราคาตลาดโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอยูแ่ ล้ว ทําให้มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงได้จากการส่ งเสริ มการขาย
อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่ดว้ ยตนเอง จึงทําให้สามารถบริ หารต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะช่วย
ลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาขายที่อาจกระทบต่อภาพรวมของการดําเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3.1.4

ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ าย
การผลิ ตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขี ยนเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่ ช่องทางการจัดจําหน่ ายและการกระจายสิ นค้า มี
ผลกระทบต่อความสําเร็ จของการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ น
อย่างมาก โดยได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้ามาดูแลการจัดจําหน่ายสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ ง
จะมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในสภาวะตลาด เข้ามารับผิดชอบในการจัดหาผูจ้ ดั จําหน่าย พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย
และวางแผนทําการตลาดร่ วมกับกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตรงไปยังช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก
ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตวั แทนจําหน่ายและผูจ้ ดั จําหน่ายมากกว่า 70 ราย สําหรับตลาดในประเทศ และมากกว่า 2,900 ราย สําหรับ
ตลาดต่างประเทศใน 145 ประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผูจ้ ดั จําหน่ายช่วยให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถกระจายสิ นค้าได้อย่างกว้างขวาง และช่วยขยาย
ฐานลูกค้าให้แก่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดขายที่ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ และผูจ้ ัด
จําหน่ ายแต่ละรายนั้นมี ความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยงั ได้เพิ่มช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้าด้วยการ
กระจายสิ นค้าผ่านร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่ (Modern Trade) หลายแห่ งที่ มีเครื อข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้พฒั นาช่องทางการจัดจําหน่ายรู ปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนย์ถ่าย
เอกสาร Double A Copy Center ศูนย์ถ่ายเอกสารสมาชิก Double A Copy Member และร้านขายกระดาษและเครื่ องเขียน
Double A Stationary Shop ร้านขายกระดาษและเครื่ องเขียนสมาชิก Double A Stationery Member รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรม
การตลาดและส่ งเสริ มการขายด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้ารู ้จกั และจดจําตราสิ นค้า
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยการสื่ อสารและกระจายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง
โดยผูจ้ ดั จําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าให้กบั ร้านค้าเหล่านี้
จากการที่กลุ่มบริ ษทั มีผจู ้ ดั จําหน่ายจํานวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น
ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มัน่ ใจได้วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ลดการพึ่งพิงผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึ่ งลงได้ และสามารถทําการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้ง ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นในตลาดด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ จะ
ช่ ว ยให้ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการพึ่ ง พิ ง ผู ้จัด จํา หน่ า ยอยู่ใ นระดับ ที่ สามารถควบคุ ม ได้แ ละไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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3.1.5

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ อเทคโนโลยี
ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชี วิตประจําวันของประชาชนทัว่ ไป ผูค้ นส่ วนใหญ่พ่ ึงพาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เนต และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันมากขึ้น ส่ งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทําให้ความต้องการใช้กระดาษเพื่อการติดต่อสื่ อสารทัว่ ไปลดน้อยลง อีกทั้ง ผู ้
ประกอบกิจการสื่ อสิ่ งพิมพ์แขนงต่างๆ ได้เริ่ มปรับเปลี่ยนมาใช้การนําเสนอและจําหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการจําหน่ายเมื่อเทียบกับสิ่ งพิมพ์ปกติยงั คงอยูใ่ นระดับที่ต่าํ มาก และผูใ้ ช้งานสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
นี้ยงั อยูใ่ นวงจํากัด กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และได้ปรับปรุ งกลยุทธ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้อ งกับ เทคโนโลยีที่ เ ปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา โดยมี แ นวทางในการดํา เนิ น การกับ พฤติ ก รรมการของผูบ้ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้ แบ่งออกเป็ น
1. การสร้างกลยุทธ์มุ่งเน้นการรองรับธุ รกิ จหรื อภาคส่ วน ที่มีความจําเป็ นต้องใช้กระดาษ อย่าง ทนายความ บัญชี
การศึกษา และ หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค
2. การขยายฐานธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนา ที่มีเทคโนโลยีกา้ วหน้าไม่เพียงพอ โดยประเทศกําลังพัฒนาจะมีการใช้
กระดาษเพื่อติดต่อสื่ อสาร หรื อ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์มากกว่าการใช้การสื่ อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงจากเทคโนโลยีที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในระยะยาวได้
3.1.6

ความเสี่ยงจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กนั และจําเป็ นต้องอาศัยความต่อเนื่ องโดยตลอด
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และรักษาระดับของยอดขายให้มีเสถียรภาพ หากกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ งหยุดชะงักเนื่ องจากกระบวนการผลิตเกิ ดปั ญหา หรื อทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จได้รับความ
เสี ยหาย หรื อได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและอยู่
นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ไฟฟ้ าดับ อุบตั ิเหตุในระหว่างปฏิบตั ิงาน อัคคีภยั และการก่อการร้าย ย่อมส่ งผล
ในเชิงพาณิ ชย์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันและแก้ไขในกรณี
ดังกล่าว เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และเพื่อบรรเทาความเสี ยหายที่จะได้รับจากเหตุการณ์ดงั กล่าวและผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงจากเหตุสุดวิสัย โดยใช้มาตรฐานสากลในการ
ออกแบบระบบการปฏิ บัติ งาน จัด ให้มีก ารฝึ กอบรมพนัก งานที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการผลิ ต การเดิ น เครื่ อ ง (Process
Operation) การบํารุ งรักษา (Preventive, Corrective and Predictive Maintenance) ให้มีความรู ้ความสามารถอย่างครบถ้วน มี
การจัดเตรี ยมอะไหล่และเครื่ องมือไว้อย่างเพียงพอ และได้ทาํ การออกแบบ ปรับปรุ ง พัฒนาขยายคอขวด (Debottlenecking)
ของกระบวนการผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ง จัด โครงสร้ างองค์กร กํา หนดอํานาจหน้าที่ มอบหมายงาน ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน เนื่ องจาก
การดําเนิ นงานในแต่ละส่ วนมีความซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทํางาน และกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดย
ดําเนิ นการติดตั้งระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ในสถานประกอบการ และได้เพิ่มจํานวนหัว
กระจายนํ้าดังกล่าวในพื้นที่ ที่มีความเสี่ ยงมาก อีกทั้ง มีการตรวจสอบระบบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั เป็ นประจําและต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะทํางานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ น (ERT) ซึ่ งมีหน้าที่ในการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางรับและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ ง
ได้กาํ หนดให้มีการประชุมกันภายในร่ วมกันทุกฝ่ ายร่ วมกัน เพื่อติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงดัง กล่าว โดยใช้หลักการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) เพื่อลดมูลเหตุของที่องค์กรจะเกิดความเสี ยหาย และควบคุมระดับความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ อ งค์กรยอมรั บ ได้ โดยคํานึ งการบรรลุเ ป้ าหมายขององค์กรเป็ นสําคัญ และนําเสนอผลการดําเนิ น งาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มน่ั ใจว่าการควบคุมบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรื อเหตุสุดวิสยั อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้ง หมด ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้จัด ให้ มี ก รมธรรม์ป ระกัน ภัย กับ บริ ษ ัท ประกัน ภัย ที่ มี ฐ านะการเงิ น ที่ ม ั่น คง และมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยให้แก่กิจการต่างๆ ซึ่งปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันภัยกับบริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) คุม้ ครองความเสี่ ยงภัย 2 ประเภทหลัก คือ ประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สินและสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งมีทุนประกันรวม
ทั้งสิ้น 22,656 ล้านบาท โดยมีวงเงินคุม้ ครองเป็ นจํานวน 11,000 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่ งมี
ทุนประกันรวม 1,950 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งประกันภัยทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถครอบคลุมความเสี่ ยงจากการดําเนิ นงาน
หยุดชะงักเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ หรื อเหตุสุดวิสัยอื่ นๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้นต่อการดําเนิ นธุ รกิ จและทรั พย์สินของที่ ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้น จึงช่วยให้ความเสี่ ยง
จากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงได้
3.1.7

ความเสี่ยงเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิ จ
เป็ นอย่างมาก เพื่อลดผลกระทบหรื อปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน บุคลากร ชุมชน และสภาพแวดล้อม จากการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ โดยมี ก ารวางแผนและกํา หนดมาตรการป้ องกัน ความเสี่ ย งดัง กล่ า ว ตั้ง แต่ ก ารเลื อ กทํา เลที่ ต้ ัง สถาน
ประกอบการที่ ห่ า งไกลจากชุ ม ชน การดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งโรงงานตามมาตรฐานสากล การติ ด ตั้ง ระบบกํา จัด กลิ่ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ การจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าจากกระบวนการผลิต และการฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในส่ วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่ งการดําเนิ นนโยบายต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยรักษาระดับคุณภาพชี วิตของพนักงานและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้ง มุ่งเน้นให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทีมงานเฝ้ า
ระวัง ปั ญ หาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งใกล้ชิ ด และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพัฒ นาระบบรั ก ษาความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานสากลในส่ วนของระบบ
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO14001และได้จดั ให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฎิบตั ิตามระบบ ISO 14001
โดยผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในส่ วนของระบบ
การจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิม่ เติมอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านชี วอนามัยและคณะกรรมการด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้น เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนิ น
โครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเพียงพอในการป้ องกันความเสี่ ยงและลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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3.2

ความเสี่ ยงด้ านการเงิน

3.2.1

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้จดั จาหน่ ายสินค้ า และลูกค้ า
ขั้นตอนการจําหน่ ายสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเริ่ มจากการที่ ตวั แทนจําหน่ ายหรื อลูกค้าส่ งคําสั่งซื้ อเข้ามายังกลุ่ม
บริ ษทั ฯ จากนั้นจะมีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันจนแล้วเสร็ จ ต่อมากลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่งสิ นค้าให้กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย
สิ นค้าหรื อลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ และจะได้รับเงินค่าสิ นค้าจากคู่คา้ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรม
ดังกล่าว มีโอกาสที่ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหรื อลูกค้าจะประสบปั ญหาทางการเงิ นหรื อขาดสภาพคล่องจนทําให้ไม่สามารถชําระค่า
สิ นค้าให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ อีกทั้ง ปั จจัยภายนอกอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการชําระเงินของคู่คา้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ภาวะ
ความไม่สงบภายในประเทศ ข้อพิพาททางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงิน เป็ นต้น ซึ่ งหากลูกหนี้การค้า
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ชําระค่าสิ นค้าได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงกัน หรื อไม่สามารถชําระค่าสิ นค้าบางส่ วนหรื อทั้งจํานวนให้แก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ย่อมส่ งผลให้ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดรั บของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เป็ นไปตามที่ ประเมินไว้ หรื อเกิ ด
ค่าใช้จ่ายจากการมีหนี้สูญ
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
347
283
580
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1)
(1)
(235)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
346
282
345
ลูกหนี้การค้า – กิจการทีไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

2,358
(9)
2,358

2,041
(2)
2,039

1,270
(7)
1,263

รวมลูกหนีก้ ารค้ า – สุ ทธิ

2,704

2,321

1,608

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ การค้าจากปี 2556 ถึงปี 2557 ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.34 ซึ่ งพฤติกรรมการจ่าย
ชําระเงิ นของลูกค้าจะมี รอบการจ่ายชําระเงิ นที่ เป็ นธรรมเนี ยมทางการค้าที่ เป็ นปกติ โดยลูกหนี้ การค้าไม่ใช่ลูกหนี้ ที่เกิ น
กําหนดชําระเงิน หรื อเกิดจากลูกค้าชะลอการชําระเงิน หรื อลูกค้าขาดสภาพคล่องในการชําระหนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระ โดยในส่วนของการจัดจําหน่ายสิ นค้าในต่างประเทศ
นั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายให้ตวั แทนจําหน่ายหรื อลูกค้าเปิ ดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรื อ
จ่ายเงินล่วงหน้าก่อนส่งสิ นค้า (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณี ที่สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็ น
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในวงการธุรกิจอย่างกว้างขวาง กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจขอให้คู่คา้ ทําการติดต่อ
สถาบันการเงินในประเทศเพื่อเพิ่มการยืนยัน (Add Confirm) เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ตนั้น ซึ่ งจะลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นใน
กรณี ที่สถาบันการเงิ นต่างประเทศประสบปั ญหาทางการเงิน อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยหนี้ เสี ย (Credit
Insurance) กับบริ ษทั ประกันภัยชั้นนําของโลกที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูท่ ี่ระดับ Aซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูง และมีความเสี่ ยง
ตํ่า และพร้อมที่จะจ่ายสิ นไหมทดแทนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าหนี้ ที่ผิดนัดชําระเนื่ องมาจากเหตุ
สุดวิสยั ต่างๆ รวมไปถึงการล้มละลายทางการเงินของคู่คา้ การปฏิวตั ิ และปั ญหาการเมืองภายในประเทศคู่คา้
สําหรับการจําหน่ายสิ นค้าภายในประเทศนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า ทั้งในส่ วน
ของประวัติบริ ษทั ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือก่อนที่จะเข้าทําธุรกรรมทางการค้าร่ วมกัน
ปั จจุบนั ลูกค้าหรื อตัวแทนจําหน่ายส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางในตลาดการค้าและมีความสัมพันธ์ที่ดี
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กับกลุ่มบริ ษทั ฯ มาอย่างยาวนาน ทําให้ในอดีตที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชําระของลูกหนี้ การค้า
ในประเทศมากนัก
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ฯ กําหนดเงื่อนไขการชําระเงินและหลักประกัน
ที่ เหมาะสมกับความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย และติ ดตามการชําระเงิ นโดยตรงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมี การจัดทํา
รายงานสถานะลูกหนี้ ปกติและลูกหนี้ ที่จะครบกําหนดเป็ นรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในการติดตามการชําระหนี้ อย่างใกล้ชิด หาก
พบว่ามีลูกหนี้เริ่ มผิดนัดชําระ จะมีการส่งหนังสื อทวงถามเป็ นระยะๆ รวมทั้งอาจบังคับให้วางหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามความ
เหมาะสม ตลอดจนถึงขั้นเข้าสู่การฟ้ องร้องดําเนินคดี
3.2.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขยายการส่งออกสิ นค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีจาํ นวนประเทศปลายทางเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ในแต่ละปี ปั จจุ บนั กว่า 145 ประเทศ แม้ว่านโยบายการส่ งออกของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะกําหนดราคาขายเป็ นสกุลเงิ นเหรี ยญ
สหรัฐฯ เป็ นส่วนใหญ่ แต่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในบางประเทศ รวมทั้งเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ กลุ่มบริ ษทั ฯจะส่งออกเป็ นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีรายได้หลักเป็ นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ที่มาจากสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี และอื่นๆ เช่น ดอลลาร์ ฮ่องกง หยวน มาเลเซี ยริ งกิ ต ปอนด์ และดอลล่าร์ ออสเตรเลีย เป็ นต้น ใน
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ก็มีตน้ ทุนวัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และเครื่ องจักรบางส่ วนที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเป็ นสกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐฯ และยูโร รวมทั้งยังมีค่าบริ การค่าขนส่งในต่างประเทศ ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขายในแต่ละประเทศที่ตอ้ ง
จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างๆ เช่น สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี หยวน ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน ดองเวียตนาม เป็ น
ต้น
แม้วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพยายามบริ หารกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินเดียวกัน เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) แต่ก็ยงั มีบางช่วงเวลาที่จะต้องอาศัยมาตรการ
อื่นมาเสริ ม เช่น การเข้าทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
จากการปฏิ บัติตามแนวทางดังกล่าวในข้างต้น ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มากนัก ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
สามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภาระหนี้ที่มีอตั ราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย หนี้สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ และหนี้สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

จานวนเงิน

อัตราดอกเบีย้

(ล้านบาท)

(ร้ อยละต่ อปี )

5,251.99

MMR MOR MLR-2.00

หลักประกัน

ครบกาหนด

มี

ภายใน 1 ปี

มี

2562

มี

2564

– ไม่มี –

2559 – 2563

–

–

LIBOR 6 เดือน +3.50 และ
3.20 – 3.60
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

363.19

MLR-1.5 ถึง MLR

(รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
เงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับโครงการโรงกระดาษ 3

2,725.42 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจํา

จากสถาบันการเงิน

12 เดือน+3.50

(รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หุ้นกูย้ มื ระยะยาวสกุลบาท

13,967.67 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50
(5.75, 5.8)และ(6.0-6.1)
สําหรับ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี

รวม

22,308.27

–

จากตารางข้างต้นจะเห็ นได้วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 7,977.41ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 35.75 กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ ยงจากการที่อตั ราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งอาจทําให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการดําเนินงานหรื อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม จากการเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นมา ทําให้สดั ส่วนของหนี้สินที่มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัวต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปรับลดลงซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถประมาณการต้นทุน
การดําเนิ น งานทั้งหมดได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น รวมทั้งสามารถควบคุ ม ต้น ทุ น ทางการเงิ น ให้อยู่ในระดับ ที่ มี
เสถียรภาพได้
3.2.4

ความเสี่ยงจากการชาระคืนหนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าซื้อ สัญญาเช่ าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดหาสิ นทรัพย์หลักที่ใช้ในการดําเนิ นงานบางส่ วนมาจากการเข้าทําสัญญาเช่าซื้ อและสัญญา
เช่าทางการเงิน รวมทั้ง ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่ วนมาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดําเนิ นธุรกิจ
ตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่า
ทางการเงิ นรวมทั้งสิ้ น 363.19 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี เป็ นจํานวน 163.53 ล้านบาท และมีเงิ น
กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดเป็ นสกุลเงินบาทรวมทั้งสิ้ น 2,725.42 ล้านบาท ซึ่ งมีส่วนที่ ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี จํานวน 453.82 ล้านบาท ซึ่ งภาระหนี้ สินดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ จําเป็ นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะ
สามารถชําระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญากูย้ ืมเงิน เพื่อไม่ให้การชําระ
คืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ สัญญากูย้ มื เงินระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย ได้กาํ หนดให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้ง การดํารงอัตราส่วนทางการเงินให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม อาทิเช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service
Coverage Ratio: DSCR) เป็ นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดของสัญญากูย้ ืมเงินได้
จะมีผลให้เจ้าหนี้เงินกูส้ ามารถเรี ยกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิม่ เติม หรื ออาจดําเนิ นการ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ยึดหลักประกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง ฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดตามสัญญากูย้ ืมเงิ นที่ ได้ทาํ ไว้กบั เจ้าหนี้ สถาบัน
การเงินทุกรายมาโดยตลอด และมีนโยบายในการบริ หารกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการชําระหนี้ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ งสามารถช่วยลดความเสี่ ยงจากการชําระคืนหนี้ เงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้กาํ หนดนโยบายที่จะพยายามรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น และโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง พยายามรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงินต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ น
มาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น บริ ษทั ฯ เชื่อว่าจะทําให้ความเสี่ ยงจากการชําระคืนเงินกูย้ ืมให้แก่สถาบันการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ฯอยูใ่ นระดับตํ่า
3.2.5

ความเสี่ยงจากการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
ในการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อ 7.1(ญ) ในข้อกําหนดสิ ทธิของหุน้ กู้
นั้น กําหนดให้หนี้สินในสูตรการคํานวณไม่นบั รวมถึง (1) หนี้ดอ้ ยสิ ทธิ (2) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ และ (3) หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เนื่องจากเจ้าหนี้ดอ้ ยสิ ทธิจะมีสิทธิเรี ยกร้องชําระหนี้หรื อสิ นทรัพย์อนั ดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์และเจ้าหนี้ทว่ั ไปในกรณี ที่
บริ ษทั ล้มละลาย หรื อมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอนั ดับสูงกว่าผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิและหุน้ สามัญ โดยจะมีสิทธิเป็ น
อันดับสุดท้าย ซึ่งบริ ษทั ฯ เห็นว่าสิ ทธิไล่เบี้ยของหนี้ดอ้ ยสิ ทธิมีลกั ษณะใกล้เคียงกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
จึงนําหนี้ดอ้ ยสิ ทธิท้ งั 3 รายการดังกล่าวมานับรวมอยูใ่ นส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็ นหนี้สิน ซึ่งสูตรการคํานวณ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริ ษทั ฯ จะแตกต่างจากสูตรการคํานวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของหุน้ กูท้ ว่ั ไปที่หนี้สินจะใช้
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ทําให้ D/E Ratio ที่คาํ นวณตามสูตร
ของบริ ษทั ฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุน้ กูท้ ว่ั ไป อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่กิจการยังดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ หนี้ดอ้ ยสิ ทธิมี
สิ ทธิในการได้รับชําระหนี้เสมือนเทียบเท่ากับเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์และเจ้าหนี้ทว่ั ไป
การคํานวณ D/E Ratio ตามสูตรของบริ ษทั อาจส่งผลให้ในอนาคตบริ ษทั สามารถก่อหนี้ดอ้ ยสิ ทธิและ/หรื อภาระ
หนี้สินอื่นได้เพิ่มขึ้นไม่จาํ กัดจํานวน ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในการก่อหนี้มากกว่าบริ ษทั ทัว่ ไปที่กาํ หนดสูตร D/E
Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตของบริ ษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มในการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้น และแม้วา่ การก่อหนี้ดอ้ ยสิ ทธิของบริ ษทั ฯ จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็
ได้ แต่ผถู ้ ือหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ยังคงมีสิทธิเรี ยกร้องในการชําระหนี้หรื อสิ นทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้ดอ้ ยสิ ทธิท้ งั หมด โดยปี
2557 บริ ษทั ยังไม่มีภาระหนี้ดอ้ ยสิ ทธิเกิดขึ้น

3.3

ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเข้าทํารายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความ
เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น การเข้าทํารายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื ออาจก่อให้เกิดช่องทางที่ทาํ
ให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อไม่เป็ นไปตามตามกลไกของตลาด ซึ่ งจะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยง
อันเนื่องมาจากการเข้าทํารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปั จจุบนั การเข้าทํารายการ
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับกลุ่มที่ มีความเกี่ ยวโยงกันนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นรายการที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ อาทิเช่น การซื้ อขายสิ นค้า การให้บริ การ การกูย้ ืมระหว่างกัน เป็ นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 12 เรื่ องรายการระหว่างกัน

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

59

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และดําเนินมาตรการป้ องกันความเสี่ ยง โดยได้กาํ หนด
แนวทางในการพิจารณาถึงความจําเป็ นในการเข้าทํารายการระหว่างกัน และมีนโยบายในการดําเนิ นงานที่ชดั เจน เป็ นธรรม
และโปร่ งใส สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันทุกรายการ รวมทั้ง มีการกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน
โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะได้รับเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ มีลกั ษณะรายการเที ยบเท่ากัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การเข้าทํา
รายการระหว่างกันจะเป็ นไปอย่างถูกต้องและโปร่ งใส เช่น การจัดให้มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ การประเมิน
ราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาจากภายนอก การขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการ
เข้าทํารายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื ออาจมีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่สามารถ
ใช้สิทธิออกเสี ยงเพื่ออนุมตั ิการเข้าทํารายการได้ เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้ จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ นนโยบายที่เกี่ ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ทุกฝ่ ายมัน่ ใจได้วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม

3.4

ความเสี่ ยงทีม่ ีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทมีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั DOUBLE A HOLDINGS LIMITED (“DAH”) ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ จํานวน
302,114,804 หุ ้น คิดเป็ น ร้อยละ 74.53 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยนายโยธิ นดําเนิ น ชาญวนิ ชย์ ถือหุ ้นใน
บริ ษทั ฯ ทางตรงและอ้อมผ่าน DAH บริ ษทั แหลมเขายูคาโนโลยีจาํ กัด และบริ ษทั อีสเทิร์นการเกษตร จํากัด เป็ นสัดส่ วนรวม
ทั้งสิ้นร้อยละ 76.22 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวทํา
ให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ ในทุกเรื่ องที่ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่น้ ีเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่ อ ความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานและเพื่อให้สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

3.5

ความเสี่ ยงจากการไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

บริ ษทั ฯ มี สิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ ้นกู้คืนก่ อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ได้ท้ งั จํานวนหรื อบางส่ วนตามเงื่ อนไขที่
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกูน้ ้ ี โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิ เฉพาะของบริ ษทั ฯ เท่านั้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ ยงในการ
ได้รับชําระหนี้คืนก่อนกําหนด หากบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อน
ครบกําหนดดังกล่าวอาจทําให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ผลู ้ งทุนคาดไว้ (ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ 10.2 ของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู)้
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4.
4.1

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสําคัญของสิ นทรั พย์ถาวรหลักที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นหลัก ซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวนี้ มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีท้ งั สิ้ น 25,523
ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ นั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่ าตามบัญชี ณ
รายการ

31 ธันวาคม 2558

ลักษณะกรรมสิทธิ์

(ล้ านบาท)
1. ที่ดิน

1,417

เจ้าของ

2. อาคารและส่วนปรับปรุ งที่ดินและอาคาร

3,992

เจ้าของ

16,832

เจ้าของ

4. เครื่ องมือ

130

เจ้าของ

5. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

104

เจ้าของ

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

6. ยานพาหนะ

1,941 เจ้าของ/เช่าซื้อ/เช่าทางการเงิน

7. งานระหว่างการก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

1,107

รวม

25,523

เจ้าของ

รายการสินทรัพย์ ทซี่ ื้อมาของบริษัทย่ อย
ในเดือนมกราคม 2556 DA Alizay SAS ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อโรงงานและทรัพย์สินของโรงงานผลิต
กระดาษอลิเซ่จากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขยายฐานการผลิตใหม่ในประเทศฝรั่งเศสสําหรับการบุกตลาดในยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริ กาตะวันตก เดิมโรงงานแห่งนี้เป็ นของบริ ษทั เอกชนจากฟิ นแลนด์ ภายใต้ชื่อ โรงเยือ่ และโรงกระดาษอลิเซ่ (Alizay)
หลังประสบปั ญหาจนต้องปิ ดโรงงาน รัฐบาลฝรั่งเศสจึ งเข้าจึ งเข้าซื้ อกิจการเพื่อนํามาขายต่อให้นักลงทุนรายอื่นเพื่อให้เปิ ด
ดําเนิ นงานได้อีกครั้ง โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตกลงเลือกบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนของไทยที่ มีกระดาษไป
จําหน่ายในประเทศฝรั่งเศสอยูแ่ ล้วเข้ามาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการต่อเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส และ
เป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 18 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 720 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั Cabinet ROUX ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที่ดินและราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับอาคารและอุปกรณ์ ผลของการประเมินมี
มูลค่าสูงกว่าราคาทุนที่ซ้ือมาก เนื่องจากผูป้ ระเมินตั้งสมมุติฐานว่าบริ ษทั ฯ จะมีการดําเนิ นงานตามกําลังการผลิตของโรงงาน
บริ ษทั ฯและผูส้ อบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี แรกของการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ คาดว่าจะไม่สามารถดําเนิ นงานได้ตามนั้น
ดัง นั้น มู ล ค่ า ตามราคาที่ ป ระเมิ น ได้จึ ง สู ง เกิ น ไป จึ ง ได้เ พิ่ ม วิธีก ารประเมิ น ราคาโดยใช้วิธีพิ จ ารณาจากรายได้ (Income
Approach) เพื่อปรั บปรุ งมูลค่าของสิ นทรั พย์ที่ซ้ื อมาให้แสดงมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติ ฐานหลักที่ ใช้ใ นการประเมินราคา
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ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแ ทนจากการลงทุน อัตราคิ ดลดและอัตราการเติ บโต ซึ่ งดําเนิ นการประเมิ นโดยที ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ฯ และสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอีกครั้ง การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนี้มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยได้ปรับเพิม่
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 3,067 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของปี 2556
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ย่อยต้องปรั บลด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ซึ่ งในปี 2557 มีความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบสกุลเงินบาทอย่างเป็ นสาระสําคัญ จึงเป็ นเหตุให้มูลค่าสิ นทรัพย์ของ DA Alizay SAS
ลดลง จึ งได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใหม่โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ตามหลักเกณฑ์เดิ ม การ
ประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนี้มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 157
ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของปี ปั จจุบนั
โดยสิ นทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาเช่าทางการเงิ น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ผู้ถือครอง

หลักประกัน

ลักษณะวงเงิน

วงเงิน

บริ ษทั ฯ

สิ นค้าคงเหลือจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1,500

วงเงินกูร้ ะยะสั้น(1)

2,990 ล้านบาท

ล้านบาท
บริ ษทั ฯ

เครื่ องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์

สัญญาเช่าทางการเงิน

250 ล้านบาท

APM3

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในอนาคต เนื้ อ

วงเงินกูเ้ งินระยะยาว

3,200 ล้านบาท

วงเงินกูร้ ะยะสั้น(1)

800 ล้านบาท

ที่ 138 ไร่ และเครื่ องจักร โดยมี มูลค่ า
การจดจํานอง 4,600 ล้านบาท

หมายเหตุ : (1) วงเงินกูร้ ะยะสั้น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน วงเงินเลตเตอร์ ออฟ
เครดิต และทรัสต์รีซีส วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรื อวงเงินหมุนเวียนอื่นๆ

สินทรัพย์ ทไี่ ม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่ เป็ นซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี 10 ล้านบาท
มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
กรรมสิทธิ์
ราคาทุน

76

หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

(66)

รวมมูลค่ าสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ

เจ้าของ

10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เป็ นเครื่ องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
รู ปแบบ

ชื่อเจ้ าของ

เครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์/

ประเภทสินค้ า/

เลขทีค่ าขอ/ ประเทศ

ระยะเวลาคุ้มครอง/

บริการ

ทีจ่ ดทะเบียน

ครบกาหนดต่ออายุ

สิทธิบัตร
1. เครื่ องหมายการค้า

บมจ.ดับ๊ เบิ้ล เอ

กระดาษ/อุปกรณ์

เลขที่คาํ ขอ 688498,

10 ปี / 28 กุมภาพันธ์

“Quality”

(1991)

เครื่ องใช้สาํ นักงาน

559851

2561, 8 มิถุนายน

จดทะเบียนเอาไว้ 77

2563

ประเทศ
2. เครื่ องหมายการค้า

บมจ.ดับ๊ เบิ้ล เอ

ต้นไม้/กระดาษ

“Paper From Khan-Na (1991)

เลขที่คาํ ขอ 777885

10 ปี / 26 สิ งหาคม

จดทะเบียนเอาไว้ 35

2563

ประเทศ
3. เครื่ องหมายการค้า

บมจ.ดับ๊ เบิ้ล เอ

“Alpine”

(1991)

กระดาษ

เลขที่คาํ ขอ 528481

10 ปี / 9 สิ งหาคม

จดทะเบียนเอาไว้ 7

2566

ประเทศ
4. เครื่ องหมายการค้า

บมจ.ดับ๊ เบิ้ล เอ

“Shih-Tzu”

(1991)

กระดาษ

เลขที่คาํ ขอ 511361

10 ปี / 6 กุมภาพันธ์

จดทะเบียนเอาไว้ 3

2566

ประเทศ
5. เครื่ องหมายการค้า

บมจ.ดับ๊ เบิ้ล เอ

กระดาษ/เยือ่ /บริ การ/

“Double A”

(1991)

Stationery/ โทนเนอร์/ จดทะเบียนเอาไว้ 191 2563
เยือ่ /ยางรถยนต์/

เลขที่คาํ ขอ 426317

10 ปี / 30 พฤศจิกายน

ประเทศ

อาหาร/ต้นกล้า
กรณี ครบกําหนดระยะเวลาคุม้ ครอง แล้วสามารถยืน่ คําขอต่ออายุได้ ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั

4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับการผลิตเยื่อและกระดาษ ซึ่ ง
รวมถึงธุ รกิ จผลิตสารเคมีต่างๆ ที่ นาํ มาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุ รกิจผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าที่เป็ นแหล่งพลังงานสําคัญในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน รวมทั้ง ธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต อี ก ทั้ง หากมี ธุรกิ จ อื่ น ใดที่ น่ า สนใจ และมี ผ ลตอบแทนคุ ้ม ค่ า
บริ ษทั ฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่งการเข้าไปลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยการแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นคณะกรรมการหรื อเข้าร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งมี การ
กําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่สาํ คัญให้แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อควบคุมการดําเนินงานขององค์กรที่บริ ษทั ฯ เข้า
ไปถือหุน้ อยู่ ให้เป็ นไปในทิศทางที่บริ ษทั ฯ ได้วางเป้ าหมายไว้ และสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริ ษทั ฯ รวมทั้ง สามารถช่วย
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้
หมายเหตุ : คําชี้แจงและเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
รายการกาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เมื่อปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด) มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการ
ดําเนินงานและจากการคืนทุนของบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด (ซึ่ งขายสิ นทรัพย์ท้ งั หมดให้แก่บริ ษทั ฯ) และในช่วงเวลา
ดังกล่าว ผลประกอบการของ NPS (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้ าและพลังงาน มีโรงไฟฟ้ า จํานวน 5 โรง ขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้ง 435 เมกกะวัตต์ ณ ขณะนั้น) มีกาํ ไรสุทธิทุกปี และมีโอกาสในการขยายธุรกิจอีกหลายโครงการ เนื่องจากได้รับ
เลือกให้เป็ นผูช้ นะการประมูลโครงการรับซื้ อไฟฟ้ าจากเอกชน (SPP&IPP) นอกจากนี้ อาจมีการนําหุ ้นของ NPS เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง 1-3 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2553
เพื่อเป็ นการบริ หารกระแสเงินสดโดยการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 6/2553 จึงมีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ NPS จํานวน 338,599,994 หุ ้น ในราคา
ไม่เกินราคายุติธรรมที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาการเงินอิสระประเมินไว้หุ้นละ 21.54 บาท โดยบริ ษทั ฯได้เจรจาและเข้าซื้ อได้ในราคา
หุน้ ละ 14.5 บาท ทําให้บริ ษทั ฯมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ NPS ในอัตราร้อยละ 36.2 ณ ขณะนั้นภายหลังการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีการขยายกิ จการธุรกิ จหลักในหลายโครงการ เช่น โรงงานกระดาษที่ 3 และ
โรงงานกระดาษที่ประเทศฝรั่งเศส จากการขยายกิจการดังกล่าว บริ ษทั ฯต้องระดมเงินทุนด้วยการกูย้ ืมเงินเพิ่มมากขึ้น ทําให้
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน มีแนวโน้มสู งขึ้น จนอาจเป็ นอุปสรรคต่อการกูย้ ืมเงิน ณ ขณะนั้น บริ ษทั ฯจึงมีแผนนําหุ ้นของ NPS
ออกขาย เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดําเนิ นงานและขยายกิ จการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้พยายามสรรหาผูส้ นใจซื้ อหุ ้นในราคาที่ สูง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ แต่จากการสรรหาและเจรจา ปรากฎว่า Matrix เป็ นผูแ้ สดง
เจตนาซื้อหุน้ NPS เพียงรายเดียว โดยได้ส่งหนังสื อเจตนาขอซื้อหุน้ สามัญ NPS จากบริ ษทั ฯ จํานวน 100 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้น
ละ 21 บาท
บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าการขายหุ ้น NPS ให้แก่ Matrix นั้น ถือเป็ นการขายสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ (ณ ช่วงเวลานั้น) ให้แก่บริ ษทั ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ งตามหลักเกณฑ์การเข้าทํา
รายการเกี่ยวโยงฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และได้รับมติอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย ไม่มีสิทธิออกเสี ยง) ทั้งนี้ ต้องมีความเห็นจากที่ปรึ กษา
การเงินอิสระเสนอความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย บริ ษทั ฯจึงเลือกบริ ษทั กรุ งไทย แอด
ไวซ์เซอรี่ จํากัด ให้เป็ นที่ปรึ กษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการจําหน่ายหุ ้น NPS ตามที่ได้
รับคําเสนอซื้อจาก Matrix ดังกล่าว
จากการประเมิน บริ ษทั กรุ งไทย แอดไวซ์เซอรี่ จํากัด มีความเห็นว่า ข้อเสนอซื้ อหุ ้นของ Matrix ที่ราคา 21 บาทต่อ
หุน้ นั้น เป็ นราคาที่อยูใ่ นช่วงราคาที่บริ ษทั กรุ งไทย แอดไวซ์เซอรี่ จํากัด ประเมินได้จากวิธีการประเมินแบบแยกส่ วน ในกรณี
ที่ประเมินมูลค่าเงินลงทุนของโรงไฟฟ้ า IPP ตามมูลค่าทางบัญชี (ที่ช่วงราคา 19.12 – 26.33 บาทต่อหุ ้น) ดังนั้น ราคาและ
เงื่ อนไขในการเข้าทํารายการที่ เกี่ยวโยงกันนี้ จึ งมีความสมเหตุสมผล ตามข้อมูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้นของกลุ่ม NPS
โดยรวม อนึ่ง ประโยชน์ในการเข้าทํารายการและปั จจัยเสี่ ยงในการเข้าทํารายการมีดงั นี้
ประโยชน์ในการเข้าทํารายการ
1) บริ ษทั ฯจะได้รับกําไรก่อนหักภาษีจากการเข้าทํารายการขายหลักทรัพย์กบั Matrix จํานวนประมาณ 650 ล้านบาท
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั ฯจะมีสภาพคล่องทางการเงิ นที่ เพิ่มขึ้น และสามารถนําเงินที่ ได้ไปชําระคืนหนี้ ซึ่ งจะส่ งผลให้สัดส่ วนของ
หนี้ สินต่อผูถ้ ือหุ ้น (D/E Ratio) ของบริ ษทั ฯลดลง หรื อนําไปลงทุนในธุรกิจที่ มีโอกาสในการให้ผลตอบแทนที่ ดี
หรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลัก หรื อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
3) บริ ษทั ฯจะสามารถลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจําเป็ นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน
4) บริ ษทั ฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสี ยงตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ในวาระที่มีความสําคัญ
5) เป็ นการลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย
ปั จจัยเสี่ ยงในการเข้าทํารายการ
1) บริ ษทั ฯจะได้รับเงินปั นผลจาก NPS ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ลดลง
2) บริ ษทั ฯ อาจได้รับความเสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุน้ NPS ในอนาคต จากเหตุการณ์ในอนาคต
3) บริ ษทั ฯ อาจมีสัดส่ วนการถือหุ ้น NPS ที่ลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 25 หาก NPS มีการเพิ่มทุนที่มีผลต่อทุนชําระแล้วของ
NPS เพิ่มเติมในอนาคต
ต่อมา บริ ษทั ฯ จึงเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ ้น NPS ให้ Matrix ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามลําดับ
ภายหลังได้รับมติอนุ มตั ิเรื่ องการขายหุ ้น NPS ให้ Matrix ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการเจรจาและจัดทํา
สัญญาซื้ อขายหุ ้นระหว่างบริ ษทั ฯและ Matrix จนได้ขอ้ สรุ ปและมีการลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น NPS ร่ วมกันเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2557 สําหรับหุ ้นสามัญ NPS จํานวน 100 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 21 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท
โดย Matrix ให้สญ
ั ญาว่าจะนําเงินจํานวน 2,100 ล้านบาท มาชําระให้แก่บริ ษทั ฯภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้น
ซึ่ งต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทั้งบริ ษทั ฯและ Matrix ได้ตกลงกันแก้ไขระยะเวลาการชําระเงินจาก 60 วัน เป็ น
120 วัน นับแต่วนั ที่ทาํ สัญญาซื้อขายหุน้ เพราะ Matrix ได้แจ้งต่อบริ ษทั ฯว่าจะจัดการเงินที่จะนํามาชําระค่าหุ ้นให้ครบถ้วนได้
ภายในระยะเวลาที่แก้ไขใหม่ดงั กล่าว
สัญญาซื้อขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มิได้กาํ หนดเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับเรื่ องการโอนหุ ้นเอาไว้
ตามกฎหมายแล้วจึงต้องดําเนินการโอนหุน้ ทันทีที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ เรี ยบร้อยโดยคู่สญ
ั ญา
อนึ่ง ในช่วงพ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯมีผลประกอบการและสภาพคล่องลดลง การขายหุ ้น NPS และโอนหุ ้นให้แก่ Matrix
ทันทีจึงเป็ นการทําไปเพื่อลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจําเป็ นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน และ
ทําให้บริ ษทั ฯสามารถบันทึกบัญชีและรับรู ้รายได้จากมูลค่าเงินค่าขายหุน้ NPS ได้ภายในรอบบัญชีของปี พ.ศ. 2557
นอกจากนี้ เนื่ องด้วย Matrix เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯเองจึงทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินของ Matrix และรายละเอียดความคืบหน้าของ Matrix ในการรวบรวมเงินทุนเพื่อนํามาใช้เป็ นเงินค่าซื้ อหุ ้น NPS เป็ น
อย่างดี บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับชําระเงินค่าหุน้ จาก Matrix นั้นมีค่อนข้างตํ่า ถึงแม้มีการโอนหุ ้น
NPS ให้แก่ Matrix ไปแล้ว ทั้งที่ยงั ไม่ได้รับชําระเงินค่าหุน้
Matrix และ ฟิ วเจอร์ โฮลดิ้ง มีการปรับโครงสร้างแผนการลงทุนและแผนการดําเนิ นธุรกิจ Matrix จึงเข้าทําสัญญา
ซื้อขายหุน้ NPS กับฟิ วเจอร์โฮลดิ้ง โดย Matrix มีหนังสื อแจ้งบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ [24 มีนาคม 2558] ว่า ฟิ วเจอร์ โฮลดิ้งจะเป็ นผู ้
ชําระเงินค่าหุน้ NPS จํานวน 2,100 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ฯแทน Matrix
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ของคดี ความหรื อข้อพิพาททาง
กฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยมิได้มีคดีความที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
ฯ อย่างมีนยั สําคัญที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้มีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริ ษทั ฯ
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6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่

ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และบุคคลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1

ข้ อมูลทัว่ ไป

6.1.1

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
: บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และ
เยือ่ กระดาษ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0107537000602
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 5,029.86 ล้านบาท
: 4,053.69 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
405,369,559 หุน้
หุ้ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด : หุน้ สามัญ
ของบริ ษัท
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้

6.1.2

บริษัทย่ อย
1) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จากัด (“AAH”)
: บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเพื่อการลงทุน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตําบลบางวัว
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
: 0105538054097
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 2,600.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 2,600.00 ล้านบาท
2) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จากัด (“APM3”)
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1/2 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255549000731
: 3,500.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 3,500.00 ล้านบาท
3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จากัด (“CLO2”)
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: บริ ษทั ซี.แอล.โอ.ทู จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายคลอรี นไดออกไซด์
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255553000686
: 104.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 104.00 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
4) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จากัด (“LQP2”)
: บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายปูนขาวและนํ้ายาขาว
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
: 0255553000678
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 322.00 ล้านบาท
: 322.00 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
5) บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จากัด (“DAO2”)
: บริ ษทั ดี.เอ.อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายออกซิเจนชนิดแข็งและชนิดเหลว
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
: 0255557000117
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 47.20 ล้านบาท
: 47.20 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
6) บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จากัด (“HTP”)
: บริ ษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 99/1 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหิ นซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105533112579
: 200.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
: 200.00 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
7) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จากัด (“HTSM”)
: บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 203 หมู่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
: 0105537071664
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 40.00 ล้านบาท
: 40.00 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
8) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
: Quality Paper Mill Limited
ชื่ อบริ ษัท
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ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

: ผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
: Mahatab Center (4th Floor, Suite #2), New: 177, Shahid Syed Nazrul
Islam Sarani, Old 31 Bijoynagar, Dhaka-1000, Bangladesh
เลขทะเบียนบริ ษัท
: C 89465/11
: 1,750.00 ล้านตากา
ทุนจดทะเบียน
: 157.90 ล้านตากา
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
9) บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ นา้ ใส จากัด (“DA NS”)
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด
(ชื่อเดิม “บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จํากัด”)
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการขายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 274 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105538077445
ทุนจดทะเบียน
: 501.616 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 501.616 ล้านบาท
10) บริษัท แอ๊ ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 (“APulpM3”)
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเยือ่ กระดาษ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255556000156
ทุนจดทะเบียน
: 150.00 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 92.58 ล้านบาท
หมายเหตุ: APulpM3 ได้รับชําระทุนเพิ่มเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เป็ น
92.58 ล้านบาท
11) Metro Profit International Limited
ชื่ อบริ ษัท
: Metro Profit International Limited
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเพื่อการลงทุน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 1753807
ทุนจดทะเบียน
: 350 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 350 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
12) DA Alizay SAS
ชื่ อบริ ษัท
: DA Alizay SAS
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: ZI du Clos Pré – 27460 Alizay
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 790 462 972 R.C.S. EVREUX
ทุนจดทะเบียน
: 35.226 ล้านยูโร
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 35.226 ล้านยูโร
13) Eastsun International Trading Limited
ชื่ อบริ ษัท
: Eastsun International Trading Limited
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเพื่อการลงทุน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 860878
ทุนจดทะเบียน
: 67.15 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 67.15 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
14) APC Middle East FZE
ชื่ อบริ ษัท
: APC Middle East FZE
ประเภทธุรกิจ
: Paper Converting
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: Office no. LB 15229, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Warehouse address : Plot no. S60520, JAFZA South, Dubai, United Arab
Emirates
: 160228
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 1.0 ล้านเหรี ยญอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 1.0 ล้านเหรี ยญอาหรับเอมิเรตส์
15) Alizay Paper Converting Egypt LLC.
ชื่ อบริ ษัท
: Alizay Paper Converting Egypt LLC.
ประเภทธุรกิจ
: Paper Converting
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo
: 85903
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 240,000 ปอนด์อียปิ ต์
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 240,000 ปอนด์อียปิ ต์
16) บริษัท ทอฟเต้ วัน จากัด
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั ทอฟเต้ วัน จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการขนส่งสิ นค้าทางทะเล และทะเลชายฝั่ง
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 2/1 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255547000271
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 1.0 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 1.0 ล้านบาท
17) บริษัท คันนา จากัด (“KN”)
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั คันนา จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: สนับสนุนและส่งเสริ มการปลูกต้นกระดาษ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 207 หมู่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
: 0255551000468
เลขทะเบียนบริ ษัท
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
: 530.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 530.00 ล้านบาท
18) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”)
ชื่ อบริ ษัท
: DA International Capital Holding Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเพื่อการลงทุน
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 12 ALJUNIED ROAD, #02-01 KH PLAZA, ALJUNIED, SINGAPORE
(389801)
: 201406043Z
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 200,000 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์
: ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
19) Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”)
ชื่ อบริ ษัท
: Advance Thabaung Mill Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: อุตสาหกรรมผลิตเยือ่ ,กระดาษ และไฟฟ้ า
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: Room 1003, 10 Floor, Building A, Pearl Condo, Kabaraye Pagoda Road,
Bahan Township, Yangon, Myanmar
: 95FC/2014-2015
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 150,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
: ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
20) A-Maritime Holding Company Limited (“AMH”)
: A-Maritime Holding Company Limited
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: Investment Holding
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 2144139
: 32.15 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 32.15 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
21) Tofte 1 Shipping Company Limited
: Tofte 1 Shipping Company Limited
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

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

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 2151387

ทุนจดทะเบียน

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

22) NPS Mosa Shipping Company Limited
: NPS Mosa Shipping Company Limited
ชื่ อบริ ษัท
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

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

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 2151366

ทุนจดทะเบียน

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

23) Alizay 1 Shipping Company Limited
: Alizay 1 Shipping Company Limited
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

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

เลขทะเบียนบริ ษัท

: 2151395

ทุนจดทะเบียน

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

: 5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

24) NPS MOSA Shipping S.A.
: NPS MOSA Shipping S.A.
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building,
Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of
Panama
: N/A
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
: ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
25) Tofte 1 Shipping S.A.
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
26) Alizay 1 Shipping S.A.
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

: Tofte 1 Shipping S.A.
: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
: 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building,
Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of
Panama
: N/A
: 10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
: : Alizay 1Shipping S.A.
: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

6.1.3

: 71Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building,
Ramada Global Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of
Panama
: N/A
: 10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
: -

บริษัทร่ วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107553000123
(66) 37-208840
(66) 2-6591464
www.doubleapower.com
10,000 ล้านบาท
9,354.04 ล้านบาท

2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จากัด (“NPP2”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
57/5-9 หมู่ที่ 11 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0245554001309
(66) 38-532833 ต่อ 3222
(66) 38-532829
370 ล้านบาท
361.64 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จากัด (“NPP3”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า ไอนํ้า และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
94/1 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
0245554001317
(66) 38-855090
(66) 38-855089
1,640 ล้านบาท
1,640 ล้านบาท

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จากัด (“NPP5”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
217 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000786
(66)2-634-5230 ต่อ 3202
(66) 2-6591412
1,520 ล้านบาท
1,520 ล้านบาท

5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จากัด (“NPP5A”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
218 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000794
(66)2-634-5230 ต่อ 3201
(66) 2-6591464
1,618 ล้านบาท
1,558.50 ล้านบาท

6) บริษัท ฟิ วเจอร์ กรีนเนอร์ จี จากัด (“FG”)
(เดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จำกัด”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

บริ ษทั ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์จี จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(ย้ายที่ต้ งั สํานักงานใหญ่เป็ น เลขที่ 155 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม
อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
0255555000969
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:

-(66) 37-208840
-(66) 2-6591464
1,970 ล้านบาท
1,828.575 ล้านบาท

7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จากัด (“NPP11”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000620
(66)2-634-5230 ต่อ 3315
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
950 ล้านบาท
950 ล้านบาท

8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จากัด (“NPP12”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000270
(66) 37-208800
(66) 2-6591412
1,515 ล้านบาท
378.75 ล้านบาท

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จากัด (“IPP IP2”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:

บริ ษทั ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื้อไฟฟ้ า
จากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
94/1 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
0245555000985
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
1,380 ล้านบาท
1,310.44 ล้านบาท

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จากัด (“IPP IP7”)
ชื่ อบริ ษัท
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

:

บริ ษทั ไอพีพี ไอพี 7 จํากัด
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000214
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
660 ล้านบาท
596.08 ล้านบาท

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จากัด (“CHP1”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ซีเอชพี 1 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000471
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
130 ล้านบาท
130 ล้านบาท

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จากัด (“CHP3”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ซีเอชพี 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001519
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
250 ล้านบาท
250 ล้านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จากัด (“CHP5”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ซีเอชพี 5 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001527
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
350 ล้านบาท
333 ล้านบาท

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จากัด (“CHP7”)
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ซีเอชพี 7 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000222
(66) 37-208800-39 ต่อ 3636
(66) 2-6591410, (66) 2-6591412
1 ล้านบาท
1 ล้านบาท

15) บริษัท อี 85 จากัด (“E85”)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ เอทานอล จํากัด”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั อี 85 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
78 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000081
(66) 37-208800
(66) 2-6591417
3,853 ล้านบาท
3,853 ล้านบาท

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จากัด (“SNB”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ้ามันรําดิบและนํ้ามันรําสกัด
107/1 หมู่ที่ 2 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0105531003578
(66) 38-538512
(66) 38-539754
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท

17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จากัด (“AL”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั แอช ลีชชิ่ง จํากัด
แยกสารเคมีออกจากขี้เถ้า
217 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000543
(66)2-634-5230 ต่อ 3216
(66) 2-6591464
155 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:

155 ล้านบาท

18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รู ฟท็อป จากัด (“NPS Solar Rooftop”)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จํากัด”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เอ็นพีเอส โซลาร์ รู ฟท็อป จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001098
(66) 37-208841-49
(66) 2-6591464
150 ล้านบาท
37.50 ล้านบาท

19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จากัด (“NPS OS”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0245552001221
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
310 ล้านบาท
310 ล้านบาท

20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จากัด (“NPS OR”)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จํากัด”)
ชื่ อบริ ษัท
: บริ ษทั เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0255551000301
โทรศัพท์
: (66) 37-208841-48
โทรสาร
: (66) 2-6591464
ทุนจดทะเบียน
: 100 ล้านบาท
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
: 100 ล้านบาท

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จากัด (“NPS Cape”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เอ็นพีเอสเคป จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000601
(66) 37-208841-48
(66) 2-6591464
1 ล้านบาท
1 ล้านบาท

22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิง้ จากัด (“OSH”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:

บริ ษทั โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
2169333
+852 2549 2579
+852 2549 9848
32.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
32.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จากัด (“OC”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:

บริ ษทั โอเชี่ยน เคป จํากัด
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
2172548
+852 2549 2579
+852 2549 9848
5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
5,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

24) บริษัท อินเตอร์ สตีวโี ดริ่ง 5 จากัด (“ITS5”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

:
:
:
:
:

บริ ษทั อินเตอร์ สตีวโี ดริ่ ง 5 จํากัด
บริ การทุ่นขนถ่ายสิ นค้ากลางทะเล
187/3 หมู่ที่ 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0245544000792
(66) 38-540330
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:

(66) 38-540331
68 ล้านบาท
68 ล้านบาท

25) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:

NPS Cape Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
71 Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global
Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama
N/A
10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

26) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:

Alizay 2 Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อเดินทะเล
71 Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global
Business Center, M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama
N/A
10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

27) บริษัท นา้ ใส 304 จากัด (“NS304”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบและนํ้าเพือ่ การอุตสาหกรรม
355 หมู่ที่ 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255548000037
(66) 37-208800 ต่อ 3839
(66) 2-659-1432
462 ล้านบาท
374.42 ล้านบาท

28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จากัด (“DARC”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์

:
:
:

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

บริ ษทั ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
ศึกษาวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ตน้ กระดาษและต้นพลังงานรวมไปถึงเยือ่
กระดาษและกระดาษ
122 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000235
(66) 37-208800
80

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:

(66) 2-6591424
30 ล้านบาท
30 ล้านบาท

29) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

: PT. Utami Jaya Mulia
: ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิ น
: Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 33-A,
Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara 73811
: 2090.2011
: (62) 519 21344
: 34,000 ล้านรู เปี ยห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital)
: 22,600 ล้านรู เปี ยห์อินโดนีเซีย (Issued Capital)

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

30) บริษัท โซนิส สตาร์ ช เทคโนโลยี จากัด (“SNST”)

6.2

ชื่ อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว

:
:
:
:
:

บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด
ผลิตและจําหน่ายแป้ งมันสําปะหลังและก๊าซชีวภาพ
99/2 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)
(66)38-855100
(66)38-855100 ,(66)2-6591490
270 ล้านบาท
270 ล้านบาท

บุคคลอ้ างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่ อบริ ษัท

:

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด)
193/136-137 อาคารเลครั ชดา ถนนรั ชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
(66) 2-264-0909
(66) 2-264-0789-90
www.ey.com
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
2) สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจา
2.1 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย
3) นายทะเบียน
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
ชื่ อบริ ษัท

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
ชื่ อบริ ษัท

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558
ชื่ อบริ ษัท

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
4) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
ชื่ อบริ ษัท

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่ ตั้งสานักงานใหญ่

:

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

(66) 2-2962000

โทรสาร

:

(66) 2-6831298

โฮมเพจ

:

www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
ชื่ อบริ ษัท

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558
ชื่ อบริ ษัท

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

7.
1.
7.1

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,029,864,510 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน
502,986,451 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งสิ้ น 4,053,695,590 บาท
โดยเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 405,369,559 หุน้

7.2

ผู้ถือหุ้น

(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีรายละเอียดของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. Double A Holdings Limited(1)

จานวนหุ้น

อัตราส่ วนการถือหุ้น

(หุ้น)

(ร้ อยละ)

302,114,804

74.53

2. Income Growth Securities Limited(3)

23,633,000

5.83

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

23,400,000

5.77

4. Averline Investments Ltd. (5)

23,300,000

5.75

5. Wisdom Tree Venture Ltd. (6)

23,300,000

5.75

6. บริ ษทั แหลมเขายูคาเทคโนโลยี จํากัด(2)

4,664,500

1.15

7. บริ ษทั อีสเทอร์นการเกษตร อินเตอร์เทรด จํากัด(2)

2,159,500

0.53

8. Hopewide Assets Limited

1,700,000

0.42

9. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์

574,500

0.14

10. นางสาวจินตนา ทรงเมตตา

190,000

0.05

11. บริ ษทั ชนภรณ์ จํากัด

50,000

0.01

12. นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์(2)

49,790

0.01

233,465

0.06

13. อื่น ๆ
รวม
หมายเหตุ :

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

405,369,559

100.00

(1) Double A Holdings Limited จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลภายใต้กฎหมายของประเทศ
Cayman Island เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุน (Holding Company)
นายโยธิ น ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ ถือหุ ้นทางตรงใน Double A Holdings Limited ในสัดส่ วน ร้อยละ
2.42 และถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่าน บริ ษทั Always Rich Limited ในสัดส่วนร้อยละ 97.58
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

(2) นายโยธิ น ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ มี การถื อหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั ฯ ผ่านการถื อหุ ้นใน Double A
Holdings Limited บริ ษทั แหลมเขายูคาเทคโนโลยี จํากัด และบริ ษทั อี สเทอร์ นการเกษตร
อินเตอร์ เทรด จํากัด จึ งทําให้นายโยธิ น ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ ถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเป็ นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 76.22 ของจํานวนหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
(3) Income Growth Securities Limited จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลในประเทศ British Virgin
Island เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริ ษทั ไม่ปรากฏว่ากรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน Income
Growth Securities Limited
(4) Asian Tech L.L.C.จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลในรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2547 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริ ษทั ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน Asian Tech L.L.C.
(5) Averline Investments Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลในประเทศ British Virgin Islands เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริ ษทั ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษ ัท ดั๊บ เบิ้ ล เอ (1991) จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ใน Averline
Investments Ltd.
(6) Wisdom Tree Venture Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลในประเทศ British Virgin Islands
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริ ษทั ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน Wisdom Tree
Venture Ltd.
(2)
ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ใ นเรื่ อ งที่มี ผลกระทบต่ อ การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยทีข่ ้ อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทฯ ร่ วมลงนามด้ วย
- ไม่มี - ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7.3

การออกหลักทรัพย์อนื่


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อตราสาร
หุ ้ น กู้ ข อ ง บ ริ ษั ท ดั๊ บ เ บิ้ ล เ อ (1991) จํ า กั ด ( ม ห าชน ) ค รั้ ง ที่ 1/2555
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูส้ ามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกําหนด
มูลค่าที่เสนอขาย
5,000.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.00 บาท
วิธีเสนอขาย
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนทัว่ ไปในประเทศ
วันที่เสนอขาย
17 ธันวาคม 2555
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน 17 ธันวาคม 2559
17 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.8 และ 6.1 ต่อปี สําหรับชุดที่ 2 และ 3
อันดับความน่าเชื่อถือ
BBB ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด
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ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ


อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ

หุ ้ น กู้ ข อ ง บ ริ ษั ท ดั๊ บ เ บิ้ ล เ อ (1991) จํ า กั ด ( ม ห าชน ) ค รั้ ง ที่ 1/2558
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูส้ ามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบกําหนด
3,000.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ (II-HNW)
19 พฤศจิกายน 2558
19 กุมภาพันธ์ 2562
19 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.90 และ 5.05 ต่อปี สําหรับชุดที่ 1 และ 2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด

ชื่อตราสาร
วงเงินที่เสนอขายได้
วงเงินที่เหลือคงค้างอยู่
วิธีเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 9 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ

ตัว๋ แลกเงินของ บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
6,500.00 ล้านบาท
2,976.00 ล้านบาท
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ในวงจํากัด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 - 3.2
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 – 3.3315
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3– 3.6
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด

ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน



หุ ้ น กู้ ข อ ง บ ริ ษั ท ดั๊ บ เ บิ้ ล เ อ (1991) จํ า กั ด ( ม ห าชน ) ค รั้ ง ที่ 1/2556
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูส้ ามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบกําหนด
8,500.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนทัว่ ไปในประเทศ
22, 27 กุมภาพันธ์ 2556 และ 11 มีนาคม 2556
22 กุมภาพันธ์ 2559
22 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50, 5.75, 6.00, 5.75 และ 6.00 ต่อปี สําหรับชุดที่ 1 2 3
4 และ 5
BBB ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริ ษทั ทริ สเรทติง้ จํากัด
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7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

7.4.1

นโยบายของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ น
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงิน
ปั นผลในแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการ
ขยายธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญากูย้ ืมเงินของบริ ษทั ฯ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น และการจ่ายเงิ น
ปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
7.4.2

นโยบายของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
โดยก่อนการจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละครั้ ง บริ ษทั ย่อยจะพิจารณาถึงผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อง
แผนการขยายธุรกิจของบริ ษทั ย่อยในอนาคต เงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญากูย้ มื เงินของบริ ษทั ย่อย และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ และการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ง
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่านดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายกิตติ
ดําเนินชาญวนิชย์
2. ดร.สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
3. นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
5. ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
6. นายประชา
จารุ ตระกูลชัย
7. นางพิศมัย
ศุภนันตฤกษ์
8. นายเสรี
จินตนเสรี
9. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
10. นายชาญวิทย์ จารุ สมบัติ

หมายเหตุ :

ตาแหน่ ง
ประธานผูก้ ่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(1) ประวัติคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
(2) นายกําพล ชยะสุนทร เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

กรรมการทีม่ อี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ชื่ อและจํานวนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือ นายกิ ตติ ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ ลงลายมือชื่ อและ
ประทับ ตราสําคัญ ของบริ ษ ัท หรื อ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายประชา จารุ ต ระกูลชัย นางพิ ศมัย ศุ ภนันตฤกษ์
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ นายชาญวิทย์ จารุ สมบัติ กรรมการสองในห้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั ฯ
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558
1. นายกิตติ
ดําเนินชาญวนิชย์
6/7
2. นายศิรินทร์
นิมมานเหมินท์(1)
2/7
3. ดร. สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
7/7
4. นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
7/7
5. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
5/7
6. ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
7/7
7. นายประชา
จารุ ตระกูลชัย
7/7
8. นางพิศมัย
ศุภนันตฤกษ์
5/7
9. นายเสรี
จินตนเสรี
6/7
10. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
7/7
11. นายชาญวิทย์ จารุ สมบัติ
6/7
หมายเหตุ : (1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2558

8.2

ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบ้ ริ หารประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หาร 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
2. นายกําพล
ชยะสุนทร
3. นายชาญวิทย์
จารุ สมบัติ
4. นายฐีระวิตต์
ลี้ถาวร
5. นายศิริศกั ดิ์
นาใจคง
6. นายวรภัทร
ปุญสิ ริ
7. นายวัชเรนทร์
นิสากรเสน
8. นางวรัตม์พิศา
อชะปาละศิริ
9. นางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมล
10. นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส(1)

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและเลขานุการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม ธุรกิจผลิตเยือ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม ธุรกิจผลิตกระดาษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม ธุรกิจต่างประเทศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม การตลาดต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
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หมายเหตุ :

(1) นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส ลาออกจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินของบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 และยังมิได้มีการแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินรายใหม่เข้าดํารง
ตําแหน่งแทน
(2) ประวัติคณะกรรมการและประวัติผบู ้ ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การใหญ่ มดี งั นี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
การปรับปรุ งแก้ไข และหรื อ การแต่งตั้งคณะทํางานต่างๆ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริ ษทั ทุกตําแหน่ง
3) กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ทาํ กิจกรรม
กับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ าํ การประจําหรื อไม่
4) จัดทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี ก่อนปี งบประมาณ
5) จัดซื้อ หรื อจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสิ นค้า) ที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
7) บริ จาคเงิน หรื อ สิ่ งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกี ฬา ภายในวงเงิ นครั้งละไม่เกิ น 2
ล้านบาท
8) เรื่ องอื่นๆ ที่ประธานกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
9) มอบอํานาจและหน้าที่ ช่วงให้พนักงานบริ หารระดับสู ง และหรื อคณะทํางานต่างๆ ของบริ ษทั ตามที่
เห็นสมควร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
1) ควบคุ มดู แลและกํากับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ฯ
2) จัดทําแผนงานประจําปี และงบประมาณการลงทุนประจําปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3) บริ หารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
4) รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
5) ปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ัทฯ ตลอดจนตามข้อ ผูกพันที่ บริ ษทั ฯ มี ต่ อหน่ ว ย
ราชการและต่อบุคคลภายนอก
6) ปฏิบตั ิและ/หรื อดําเนินการในเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดโครงสร้าง
การจัดการ ดังนี้
แผนภาพที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายกําพล ชยะสุนทร ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
25 สิ งหาคม 2547 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมกรรมการ
รายงานการประชุมกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
2) รับผิดชอบเพื่อดําเนินการเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานและติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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8.4
8.4.1

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้อ ย่า งชัด เจน โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่ งกรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ตารางที่ 8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ค่ าตอบแทน
จานวนคน
1. ค่ าตอบแทนรวมคณะกรรมการ

จานวนเงิน (บาท)

13

31,424,000

2.1 คณะกรรมการบริษัท

11

1,300,000

2.2 คณะกรรมการบริหาร

5

2,360,000

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

4

400,000

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

120,000

2. ค่ าเบีย้ ประชุม

รวม

35,604,000

2) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยผูบ้ ริ หารจะได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะสอดคล้องกับฐานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูบ้ ริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ในรู ปของเงินเดือนคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 47.81 และ 44.34 ล้าน
บาท และ 33.97 ล้านบาท ตามลําดับ
8.4.2

ค่ าตอบแทนอืน่
– ไม่มี –

8.5

บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 2,070 คน โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั้งสิ้ น
679.57 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายตอบ
แทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม 299.62 ล้านบาท
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ลําดับ

ปี 2558

จํานวนพนักงาน (คน)
บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย

รวม

1

สายงานสํานักบริ หาร

76

51

127

2

สายงานการตลาด - การขาย

42

183

225

3

สายงานการผลิต

1,569

446

2,015

4

สายงานสนับสนุนการผลิต , สํานักงาน

259

96

355

5

สํานักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ

124

55

179

2,070

831

2,901

679.57

299.62

979.19

รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

การเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานของบริษัทอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการควบรวมงานจัดหาวัตถุดิบ โดยบริ ษทั ฯ รับโอนพนักงานจากบริ ษทั คันนา
จํากัด เพื่อประสิ ทธิภาพการกํากับต้นทุนวัตถุดิบและการบริ หารงาน ทั้งนี้ มีพนักงานประจํา จํานวน 550 คน และ
พนักงานชัว่ คราว จํานวน 180 คน
ข้อมูล ณ วันที่

จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2556

1,656

31 ธันวาคม 2557

1,372

31 ธันวาคม 2558

2,070

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
- ไม่มี - ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่ องจากเชื่ อว่า
พนักงานเป็ นส่ วนสําคัญในความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่ จะพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ ดีกับ
บริ ษทั ฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพมุมสูงจาก Drone เข้ามาปรับใช้กบั การทํางาน
ในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการทํางานและรายงานผลที่เป็ นปั จจุบนั ตามสถานการณ์ สามารถแก้ไขปั ญหา หรื อข้อขัดแย้ง
ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร ตําแหน่ งงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
การผลิ ต โดยศึ กษาโครงสร้ างองค์กรระดับสากลอื่ นๆ เพื่อมาเปรี ยบเที ยบและนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่า น
กระบวนการแนวคิดต่างๆ และได้มีการดําเนินการ ดังนี้
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1) การฝึ กหัดพนักงานใหม่
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการปฐมนิ เทศและให้ความรู ้ข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิงานแก่พนักงานทุกคนในตําแหน่งหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย โดยในการนี้ให้มีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็ นพนักงานรุ่ นพี่ที่มีลกั ษณะงานคล้ายกัน เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและสอนงาน
รวมถึ งให้การแนะนําช่ วยเหลือในทุ กๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรั บตัวและเริ่ มงานกับบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
ราบรื่ น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยูใ่ นช่วงทดลองงานไม่เกิน 3 คน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีสื่อการเรี ยน
บรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการบังคับบัญชาและแผนการปฏิบตั ิงานตั้งแต่
ในช่วงทดลองงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู ้ และวัดผลการปฏิบตั ิงานเป็ นราย
เดือน โดยมีคณะทํางานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายในการพิจารณาความสามารถในการทํางาน ซึ่ ง
ผลการประเมินใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่ มงานใหม่
2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้พนักงานที่ ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่ หลักสู ตรอบรมการพัฒนาทักษะตามสายงาน ใน
โครงการแผนพัฒนาสายอาชี พ โดยเริ่ มหลักสู ตรของการทํางานอย่างมืออาชี พ ยกระดับความรู ้ความสามารถในการ
ทํางาน โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริ ษทั กําหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรี ยนการสอนไม่
น้อยกว่า 96 ชัว่ โมงต่อปี หรื อหากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ก็จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปด้วย การ
เรี ยนการสอน 96 ชัว่ โมงต่อปี นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสายอาชี พของพนักงานให้ประสบความสําเร็ จใน
อาชี พการงานได้ บริ ษทั ฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สื่อต่างๆ เช่น Electronics learning ในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่นอกเหนือเวลาทํางาน และเวลาการเรี ยนการสอนปกติ บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชีพมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งความก้าวหน้าและผลตอบแทนของ
พนักงานอีกด้วย
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9.
9.1

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบตั ิภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ในฐานะ
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริ มให้องค์กรมี
การกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเชื่ อ ว่า การนํา หลักบรรษัทภิ บาลมาปฏิ บัติใ นองค์ก รจะประสบผลสํา เร็ จได้ด้ว ยการ
บริ หารงานอย่างโปร่ งใส และจัดการธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการเสริ มสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสํานึ ก
ในจรรยาบรรณทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และผนวกกับการดํารง
รักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนํา เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากลไว้ดว้ ย
ในทางปฏิบตั ิเพื่อความโปร่ งใสในการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งมีความเป็ นอิสระและไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลหรื อการควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบและติดตามดูแลการดําเนินกิจการอีกชุดหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งถือ
เป็ นกลไกสําคัญที่ทาํ ให้โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระและมีความโปร่ งใสในการบริ หารงานยิง่ ขึ้น
รวมทั้ง บริ ษ ัท ฯ มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่ ท ํา หน้า ที่ เ สมื อนหนึ่ ง กลจัก รสํา คัญ ในการสอบทานการปฏิ บัติง านของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บัติสําหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยไว้เป็ น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ
และผูบ้ ริ ห าร” ซึ่ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท และจัด ทํา “คู่ มื อ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของพนัก งาน”
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทัว่ ไป และ เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามเจตนารมณ์ของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

9.2

คณะกรรมการชุ ดย่ อย

9.2.1 โครงสร้ างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
(1)
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่านดังนี้
1) นายกิตติ
ดําเนินชาญวนิชย์ ประธานผูก้ ่อตั้ง
2) ดร.สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
3) นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการ
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6)
7)
8)
9)
10)

นายเสรี
นายประชา
นางพิศมัย
นายโยธิน
นายชาญวิทย์

จินตนเสรี
จารุ ตระกูลชัย
ศุภนันตฤกษ์
ดําเนินชาญวนิชย์
จารุ สมบัติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2558
1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริ ษทั ฯ มีผล
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
2) นายสมชัย ฤชุพนั ธ์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ :

1) ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
2) นายกําพล ชยะสุนทร เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอานาจและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริ ษทั อํานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใด
คนหนึ่งหรื อหลายคนของบริ ษทั กระทําการแทนก็ได้
2) กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลใดที่ทาํ กิจการให้กบั บริ ษทั
โดยจะเป็ นผูท้ าํ การประจําหรื อไม่ประจําก็ได้
3) กําหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
4) ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
5) ในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน
หรื อบุคคลอื่น ไปปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
6) คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื่อดําเนิ นกิ จการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างโดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้กรรมการบริ หาร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
และบํ า เหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกํ า หนด แต่ ท้ ั งนี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ทธิ ข อง
กรรมการบริ หารผูน้ ้ นั ในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับในฐานะ
กรรมการ
7) คณะกรรมการมี อ ํา นาจกํา หนดชื่ อ และจํา นวนกรรมการผู ้มี อ ํา นาจลงนามผู ก พัน บริ ษ ัท พร้ อ มกับ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั ให้กระทําการแทนบริ ษทั ได้
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) นายกิตติ
ดําเนินชาญวนิชย์
2) นายศิรินทร์
นิมมานเหมินท์(1)
3) ดร. สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
4) นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
5) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
6) ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
7) นายประชา
จารุ ตระกูลชัย
8) นางพิศมัย
ศุภนันตฤกษ์
9) นายเสรี
จินตนเสรี
10) นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
11) นายชาญวิทย์ จารุ สมบัติ
หมายเหตุ :

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558
6/7
2/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7
5/7
6/7
7/7
6/7

1) นายศิรินทร์ นิ มมานเหมินท์ ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริ ษทั ฯ มีผลเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2558

(2)

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย
1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการบริ หาร
2) นายกิตติ
ดําเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริ หาร
3) นายประชา จารุ ตระกูลชัย
กรรมการบริ หาร
4) นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริ หาร
5) นายเสรี
จินตนเสรี
กรรมการบริ หาร
1) ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
2) นายกําพล ชยะสุนทร เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่ งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อดําเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริ ษทั ฯทุกตําแหน่ ง ส่ วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดับ
ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป เมื่อดําเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
3) กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ทาํ กิจกรรม
กับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ าํ การประจําหรื อไม่
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4) จัดทํางบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี ก่อนปี งบประมาณ
5) จัดซื้อ หรื อจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสิ นค้า) ที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
7) บริ จาคเงิน หรื อ สิ่ งของเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5 ล้าน
บาท
8) เรื่ องอื่นๆที่ประธานกรรมบริ ษทั มอบหมาย
9) มอบอํานาจและหน้าที่ช่วงให้กรรมการผูจ้ ดั การและหรื อพนักงานบริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ ตามที่
เห็นสมควรและเมื่อดําเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หาร ทั้งสิ้น 25 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการบริ หาร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)

ดร.วีรพงษ์
นายกิตติ
นายประชา
นายโยธิน
นายเสรี

รามางกูร
ดําเนินชาญวนิชย์
จารุ ตระกูลชัย
ดําเนินชาญวนิชย์
จินตนเสรี

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558
25/25
22/25
25/25
24/25
22/25

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริ ษทั ดั๊บเบิ้ ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
แต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีจาํ นวนอย่างน้อย 3
คน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการที่เป็ น
อิสระ ประกอบด้วย
1) ดร. สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3) พลเอกเชษฐา
ฐานะจาโร
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :

1) ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
2) นางสุรียพ์ ร เลขะวรรณ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3) นายศิริชยั สาครรัตนกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน
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ขอบเขตอานาจและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3) สอบทาน ให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) ดร. สมชัย
ฤชุพนั ธุ์
2) นายศิริชยั
สาครรัตนกุล
3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558
6/6
6/6
2/6

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ได้อนุมตั ิจดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2548 เพื่อให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ อันเป็ นแนวทางการกํากับดูแลกิ จการที่ดีตาม
มาตรการส่งเสริ มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย
1) นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2) นายประชา
จารุ ตระกูลชัย
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารในรอบปี 2558
1) นายศิ รินทร์ นิ มมานเหมินท์ ลาออกจากตําแหน่ งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี ผลเมื่ อวันที่
1 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ :

1) ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 1
2) นายศิริศกั ดิ์ นาใจคง เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ขอบเขตอานาจและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดงั นี้
1) นําเสนอนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง ต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนําสู่ การ
ปฏิบตั ิ
2) สนับสนุ นการบริ หารความเสี่ ยง โดยกําหนดโครงสร้ างของการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร พร้อมทั้งนํากลยุทธ์ดา้ นความเสี่ ยงไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยใช้วิธีการสร้างระเบี ยบปฏิ บตั ิและการ
ลงทุนในระบบที่เหมาะสม
3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรื ออาจจะเกิดขึ้น ซึ่ งมีผลกระทบต่อบริ ษทั
ทั้งภายในและภายนอก
4) นําเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการบริ ษทั
5) ทําหน้าที่เป็ นศูนย์รวมในการกํากับดูแลความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่างๆ ที่ ผปู ้ ระสานงานการบริ หารความ
เสี่ ยงรายงาน
6) ทบทวนรายงานการบริ หารความเสี่ ยง กํากับดูแลประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานทางการบริ หาร เพื่อจัดการ
กับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
7) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ตามที่มอบหมาย
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) นายศิรินทร์
นิมมานเหมินท์(1)
2) นายโยธิน
ดําเนินชาญวนิชย์
3) นายประชา
จารุ ตระกูลชัย
หมายเหตุ :

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2558
2/2
2/2
2/2

1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีผลเมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2558

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
นายศิริชยั สาครรัตนกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบที่ มีความรู ้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ น
โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
1) บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ปี 2544-2558
2) องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ปี 2554-2556
3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปี 2554-2557
4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
ปี 2554-2558
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9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด

9.3.1 กรรมการอิสระ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ทํา
โดยคณะกรรมการซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั ิ
พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางาน จากนั้นจึงนําเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ได้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เ ป็ นบิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่น ้อง และบุต ร รวมทั้ง คู่สมรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อ ย หรื อ ไม่เ ป็ นหุ ้นส่ ว นที่ มี นัย ในห้างหุ ้นส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ ว นร่ ว มบริ หารงาน ลู กจ้า ง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
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(9)

ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การสรรหากรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ทั้งกรรมการบริ หาร และกรรมการอิสระ จะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะ
พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั จะได้พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานเป็ นองค์ประกอบสําคัญด้วย
จากนั้นจึงจะนํารายชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บญั ญัติไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสี ยง โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะครั้งเดียวตามจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผูถ้ ือหุ ้น
ออกเสี ยงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจํานวนที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผู ้
ถือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ ป็ นประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ ง
ในสาม ซึ่ งถือเป็ นการออกตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นออกจากตําแหน่งจะกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่าสองเดื อน บุ คคลซึ่ งได้รับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี น้ ีตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การถอดถอนและการพ้นจากตาแหน่ งกรรมการ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอนหรื อพ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งผูถ้ ือหุ ้น
และผูล้ งทุนรายย่อยมีสิทธิ ในการออกเสี ยงตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ สรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนี้
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(1)

(2)

(3)

(4)

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสามของ
จํา นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี และถ้า จํา นวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ นสามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้
กรรมการออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งใน
ปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออกจากตําแหน่ง และปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่ ง
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้
นอกจากการพ้น ตํา แหน่ ง ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น จากตํา แหน่ ง เมื่ อ ตาย หรื อ ลาออก หรื อ
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาํ สั่ง
ให้ออก
การลงมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อให้กรรมการพ้นออกจากตําแหน่ งก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือ
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่ อยในการแต่ งตั้งกรรมการ
- ไม่มี การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถ
ในการบริ หารงานในสายที่เกี่ยวข้อง

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม

9.4.1 กลไกในการกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ตามที่บริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนจึงอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 เรื่ องการบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงกํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์ หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงกํากับดูแลให้มีการจัดทํา
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมเพื่อเปิ ดเผย
ข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน
9.4.2 ข้ อตกลงระหว่ างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอืน่ ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม (Shareholder’s
Agreement)
- ไม่มี -
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายและวิธีป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ จะได้ให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่กรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารในการเข้า ถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง บทกํา หนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้จัด ตั้งฝ่ ายนัก ลงทุ นสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่ อทําหน้าที่ สื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่จะเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั
ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั มี กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษทั ฯ ณ จังหวัดปราจี นบุรี เพื่อเป็ นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ และสัมพันธภาพอันดีกบั ผูล้ งทุน ภายใต้ชื่อโครงการ “AA เปิ ดบ้าน” โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู ้ งทุนได้เข้าเยี่ยมชม
ภายในโรงงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซึ่ งจะสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพกระดาษที่
ได้มาตรฐานของบริ ษทั ฯ จนเป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
สําหรับผูล้ งทุน หรื อผูส้ นใจ หรื อลูกค้า สามารถติดต่อ หรื อรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั้งข้อซักถาม
ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรื อโทรศัพท์ หรื อโทรสาร หรื อหนังสื อแจ้ง หรื อ email แจ้งฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริ ษทั ฯ จะตอบข้อซักถามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อ
ซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงาน และกระบวนการผลิตสิ นค้าให้สามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของตลาดอย่า งมี คุ ณ ภาพต่ อ ไป ทั้ง นี้ ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ กับ บริ ษ ัท ฯ แสดงไว้ดัง
รายละเอียดในด้านล่าง
Website
: http://corp.doubleapaper.com
Email
: ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท์
: 038 840 877
โทรสาร
: 038 538 968 – 72 หรื อ 02-6591324
ที่อยู่
: ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทั้ง
ที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 8,240,000 บาท 60,000 ยูโร 112,200
ดอลล่าห์ฮ่องกง 8,600 ดอลล่าห์สหรัฐ 11,000 เดอร์แฮม
2) ค่ าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นในรอบบัญชีน้ ี
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9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1) สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความเจริ ญเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริ งในการดําเนิ นธุรกิจ
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ ทธิ และความเท่า
เที ยมกันของผูถ้ ื อหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย และผูล้ งทุ นทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกคราว และผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับข้อมูลที่จาํ เป็ น
โดยเสมอภาค เพื่อประเมินสถานะของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และข้อมูลสนับสนุนต่างๆ
ซึ่ งจะมีการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่ งใส พร้อมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริ ษทั ฯ จะไม่กระทําการ
ใดๆ ที่มีลกั ษณะจํากัดสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ผู ้
ถือหุ ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ เว้นแต่กรณี การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างอิสระและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ตั้งข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูช้ ้ ีแจงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง
รวมถึงบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56 – 1)
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และบริ ษทั ฯ ยังมีหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ซ่ ึงถือเป็ นส่ วนหนึ่ งที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ ือหุ ้นอันเป็ นมาตรฐานของการบริ หารจัดการกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผู ้
ถือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ขึ้นที่บริ ษทั ฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั ฯ หากมีกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนที่ จะต้องพิจารณาเป็ นวาระพิเศษ หรื อกรณี ที่เป็ นเรื่ องที่ส่งผล
กระทบหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นกรณี ตามความจําเป็ นและเหมาะสม และการดําเนิ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปตามลําดับระเบี ยบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบล่วงหน้าหากมีการเพิม่ ระเบียบวาระ
3) การจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยระบุสถานที่ วันเวลา และกําหนดระเบียบ
วาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ไว้อ ย่า งชัด เจน พร้ อ มทั้ง ข้อ มู ล สํา คัญ และจํา เป็ นเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของที่ ประชุมตามระเบี ยบวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และ
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อ
เชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และประกาศทาง
หนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่ องกัน ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมหรื อออก
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เสี ยงลงคะแนนแทนได้ ตามแบบที่บริ ษทั ฯ กําหนดและจัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถรักษาสิ ทธิได้อย่างเต็มที่ และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยในด้านต่างๆ และ
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับทราบถึงรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ยวโยงกันของกิ จการ โดยจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังทุกครั้ง และในกรณี ที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ในด้า นการกํา หนดราคาและเงื่ อ นไขทางการค้า ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ สมื อ นกับ การทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจําเป็ น ไว้ในรายงานประจําปี และ
แบบรายงาน 56–1 อย่างสมํ่าเสมอ
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําแนวทางการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว นํามาใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1) บริ ษ ัท ฯ ยึด มั่น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่างโปร่ ง ใสและสุ จ ริ ต โดยเป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ
ข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับอื่นที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีนโยบายในการบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต เป็ นธรรม มีจริ ยธรรม และปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และด้วยความตั้งใจที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน
2) พนักงานมุ่งมัน่ ในการเสริ มสร้างและจรรโลงไว้ซ่ ึงเกียรติภูมิของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเสริ มสร้างชื่อเสี ยงและ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสิ นจ้าง และปฏิบตั ิหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมัน่ เพียร
อุทิศตนให้กบั งานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมัน่ สู่ ความสําเร็ จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
โดยรวม
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษ ัท ฯ ได้ต ระหนัก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการ ที่ จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ย
ความรู ้ ความสามารถ ความโปร่ งใส ความระมัดระวัง และความเป็ นอิสระจากกันอย่างชัดเจน บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มี
จํานวนกรรมการที่เหมาะสมและมีความสมดุล โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่ งเป็ น
กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน และกรรมการอิสระ 3
คน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กํา หนดให้มีก รรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการอิ สระ เพื่อปฏิ บัติ หน้าที่ และถ่ วงดุ ล
ระหว่างกันกับกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทที่ชดั เจนและสร้างให้เกิ ด
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ความสมดุลในด้านของนโยบายและการบริ หาร บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ซึ่ งกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และ
ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมัน่ ในการดําเนิ น
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรม นิ ติธรรม การเคารพต่อ
แนวปฏิบตั ิสากล สิ ทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการสนับสนุ นและดํารงไว้ซ่ ึ ง
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ผูร้ ับเหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผูม้ าเยือน รวมทั้งดูแลรักษา
ความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อมโดยบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ ป้ องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างรู ้ คุณค่า และดําเนิ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ดับ๊ เบิ้ล เอ มุ่งมัน่ สู่การเป็ นแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคันนา” เป็ นมาตรฐานใหม่ที่
เพียงมุ่งเน้นการผลิตกระดาษคุณภาพดีที่สุดสําหรับผูใ้ ช้ทว่ั โลก แต่ยงั ใส่ใจตั้งแต่วธิ ีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความ
ยัง่ ยืนและไม่ทาํ ของเสี ยให้เสี ยของ
พันธกิจ (Mission)
1. ทําให้ “กระดาษจากคันนา” เป็ นทางเลือกใหม่ของผูบ้ ริ โภคที่ได้เลือกใช้กระดาษคุณภาพไปพร้อมกับช่วยลด
โลกร้อนเพราะการผลิต “กระดาษจากคันนา” ทําให้เกิดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการปล่อยออก
สู่ระบบ (กระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ 1 รี ม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัม)
2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยง่ั ยืน โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ทําให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ และ
เป็ นแหล่งสร้างรายได้เสริ มที่ยงั่ ยืนแก่สงั คมชนบท
3. “ทําของเสี ย ไม่ให้เสี ยของ” โดยนําของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็ นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ าใช้เอง ไม่รบกวน
แหล่งพลังงานภายนอก และเหลือใช้เป็ นพลังงานทดแทนของธรรมชาติ
การคานึงถึงสิทธิและบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ และมีนโยบายที่ จะดูแลผูม้ ี ส่วนได้เสี ยให้มีความ
มัน่ ใจในบริ ษทั ฯ ทั้งผูถ้ ือหุ ้น พนักงานและผูบ้ ริ หาร คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่าง
เหมาะสม และเพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกส่ วน บริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะให้มีการร่ วมมือกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
กลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ อนั จําเป็ นเพื่อให้กิจการของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นไปด้วยดี มีความมัน่ คงและตอบสนอง
ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ นธรรมแก่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯ มี แ นวทางในการปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้
: บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะเป็ นตัว แทนที่ ดี ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า ง
ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง
โดยตั้งมัน่ อยูบ่ นหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการคํานึงถึงการเจริ ญเติบโต
ของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่อถือได้
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: บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิ บตั ิงาน
ที่ เ หมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ง าน
เพื่ อ เป็ นขวัญ และกํา ลัง ใจให้ กับ พนัก งาน รวมทั้ง บริ ษัท ฯ มี แ ผนพัฒ นาและ
เสริ มสร้ างความรู ้ และความเชี่ ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้
โอกาสกับพนักงานอย่า งทั่ว ถึ ง ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มการทํางานให้มีค วาม
ปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์สินของพนักงาน และส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจใน
จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่
คู่คา้
: บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ โดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามสัญญา ซึ่ งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
การค้าปกติทว่ั ไป เพื่อให้เกิดความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน รวมถึงบริ ษทั ฯ ประสงค์ที่
จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ ให้คงไว้ตลอดไป
ลูกค้า
: บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการผลิตและจัดหาสิ นค้าและบริ การให้เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน
รวมทั้งพัฒ นาและรั กษาคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การไว้อย่า งต่อ เนื่ อ ง รวมทั้ง
จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารหรื อศูนย์ Hot Line เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีบริ การหลังการขาย เพื่อเร่ งดําเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ลูกค้าโดยเร็ ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
คู่แข่ง
: บริ ษทั ฯ ประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม และรักษา
บรรทัดฐานที่พึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
เจ้าหนี้
: บริ ษ ัท ฯ ปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา ข้อ ตกลง และเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ เจ้า หนี้ อย่า งเคร่ ง ครั ด
รายงานข้อมูลและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ให้แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยความซื่ อสัตย์
ถูกต้องและสมํ่าเสมอ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขในสัญญาได้
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันมิ ให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่เจ้าหนี้ภายใต้ขอ้ จํากัดที่มีอยู่
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ัท ฯ คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ของชุ ม ชน คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสํานึ กและความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การรั กษาสภาพแวดล้อ ม ในปั จ จุ บัน บริ ษ ัทฯ ได้มี การทบทวนและประเมิ นผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริ ษทั ฯ จะ
ได้เร่ งดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลการดําเนิ นการ
ให้ทราบโดยเร็ ว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิ จกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในด้าน
การศึกษาแก่เยาวชน การรักษาสิ่ งแวดล้อม และการสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็ นการรักษาสัมพันธภาพอันดีที่มีอยูก่ บั ชุมชน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จดั เพื่อชุมชนต่างๆ เป็ นประจําทุกปี เช่น โครงการ
กระดาษสร้างจินตนาการ โครงการเลี้ยงน้องวันเกิด โครงการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั

พนักงาน
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ภาครัฐ

ชุมชน โครงการแพทย์สัญจร กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตร่ วมกับกาชาดจังหวัด เป็ นต้น
รวมถึ ง ได้เ ปิ ดโอกาสให้ค นในชุ ม ชนได้เ ข้า มามี ส่ว นร่ ว มรั บ รู ้ แ ละเสนอความ
คิดเห็นในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เปิ ดบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี
2539 ซึ่ งเป็ นปี แรกที่ บริ ษทั ฯ เริ่ มดําเนิ นการผลิต และตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่ องจักร และระบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น และได้
ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานสากลด้า นต่า งๆ รวมทั้งมาตรฐานของห้อ งปฏิ บัติก ารจน
สามารถตอบได้วา่ กระดาษที่ดีควรมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐานใน
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ISO 9001 TIS/OHSAS 18001
: บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการดําเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกํากับ พร้อมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ และให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีส่วนร่ วม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล CSR-DIW ปี 2556 และ CSR-DIW Continuous
Award ปี 2557และ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นอุตสาหกรรม
สี เขียว ระดับที่ 3 (ระบบสี เขียว)ปี 2556-2559 , รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5 ในปี 2558

10.1

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)
เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเยื่อและกระดาษ บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึ งถึงสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต
ก่ อนการผลิต ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกร
ไทย โดยไม่มีการตัดไม้จากป่ าธรรมชาติ สร้างรายได้เสริ มให้กบั เกษตรกรให้นาํ ต้นกระดาษไปปลูกได้ตามหัวไร่ ปลาย
นา โดยไม่กระทบต่อพืชที่ปลูกอยูก่ ่อน และรับไม้ซ้ือคืนมาเมื่อโตได้ขนาด มีการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของต้นกระดาษ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้ตน้ กระดาษที่ มีคุณภาพ โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมที่ จะเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่
ต่างกันได้ นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงการจัดการ การขนส่ ง และจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันเรื่ องฝุ่ น
ละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่ องจักร อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ได้มาตรฐานการผลิต และเป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม
ระหว่ างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยื่อแบบ
ECF คือ Elementary Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรี นไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรี น ทั้งยังใช้น้ าํ ใน
ขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเยือ่ การติดตั้งอุปกรณ์กรองนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อนําสารเคมี
และเยือ่ กระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วตั ถุดิบให้คุม้ ค่าที่สุด ลดค่าความสกปรกของนํ้าเสี ย นอกจากนี้ ยังมีระบบดักจับ
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ฝุ่ นแบบไฟฟ้ าสถิ ต และอุปกรณ์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันไม่ให้
กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
หลังการผลิต มีแนวคิด “ทําของเสี ย ไม่ให้เสี ยของ” โดยการนําของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่รบกวนสิ่ งแวดล้อม เช่น การบําบัดนํ้าที่ผ่านการใช้แล้ว เพื่อนําไปใช้รดนํ้าต้นไม้ในพื้นที่
สี เขียวของโรงงาน การนํานํ้ายาต้มเยื่อไปเป็ นเชื้ อเพลิงที่ โรงไฟฟ้ า และนําส่ วนที่เหลือมาเข้ากระบวนการรี ไซเคิลให้
กลับมาเป็ นนํ้ายาต้มเยื่อเพื่อใช้ซ้ ํา การส่ งก๊าซจากปล่องระบายของเตาเผาปู นไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตแคลเซี ย ม
คาร์บอเนต และการนํากากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสี ย และฝุ่ นจากเตาเผาปูน ไปเป็ นวัสดุปรับปรุ งดิน เป็ นต้น
10.2

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR after process)
10.2.1 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR after process) ปี พ.ศ.2557
บริ ษทั ฯ มี การดําเนิ นงานควบคู่กบั การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาเยาวชน

สังคม และชุมชนมีคุณภาพที่ดีข้ ึน รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Better Paper Better World โดยผ่าน
กิจกรรมในด้านต่างๆ ของปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
ด้ านการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการ “Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปั ญญา” เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึ กษาที่ ดี
สร้างสังคมการเรี ยนรู ้ให้กบั เยาวชน เพื่อจุดประกายสานฝัน เกิดแรงบันดาลใจ อันเป็ นจุดเริ่ มต้นก้าวสู่ อนาคตที่ดี ภายใต้
กิจกรรมต่างๆ อาทิ
1.

มอบทุนการศึกษา Better Tomorrow ให้ ลูกหลานชาวนาไทย
โดยมอบทุ น การศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5-6,

ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 และระดั บ

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

แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา
เปิ ดตัวแคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปั ญญา ในโครงการ Double A Better Tomorrow ชวนคนทุกอาชีพ
ร่ ว มเป็ นพี่ A ใหญ่ เติ มฝั น ปั น ประสบการณ์ ใ นอาชี พ ของตนผ่า น www.DoubleAtoa.com เพื่ อ จุ ด
ประกายให้นอ้ ง a เล็ก หรื อลูกหลานชาวนาและเยาวชน เกิดแรงบันดาลใจ มีเป้ าหมายอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังเชิญชวนชาวออฟฟิ ศมาร่ วมสานฝันให้คาํ แนะนําดี ๆ ในสาขาอาชีพต่างๆให้กบั ลูกหลาน
ชาวนา

3.

Double A Inter Camp
โครงการ Double A Inter Camp คัดเลือกลูกหลานชาวนา เพื่อทัศนศึกษาเรี ยนรู ้ภาษา และวัฒนธรรมจีน
ณ มณฑลกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจี น เป็ นเวลา 1 เดื อน ถือเป็ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้ลูกหลาน
ชาวนาได้มีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิด
กล้าฝันและทําให้เป็ นจริ ง พร้อมก้าวสู่อาชีพที่ดีในอนาคต
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4.

ปลูกต้ นกระดาษในโรงเรียน เพือ่ เป็ นทุนพัฒนาการศึกษา
มอบต้นกระดาษจํานวน 500 ต้น ให้กบั โรงเรี ยนเทศบาล 5 (บดินทร์ เดชาประสิ ทธิ์ ) ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี ที่เข้าร่ วมโครงการ “ปลูกต้นกระดาษ ปลูกปั ญญาโรงเรี ยนในชนบท ปี 4” เพื่อนําไปปลูกใน
พื้นที่วา่ งของโรงเรี ยน สร้างรายได้เป็ นทุนพัฒนาการศึกษาและช่วยลดโลกร้อน พร้อมมอบหนังสื อ เพื่อ
ปลูกปั ญญา ส่ งเสริ มการอ่านและการเรี ยนรู ้ให้เยาวชน นอกจากนี้ ยงั ได้มอบทุนพัฒนาโรงเรี ยนให้กบั
โรงเรี ยนวัดจักรสี ห์ จังหวัดสิ งห์บุรี ซึ่ งประสบความสําเร็ จจากการเข้าร่ วมโครงการปลูกต้นกระดาษ
ปลูกปั ญญาโรงเรี ยนในชนบทปี 2 เป็ นแห่งแรก โดยครู และนักเรี ยนได้ร่วมกันปลูกต้นกระดาษบนพื้นที่
ว่างของโรงเรี ยนมาตั้งแต่ปี 2553 และใช้เวลากว่า 3 ปี ในการดูแลต้นกระดาษกว่า 200 ต้น จนเติบโต
สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อเป็ นทุนพัฒนาโรงเรี ยนแบบพึ่งตนเอง และยังช่วยลดโลกร้อน

5.

Double A Badminton Sunday
สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันรุ่ นเยาวชนสานฝันสู่มืออาชีพ ภายใต้แคมเปญ Double A Better Tomorrow
ปลูกฝัน ปลูกปั ญญา และได้รับเกียรติจากนายเสรี จินตนเสรี แชมป์ โลกแบดมินตัน BWF World Senior
Championships 4 สมัย 5 เหรี ยญทอง มาร่ วมเป็ นพี่ A (ใหญ่) ให้คาํ แนะนําเทคนิคการเล่นกับเยาวชนนัก
แบดมินตันหรื อน้อง a (เล็ก) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเรี ยนรู ้ประสบการณ์การเป็ นนักกีฬาที่ดี พร้อม
ทั้งมอบเสื้ อกีฬาใช้ในการฝึ กซ้อมและสนับสนุนสนามฝึ กซ้อมให้กบั เยาวชน

ส่ งเสริมรักการอ่ าน
1.

พาน้ องท่ องเรือหนังสือโลกอส โฮป
เปิ ดประสบการณ์ให้กบั เยาวชนในกิจกรรม “ท่องโลกการอ่าน ร้านหนังสื อลอยนํ้า โลกอส โฮป” โดยพา
น้อ งๆนัก เรี ย นในจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา เยี่ ย มชมเรื อ ร้ า นหนัง สื อ ลอยนํ้าใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก “โลกอส
โฮป” ขององค์กรการกุศลประเทศเยอรมัน ณ ท่าเที ยบเรื อคลองเตย พร้อมเลือกหนังสื อหลากหลาย
ประเภทมากกว่า 5,000 รายการจากทั่ว โลก เพื่อ เข้า ห้องสมุ ด โรงเรี ย น รวมทั้ง น้องๆยัง ได้เ รี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษจากพี่ๆอาสาสมัครต่างชาติบนเรื อ พร้อมกับมีกิจกรรม School Visit เยี่ยมชมดับ๊ เบิ้ล เอ บุ๊ค
ทาวเวอร์ เมืองหนังสื อของคนไทยบนถนนสาทร 12

2.

Ride for Love together ปั่นจักรยานมอบหนังสือ
ดับ๊ เบิ้ล เอ พาชาวออฟฟิ ศและนักปั่ นจักรยานกว่า 200 คน ร่ วมกิจกรรม Ride For Love Together ด้วย
การปั่ นจักรยานท่องเที่ ยว เส้นทางกรุ งเทพฯ-ชายทะเลบางขุนเที ยน เพื่อเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ ยว
และสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งช่วยลดโลกร้อนด้วยการใช้จกั รยานแทน
โดยในเส้นทางกิจกรรมดับ๊ เบิ้ล เอ และนักปั่ นจิตอาสาได้ร่วมกันปั นนํ้าใจมอบหนังสื อและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้กบั โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
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3.

ทาบุญหนังสือ
พนักงานดับ๊ เบิ้ล เอ ร่ วมทําบุญหนังสื อในกิจกรรม "ทําบุญหนังสื อ อิ่มบุญ อิ่มใจ" ธรรมทานส่งเสริ มการ
อ่ า น เนื่ อ งในวัน สํา คัญ ทางพระพุท ธศาสนาปี พ.ศ.2557

ถวายแด่ ว ดั โดยรอบ อํา เภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิ งเทรา เพื่อส่ งต่อหนังสื อให้แก่ห้องสมุดโรงเรี ยนวัดบางวัวและห้องสมุดชุมชน เป็ นการ
ส่ งเสริ มสังคมรักการอ่าน อีกทั้งยังร่ วมบําเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิ สงส์สูงสุ ดโดยการทําบุญหนังสื ออัน
เป็ นสื่ อสร้างสรรค์ให้เกิดปั ญญา
4.

กิจกรรมเลีย้ งน้ องวันเกิด
จัดกิ จกรรม "เลี้ยงน้องวันเกิ ด" ให้กบั โรงเรี ยนในจังหวัดฉะเชิ งเทรา และจังหวัดปราจี นบุรี ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่พนักงานดับ๊ เบิ้ล เอ ร่ วมทําความดีในเดือนเกิดของตนเอง ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่
น้องๆ พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยน นับเป็ นของขวัญที่มีค่าในการส่ งต่อความสุ ขและ
รอยยิม้ ให้กบั สังคมที่ดบั๊ เบิ้ล เอ ได้จดั มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539

5.

มอบสมุดให้ โรงเรียนใน สปป. ลาว
ร่ ว มกับ สมาคมไทย-ลาวเพื่ อ มิ ต รภาพ มอบสมุ ด และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ให้กับ นายจัน ทา ไซยะสิ ด
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมัธยมตอนต้น บ้านดอนทาด เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ เ ยาวชนได้มี โ อกาสทางการศึ ก ษาที่ ดี รวมทั้ง ยัง เป็ นการกระชับ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ต้อนรับเข้าสู่เออีซี

ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.

2.

Tree Planet
ต้อนรับคณะเยาวชนจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกในแคมเปญ Double A’s Plant: Play in
KHAN-NA ซึ่งเกิดจากความร่ วมมือกันระหว่างดับ๊ เบิ้ล เอ กับเทศบาลเมืองกรุ งโซล และ Tree Planet ที่
ต้องการให้รู้จกั เปลี่ยนพื้นที่วา่ งไม่ใช้ประโยชน์มาปลูกต้นไม้ ทั้งนี้ คณะเยาวชนได้เดินทางมาประเทศ
ไทยเพื่อเรี ยนรู ้ที่มาของกระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ และร่ วมปลูกต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรที่ จงั หวัด
ปราจีนบุรี ที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อนและยังสร้างรายได้เสริ มให้กบั เกษตรกร
สําหรับ Tree Planet เป็ นเกมส์ออนไลน์ที่ผเู ้ ล่นได้ปลูกและสะสมต้นไม้ในโลกออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คและ
สมาร์ทโฟน และจะมีการดําเนินการปลูกต้นไม้จริ งๆในนามของผูเ้ ล่นเกมส์ ในพื้นที่ที่ผเู ้ ล่นเลือกและส่ ง
มอบพันธุ์ไม้ไปปลูกในประเทศต่างๆ ซึ่ งจัดทําเป็ นเวอร์ ชนั่ 3 แล้ว โดยตั้งเป้ าปลูกต้นไม้จาํ นวน 1,000
ล้านต้นภายในปี 2020
ปลูกป่ าชายเลนวันสิ่งแวดล้ อมโลก
พนักงานดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสาร่ วมปลูกป่ าชายเลนและเก็บขยะทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เนื่ องในวัน
สิ่ งแวดล้อมโลก 2557 ณ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าํ บางปะกง วัดบน (คงคาราม) จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่ วมกัน
ดูแลรักษาระบบนิ เวศน์และแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ คืนความสมบูรณ์ให้กบั ธรรมชาติและช่วยลดโลก
ร้อน
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3.

Earth Hour ปิ ดไฟให้ โลกพัก
รณรงค์คนไทยรวมพลังร่ วมปิ ดไฟให้โลกพัก ในโครงการ Earth Hour 2014 พร้อมกันทัว่ โลก ในวัน
เสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ปิ ดไฟที่ ไม่จาํ เป็ น ประหยัด
พลังงาน ช่ วยลดโลกร้ อน พร้ อมกันทั้งสํานักงานและเครื อข่ายดั๊บเบิ้ ล เอ ทั่วโลก รวมทั้งชุ มชน
โดยรอบ ทั้งนี้ ดับ๊ เบิ้ล เอ ได้รณรงค์ลดโลกร้อนที่ทาํ มากกว่าการปิ ดไฟมาอย่างต่อเนื่ อง เช่น ร่ วมเป็ น
องค์กรประหยัดพลังงาน ที่ส่งเสริ มให้พนักงานในองค์กรมีจิตสํานึ กและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างรู ้คุณค่าและปรับปรุ งอาคารสํานักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น

ด้ านสังคมและการพัฒนาชุมชน
1.

สนับสนุนเพิ่มรอบพิเศษ ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาชนก” ให้ คนไทยร่ วมชื่มชมบารมีและ
หลักคิดการดาเนินชีวติ ตามรอยพ่ อหลวง
ดับ๊ เบิ้ล เอ ในฐานะผูส้ นับสนุนหลักการจัดการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “พระมหาชนก เดอะฟี
โนมีนอน ไลฟ์ โชว์” รอบพิเศษวันที่ 10-11 ธันวาคม 2557 ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงาน ประชาชนใน
ต่างจังหวัด และเยาวชนลูกชาวนาเข้าชมการแสดงเพิ่มมากขึ้น ณ สวนเบญจกิติ

2.

ศู นย์ การเรียนรู้ “บ้ านคุณกิตติ”
คุณกิตติ ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ ประธานผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์การ
เรี ย นรู ้ “บ้า นคุ ณ กิ ต ติ ดํา เนิ น ชาญวนิ ช ย์” มรดกแห่ ง การเรี ยนรู ้ สู่ ค วามสํา เร็ จ ระดับ โลก ณ สวน
อุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค 2 อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อถ่ายทอดชีวประวัติ,
แนวคิด และปรัชญาการดําเนินธุรกิจสู่ความสําเร็ จ เพื่อเป็ นต้นแบบสําหรับคนรุ่ นหลังที่ตอ้ งการประสบ
ความสําเร็ จทั้งทางธุรกิจและการดําเนินชีวติ

3.

โครงการหมู่บ้านต้ นกระดาษ
โครงการ “หมู่บา้ นต้นกระดาษ” เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษใน
พื้นที่วา่ ง อาทิ คันนา รอบบ้าน รอบโรงเรี ยน พื้นที่วา่ งของชุมชน ซึ่ ง 1 หมู่บา้ น มีเป้ าหมายปลูก 1 ล้าน
ต้น จะสร้างรายได้ 33 ล้านบาท โดยรายได้จะนํามาตั้งเป็ นกองทุนพัฒนาหมู่บา้ นและสร้างรายได้เสริ ม
ให้กับลูกบ้าน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ช่ วยลดโลกร้ อน รวมทั้งส่ งเสริ มพัฒนาชุ มชน
เข้มแข็งที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันสร้างประโยชน์ให้กบั ท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริ ง

4.

สร้ างอาชีพให้ ผู้พกิ าร
ได้จดั โครงการ “สร้างอาชีพแก่ผูพ้ ิการ” ให้กบั กลุ่มผูพ้ ิการในชุมชนบางคล้า, คลองเขื่อน, บ้านโพธิ์ ,
และอําเภอเมื อ ง จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยมี วตั ถุประสงค์ให้ค วามรู ้ ทักษะ และความสามารถในการ
เสริ มสร้างอาชีพจากวัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้จากท้องถิ่นและมีตลาดรองรับ ซึ่งจะได้รับการฝึ กทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ อาทิเช่น การทําพวงรี ดด้วยผ้าห่ ม, การทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าจากสมุนไพร, การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า เป็ นต้น เพื่อนําไปต่อยอดองค์ความรู ้ประกอบเป็ นอาชีพ มีรายได้พ่ ึงพาตนเองอย่างยัง่ ยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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รางวัลทีไ่ ด้ รับ
1.

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสี เขียว” จาก ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่
ดั๊บ เบิ้ ล เอ กระดาษจากคัน นา เป็ นองค์ก รที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มควบคู่ กับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างเกื้อกูลและยัง่ ยืน

2.

องค์ กรนาร่ อง “คาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ”
ดับ๊ เบิ้ล เอ ลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทํา
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริ มให้ภาคอุตสาหกรรมมีการคํานวณข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร
รวมถึงหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความพร้อมที่
จะเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรื อนกระจกหากมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต

3.

CSR-DIW
ได้รับรางวัล CSR-DIW Award และ CSR-DIW Continuous Award ปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการส่ งเสริ มศักยภาพโรงงานมุ่งสู่ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างยัง่ ยืน ซึ่งดับ๊ เบิ้ล เอ มีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอยูร่ ่ วมกับชุมชนได้
อย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีรายได้เสริ มจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ วา่ งเปล่า และมีส่วน
ช่วยลดโลกร้อน

10.2.2 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR after process) ปี พ.ศ. 2558
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม โดยกิจกรรมในรอบ
ปี พ.ศ.2558 ได้ดาํ เนิ นการในด้านต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาเยาวชน ชุมชนให้มีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการ
ช่วยเหลือสังคม และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ผ่านการดําเนินกิจกรรมดังนี้
1. โครงการ Double A Better Tomorrow
เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกชาวนาได้มี โอกาสทางการศึ กษาที่ ดี สร้ า งสังคมการเรี ยนรู ้ ใ ห้กับเยาวชน เพื่อจุ ด
ประกายสานฝัน เกิดแรงบันดาลใจ อันเป็ นจุดเริ่ มต้นก้าวสู่อนาคตที่ดี ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ
1.1 A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา
แคมเปญ A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เพื่อให้ผทู ้ ี่ประสบความสําเร็ จในทุกสาขาอาชีพ มาร่ วมกันเป็ นครู
ชีวติ เปิ ดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทยเห็นหนทางในอาชีพจริ งที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กค้นพบความฝัน และ
เติมเต็มฝันของตน ได้แก่
กิจกรรม A to a “อาชีพน่ ารู้ ในสวนสั ตว์ ” ที่ได้พาเยาวชนในจ.ปราจีนบุรี สร้างแรงบันดาลใจ รู ้จกั กับ
อาชีพสัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์ ณ สวนสัตว์เขาดิน
กิจกรรม A to a “อาชีพนักพากย์ เกม” โดยเชิญพี่ A (ใหญ่) “คุณพี” ภควัต ลือพัฒนสุ ข (ฉายา ลุง
พี) นักพากย์เกมที่เป็ นที่รู้จกั อันดับต้นๆของไทย มาร่ วมเป็ นดับ๊ เบิ้ล เอ อาสา ให้นอ้ งๆได้รู้จกั อาชีพเท
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2.

3.

4.

รนด์ใหม่และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั น้องๆ a (เล็ก) ที่สนใจการพากย์เกม ทั้งในเรื่ องการใช้เสี ยง
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และความรู ้ดา้ นไอที รวมถึงข้อคิดระเบียบวินยั ซึ่ งสามารถนําประโยชน์
จากเกมมาต่อยอดสร้างเป็ นอาชีพ
กิจกรรม A to a “อาชีพนักเขียน” ได้รับสมัครน้องๆนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ร่ วม
กิจกรรมเรี ยนรู ้ "อาชีพนักเขียน" และ เวิร์คช็อปการเขียนเรื่ องสั้น กับคุณวุฒิชาติ ชุ่ มสนิท นามปากกา
บินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากหนังสื อ "เจ้าหงิญ"
สอนภาษาจีนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเหล่าซื อคนจีนมาเป็ นพี่ A สอนภาษาจีนด้วยประโยคง่ายๆที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันและเผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจสามารถรับชมได้ผา่ น Youtube Double A Thailand
1.2 กิจกรรม Double A Inter Camp
ดับ๊ เบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ภายใต้โครงการ Better Tomorrow ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา เพื่อให้ลูกหลาน
ชาวนาไทยได้มี โ อกาสไปทัศ นศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ภ าษา และวัฒ นธรรม ณ มณฑลกวางตุ ้ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน โดยเป็ นความร่ วมมือกับ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิ ธิ
ดําเนิ นชาญวนิ ชย์ ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจี น ของเยาวชนไทย ให้มีทกั ษะภาษาต่างประเทศ
สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต โดยจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2557
สมทบทุนจัดสร้ างอุทยานราชภักดิ์
ดับ๊ เบิ้ล เอ รับพระราชทานเหรี ยญที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อม
ด้วยพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ให้การสนับสนุ นกิ จกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์
แอนด์ คอนเสิ ร์ต แทนคุ ณแผ่นดิ น” เพื่อหารายได้สมทบทุ นการจัดสร้ างอุทยานราชภักดิ์ ซึ่ งเป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรี ยข์ องสมเด็จพระบูรพกษัตริ ย ์ 7 พระองค์ เพื่อร่ วมเทิดทูนและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ พระมหากษัต ริ ย ์แ ห่ ง สยามตั้ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน อี ก ทั้ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ผ่ า นอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ฯ ณ อําเภอหัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
โชว์ วสิ ัยทัศน์ ผู้นานวัตกรรมเพือ่ สังคม ในงาน AFCSR ครั้งที่ 14
ดับ๊ เบิ้ล เอ เข้าร่ วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 14
ภายใต้หัวข้อ Partnering with the Bottom of the Pyramid (BoP) : ความสําคัญของนวัตกรรมเพื่อสังคม
ในการส่งเสริ มตลาดฐานปิ รามิด โดยจะนําเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บา้ นต้นกระดาษ
เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรและพื้นที่วา่ ง
ในชุมชน นํารายได้มาจัดตั้งเป็ นกองทุนพัฒนาหมู่บา้ น ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน ที่ ให้ทุกคนทุกภาคส่ วนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเสริ มสร้าง
รายได้เสริ มที่ มนั่ คงให้กบั เกษตรกรและชุมชน โดยมีสุดยอดผูน้ าํ นักคิด นักพัฒนา และ ผูบ้ ริ หารจาก
ภาคธุรกิจ และ องค์กรต่างๆทัง่ โลก มาร่ วมแบ่งปั นวิสยั ทัศน์
ดับ๊ เบิล้ เอ ช่ วยกาชาด
มอบสมุด จํานวน 6,000 เล่ม จัดทําขึ้นเพื่อมอบให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 โดยมีนายเตช
บุนนาค ผูช้ ่วยเลขาธิ การสภากาชาดไทยฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูร้ ับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
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5.

6.

7.

สนับสนุนกิจกรรมปั่นสุ ดกู่ ดูให้ ทวั่ เมืองชัยนาท
ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่ นสุ ดกู่ ดูให้ทว่ั เมืองชัยนาท” ซึ่ งเป็ นรายการแข่งขันจักรยานทางไกล ภายใต้
โครงการ “ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดื อนแห่ งการปั่ น” เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกอําเภอหันมาออก
กําลังกายใส่ใจสุขภาพ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและยังช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยว
สนับสนุนรถวีลแชร์ กบั จส.100
มอบเงินบริ จาคสนับสนุน “โครงการบริ จาครถวีลแชร์ กบั จส.100” เพื่อส่ งมอบรถวีลแชร์ ให้แก่ผพู ้ ิการ
ตลอดจนผูส้ ูงอายุ ที่ขาดแคลนรถวีลแชร์เพื่ออํานวยความสะดวกให้สามารถใช้ชีวติ ประจําวันได้ดีข้ ึน
สนับสนุนการประชุม Wharton Global Forum Bangkok 2015
ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล เยีย่ มชมบูธนิทรรศการของ “ดับ๊ เบิ้ลเอ” ในงานประชุม Wharton Global Forum
Bangkok 2015 ที่จดั ขึ้นโดย The Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็ นการประชุมผูน้ าํ
ทางเศรษฐกิ จ และนั ก วิ ช าการชั้น นํา ของโลก โดยมี ค ณะผู ้บ ริ หารดั๊บ เบิ้ ล เอ ในฐานะผู ้ใ ห้ ก าร
สนับสนุน ร่ วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ

ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.

2.

3.

กิจกรรมรณรงค์ ร่วมปิ ดไฟลดโลกร้ อน Earth Hour
ดับ๊ เบิ้ล เอ ชวนคนไทยรวมพลังร่ วมปิ ดไฟให้โลกพัก ในโครงการ Earth Hour พร้อมกันทัว่ โลก โดย
รณรงค์ให้พนักงาน รวมทั้งสํานักงานเครื อข่ายดับ๊ เบิ้ล เอทัว่ โลก และชุมชนโดยรอบ ร่ วมปิ ดไฟที่ ไม่
จําเป็ นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงพร้อมกัน เป็ นการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้ อมโลก
รณรงค์สร้างจิตสํานึ กความสําคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ รอบโรงงานและสํานักงาน สร้ างพื้นที่ สีเขี ยว ลดโลกร้ อนและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่ น
อากาศบริ สุทธิ์ รวมทั้งมีการพาพนักงานดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสา ร่ วมปลูกป่ าชายเลน ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นประจํา
ต่อเนื่องทุกปี ในวันสิ่ งแวดล้อมโลก
สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่ อ 5 จังหวัด
สนับสนุ นการดําเนิ นงานของมูลนิ ธิอนุ รักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมมอบกระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนเพื่อใช้ในกิจการตลอดปี และมอบอุปกรณ์ไฟฉายเดินป่ าสําหรับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิ บตั ิงาน จํานวน 300 ชุด โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่ อ 5 จังหวัด เป็ นผูร้ ับมอบ ณ
อุทยานแห่งชาติเขาสิ บห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี

ด้ านชุมชน
1.

โครงการ “กระดาษสร้ างจินตนาการ” เป็ นกิจกรรมที่พี่ๆ ดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสา เล่านิ ทานจากกระดาษและ
เศษวัสดุ ที่เ หลื อ ใช้นํา มาสร้ า งเป็ นตัว ละคร ให้กับเยาวชนในโรงเรี ย นรอบพื้ นที่ โรงงานในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อสร้างเสริ มจินตนาการและพัฒนาความคิด พร้อมทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และ
รู ้จกั คุณค่าการนําของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
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2.

3.

4.

กิจกรรมเลีย้ งน้ องวันเกิด
กิจกรรม "เลี้ยงน้องวันเกิด" เป็ นกิจกรรมที่พนักงานดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสา มาร่ วมทําบุญในวันเกิดด้วยการ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กบั น้อง ๆ พร้อมมอบสมุดและอุปกรณ์การเรี ยนให้กบั ทางโรงเรี ยนเพื่อใช้เป็ น
ประโยชน์ในการศึกษา นอกจากนี้ ยังร่ วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ชิงรางวัลสร้างความประทับใจ
ได้ท้ งั ความสนุกและอิ่มท้อง สําหรับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ดับ๊ เบิ้ล เอ ได้ดาํ เนิ นมาต่อเนื่ องประจําทุก
ปี ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อส่งเสริ มความมีน้ าํ ใจ ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างยัง่ ยืน
ช่ วยเหลือสังคม
มอบพัดลมให้กบั โรงพยาบาลศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนําไปใช้ประโยชน์คลายร้อนให้กบั ผูท้ ี่
รับบริ การรักษาสุ ขภาพในโรงพยาบาล นับเป็ นหนึ่ งในกิ จกรรมให้ความช่วยเหลือและมอบความสุ ขสู่
สังคมไทย
กิจกรรมดับ๊ เบิล้ เอ เปิ ดบ้ าน
เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ค นในชุ มชน สถาบันการศึ กษา หน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ เอกชนที่ สนใจ เยี่ย มชม
กระบวนการผลิ ต กระดาษที่ ใ ช้เ ทคโนโลยีอ ัน ทัน สมัย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อ ม ผ่า นการบรรยายและสื่ อ
ภาพยนตร์ 4 มิติ และศึกษาโมเดล “กระดาษจากคันนา” ช่วยสร้างรายได้เสริ มให้เกษตรกรจากการปลูก
ต้นกระดาษบนคันนาหรื อพื้นที่วา่ งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลด
โลกร้อน พร้อมทั้งเรี ยนรู ้แนวคิดของเหลือใช้ไม่ถูกทิ้งให้ไร้ค่า ด้วยการนําของเหลือจากการผลิตเยื่อและ
กระดาษมาสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์โดยไม่สูญเปล่า

รางวัลทีไ่ ด้ รับ
1. การรับรอง Green Meeting ต่ อเนื่อง
ดับ๊ เบิ้ล เอ ได้รับการรับรอง Green Meetings หรื อการจัดประชุมสี เขียวในองค์กร เป็ นเวลา 3 ปี ต่อเนื่ อง
เป็ นครั้งที่ 2 จากองค์กรธุ รกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ซึ่ งเป็ น
การส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รต่ า งๆ รู ้ จัก ใช้ท รั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า และลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม นอก
จากดับ๊ เบิ้ล เอ เป็ นองค์กรที่ผา่ นการประเมินในเรื่ องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น การจัดประชุมสี เขียว รวมถึงการจัดสัมมนาและการฝึ กอบรมที่
คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ว ยังเข้าร่ วมเป็ นองค์กรประหยัดพลังงานที่
ดําเนินการในด้านการส่งเสริ มให้บุคลากรปรับพฤติกรรมการใช้พลังงาน และการปรับปรุ งอาคารเพื่อลด
การใช้พลังงานอีกด้วย
2. องค์ กรหัวใจสีเขียว
ลงนามความร่ วมมือ (MOU) ในโครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทําคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4 ซึ่งดับ๊ เบิ้ล เอ ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ มาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั ภาคอุตสาหกรรมในการคํานวณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกขององค์กร และจัดการลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของตนอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี น ายน าพล ลิ้ม ประเสริ ฐ รองประธาน
คณะกรรมการสถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และนางประเสริฐสุ ข
จามรมาน ผู้ อานวยการองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ร่ วมลงนาม ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ ล เอ ได้ใ ห้
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3.

4.

5.

ความสําคัญต่อระบบการจัดการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและจากการวิจยั พบว่า กระดาษดับ๊ เบิ้ล เอ 1 รี ม
มีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ช่วยลดโลกร้อน
พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
รับโล่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการพัฒนาต่อยอด
การดําเนิ นการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล
(ISO 50001) ในฐานะองค์กรที่เน้นเรื่ องการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีการวางแผนนโยบายด้าน
พลังงานและผลักดันให้พนักงานมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ได้ การรับรองคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ องค์ กร ช่ วยลดโลกร้ อน
ดับ๊ เบิ้ล เอ รับประกาศนี ยบัตรการรับรองขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์องค์กร โดยองค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) หรื อ อบก. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่ วมใจลดโลกร้อน
ประจําปี 2558” ซึ่งเป็ นองค์กรที่ได้ให้ความสําคัญในการจัดการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีความมุ่งมัน่
ในการลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ทั้ง นี้ ดั๊บ เบิ้ ล เอ กระดาษจากคัน นา สามารถดู ด ซับ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ 6.7 ล้า นตัน ต่ อ ปี ช่ ว ยลดโลกร้ อ น โดยมี พลเอกสุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นผูม้ อบ
รางวัล Special FTCC CSR Award ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ดับ๊ เบิ้ล เอ รับรางวัล Special FTCC CSR Award 2015 ด้านสิ่ งแวดล้อม จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
(Franco-Thai Chamber of Commerce) จากการส่ งเสริ มให้ชาวนาปลูกต้นกระดาษบนคันนาเพื่อเป็ น
วัตถุดิบที่ยง่ั ยืน ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ เป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากพื้นที่วา่ งเปล่า และช่วยลดโลก
ร้อน โดยมี Mr. Renaud Cazillac คณะกรรมการตัดสิ นรางวัล FTCC CSR เป็ นผูม้ อบรางวัล

10.3

แนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงาน และลูกจ้ าง
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และลูกจ้าง ดังนั้น จึงส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ตามโอกาสอัน
ควร
อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรื อข้อสงสัยในการทํางาน โดยทางบริ ษทั ฯจะนํามาพิจารณา
อย่างจริ งจังเพื่อกําหนดวิธีทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย
10.4

การดาเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี -

10.5

การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่ จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําที่ ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
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1. ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
ผูแ้ จ้งข้อมูลหรื อเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com
2. การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสมจากบริ ษทั ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการปฏิบตั ิอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม
ต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน จะถูกรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
จําเป็ นตามข้อกําหนดของกฎหมาย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารระดับสูงและพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญ
กับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญ ที่จะสร้าง
ความมัน่ ใจให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนิ นธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
ในทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และระบบการกํากับดู แลกิ จ การของบริ ษทั ฯ มี ค วามเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การดูแลมิให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทํารายการเกี่ยวโยง การติดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ตลอดจนการนํา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อไม่มีอาํ นาจ พร้อมทั้งช่วยปกป้ องคุม้ ครอง
ทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการละเมิดลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานที่ มีความเป็ น
อิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ในการสนับสนุ นการทํางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิ ทธิ ภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และระบบการกํากับดูแลกิ จการ ของทุ ก
หน่วยงานทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินการจัดการให้มีระบบการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ ได้ปรับปรุ งองค์ประกอบหลักที่ จาํ เป็ นในการควบคุม
ภายใน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในการจัดทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน โดยให้
บริ ษทั ฯ ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับปรับปรุ งใหม่ ตามแบบที่ ก.ล.ต. ให้ไว้ใน
ภาคผนวก 11 ของคู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 และมีการติดตามผลพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุ งแก้ไข โดยสรุ ปแล้วระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแนวทางการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO มีองค์ประกอบและการดําเนินการดังนี้
1. สภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการ
บังคับบัญชาที่ชดั เจนเหมาะสม มีการกําหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ และดัชนี ช้ ีวดั ผลสําเร็ จ (Key Performance Indicators :
KPI) ทั้งระดับหน่ วยงานและระดับบุ คคล เพื่อใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน ให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบตั ิงานของทุกระบบ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิ บัติงาน โดยได้มีการทบทวนความเป็ นปั จจุ บันของกฎระเบี ยบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของ
พนักงานที่ จดั ทําเป็ นฉบับพกพา แจกจ่ายให้กบั พนักงานที่ เข้าใหม่ในวันปฐมนิ เทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังปลูกฝั งให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึ งการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการดําเนิ นงานและการเติบโตใน
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ระยะยาว เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจาก
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต การปฏิ บัติอย่างไม่เท่าเที ยมกัน หรื อการกระทําที่ ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริ ษทั ฯได้ประกาศเป็ นนโยบายของบริ ษทั เรื่ องการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) อย่างเป็ นทางการ โดยประกาศเป็ นนโยบายของบริ ษทั และติดประกาศไว้
เห็นโดยทัว่ กัน ทั้งภาคภาษไทย และภาษาอังกฤษ โดยผูแ้ จ้งข้อมูลหรื อเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 2 ตําบลท่าตูม
อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน โดยผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครองที่
เหมาะสมจากบริ ษทั ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการปฏิบตั ิอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน จะถูกรักษา
เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จาํ เป็ นตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาบุ ค ลากร บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี มีการกําหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการทํางานของพนักงานทุก
ระดับไว้ในหลักสูตร e-learning และมีการจัดสอบวัดผลอยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่พนักงานสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ในบางสายงานยังมีการจัดทําแผนการเติบโตในสายงานประกอบกับ
หลักสูตรการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานในระดับสากล
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมี
แบบแผน โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) ทําหน้าที่ในการดําเนิ นการ
ทบทวนกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง กํากับดูแลการดําเนินการ การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ ยงด้าน กลยุทธ์ การดําเนิ นงาน การเงิ น การปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบี ยบ และความปลอดภัย รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการบริ หารความเสี่ ยงที่ สอดคล้องต่อทิ ศทางกลยุทธ์การ
ดําเนิ นงาน แผนธุ รกิ จ และสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ง จัดให้มีก ารทบทวนปั จ จัยเสี่ ยงทั้งภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจําทุกปี
3. กิจกรรมการควบคุม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์กร และการปฏิ บัติง านในปั จจุ บัน รวมทั้งมี การติ ดตาม สอบทานผลการปฏิ บัติงานให้เป็ นไปตามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ คู่มืออํานาจดําเนินการและคู่มือการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจว่า การปฏิบตั ิงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทํารายการธุร กรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับผู ้
ถื อหุ ้น รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งกับบุ คคลดังกล่า ว รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการ
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ควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เสมือนหนึ่ งว่าธุ รกรรมและข้อตกลงนั้นได้ถูกทํากับบริ ษทั อื่นๆ ตามปกติ
ในทางการค้า บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั จดทะเบี ยน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการรั กษามาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ งมุ่งเน้นในเรื่ อง
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง ทุกขั้นตอนของการดําเนิ นการ อันเป็ นผลให้กระบวนการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง บริ ษทั ฯ ยัง ได้นํา ระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์ก รเพื่อ ป้ องกัน
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ อาจจะเกิ ดจากกิ จกรรมต่างๆขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่ จะ
ส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สามารถตอบสนองความต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจของฝ่ ายบริ หารได้ทนั เวลา จากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานและการนําข้อมูลที่สาํ คัญไปใช้ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารหรื อของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และมีการ
กําหนดแผนสํารองฉุกเฉิ น สําหรับป้ องกันในเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบตั ิภยั ร้ายแรงจนระบบ
ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กร เผยแพร่ นโยบาย
กฎระเบียบคําสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งข่าวสารต่างๆได้ทว่ั ทั้งองค์กร และมีการเพิ่มช่องทางการสื่ อสารโดย
การนําระบบ Line Application มาช่วยประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Photo stamp ที่บริ ษทั พัฒนาขึ้นเอง เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ วและการนําเสนอภาพที่ชดั เจนมาใช้สื่อสารและประกอบการตัดสิ นใจ ทั้งในเรื่ อการกํากับดูแล การสั่งการ และ
การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกบัญชีอย่างสมํ่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
และดําเนินการจัดส่งรายงานทางการเงินให้แก่คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในเวลาอันพอเหมาะและมีขอ้ มูล
ที่ เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการสื่ อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก จึ งมีการจัดช่องทางการสื่ อสาร
ทัว่ ไปผ่านทาง website ของบริ ษทั ฯ และให้มีช่องทางสื่ อสารพิเศษเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต( whistle-blower hotline) ตามที่ได้กล่าวไว้ในองค์ประกอบที่ 1
5. การติดตามผลและการรายงาน
บริ ษทั ได้จัด ให้มีกระบวนการติ ดตามการปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน การกํากับดูแลและประมวลผลการปฏิบตั ิงานเชิงระเบียบวินยั และข้อบังคับโดยทัว่ ไปร่ วมกับ
หัวหน้างาน รวมถึงจัดให้มีประเมินผลงานโดยตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องในกรณี ที่มีการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งหรื อปรับ
ผลตอบแทนพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ในด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตความรับผิดชอบ
และการปฏิ บตั ิ งาน แผนการตรวจสอบประจําปี รายงานผลการตรวจสอบ การติ ดตามผลการแก้ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบในประเด็นที่ สําคัญ และให้คาํ แนะนําในการพัฒนาปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนบุคลากร การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการตรวจสอบได้
อนุมตั ิกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ประกาศใช้กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อันจะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน
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ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะประเมินความเสี่ ยง
ในทุกด้านของระบบที่เข้าตรวจสอบ ครอบคลุมถึง ประเด็นที่สาํ คัญทางการบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการกําหนดนโยบายและวิธีการบริ หารความเสี่ ยงทางธุรกิจและทางการเงินของ
ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในที่วางไว้เหมาะสม เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังมีการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ที่ ได้รับการอนุมตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจัดทําขึ้นจากผลการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามหลักการมาตรฐานสากล Risk-Based
Approach โดยคํานึ งถึงมูลค่าผลกระทบจากความเสี่ ยง และโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง มีการกําหนดระดับความสําคัญ
และจัดลําดับของความเสี่ ยง มีการศึ กษาและทําความเข้าใจการควบคุมภายในของกิ จการที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ประเมิ น
ประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในขั้นต้นและทดสอบการควบคุม เพื่อจัดสรรทรัพยากร ทั้งในแง่ของบุคลากร และเวลาใน
แผนการเข้าตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม และทบทวนเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าจะบรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและของหน่วยงานที่กาํ หนดไว้ และสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ โดย
มีการติดตามและประเมินผลในระหว่างการปฏิบตั ิงานและติดตามหลังจากการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งหวังให้งานตรวจสอบสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร
ในกรณี ที่พบการทุจริ ตฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดําเนิ นการแจ้งต่อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องโดยพลัน เพื่อให้มีการ
ดําเนิ นการ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการสอบทานการตรวจสอบการทุ จริ ตของบริ ษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการโดยทั้งหมดได้มีการดําเนินการตามความเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี
ประเด็นข้อบกพร่ องที่ พบจากการตรวจสอบจะมีการรายงานกับคณะผูบ้ ริ หารของผูร้ ับการตรวจสอบ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะติดตามการแก้ไขหรื อปรับปรุ งตามที่ได้ตกลงไว้ มีการรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบและนําเสนอผลการแก้ไข
หรื อปรับปรุ งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ผลของการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุ งแก้ไข จนถึงปั จจุบนั ไม่พบข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้มีการเสนอแนะการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ และยังได้สอบทานระบบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาํ คัญ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามข้อกําหนดต่างๆของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีคณะทํางาน compliance ซึ่ งมีหน้าที่ ทบทวนสอบทานการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยว่าเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ฯข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
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11.1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

126

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

127

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

128

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

11.2

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสุ รียพ์ ร
เลขะวรรณ ให้ดาํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 โดยได้พิจารณา
คุ ณสมบัติ อา้ งอิ ง ตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยเรื่ อ ง คุ ณสมบัติ แ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ประกอบกับวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และความเข้าใจในกิจกรรมการดําเนิ นงานของบริ ษทั แล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ ี่เหมาะสม
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ (หรื อได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.3

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะทํางาน compliance unit ซึ่ งมีหน้าที่ทบทวนสอบทานการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยว่าเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ฯข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
กฎหมายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯโดยมี นายกําพล ชยะสุ น ทร เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ดํารง
ตําแหน่งเป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (compliance unit) และมีคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่างกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนยั สําคัญที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 และในปี 2558 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการ
และยอดคงเหลือสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงิน สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันดังกล่าว สําหรับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้แก่ กิจการต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน มีกรรมการร่ วมกัน มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน หรื อมีผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมร่ วมกัน
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็ นการดําเนินการตามปกติธุรกิจและมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป โดยใช้ราคาที่สามารถอ้างอิงได้กบั ราคายุติธรรมหรื อราคาตลาด
เสมือนการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก และในกรณี ที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับอื่นใด กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การเข้าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างถูกต้อง เช่น การจัดให้มีความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาจาก
ภายนอก การขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทํารายการดังกล่าว แล้วแต่กรณี เป็ นต้น โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงอนุมตั ิเพื่อเข้าทํา
รายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดยครบถ้วนตามสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
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12.2 รายการระหว่ างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกีย่ วข้ องหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2557 และ ปี 2558
12.2.1 รายได้ จากการขายสิ นค้ า (กระดาษ นา้ เปลือกไม้ ชิ้นไม้ สับและฝุ่ น นา้ มันยางดา อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ การผลิตและจําหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ทั้งหมด 2 โรงและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมด 5 โรง นอกเหนื อจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น นํ้า
(De-mineral Water) เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่ น นํ้ามันยางดํา อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง เป็ นต้น ซึ่ งนํ้ามันยางดําที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ไม่สามารถหาซื้ อได้ใน
ตลาดเป็ นการทัว่ ไปและมีผใู ้ ช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้ขายนํ้ามันยางดําให้กบั กลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ โดยกําหนดราคาขาย
จากราคาต้นทุนบวกกําไร รวมถึงกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ขายเชื้อเพลิงชีวมวลส่ วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด ซึ่ งรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการค้าปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ เริ่ มดําเนิ นการซื้ อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนส่ งของกิจการในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อลดขนาดของรายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการสั่งซื้ ออะไหล่รถบรรทุกเพื่อใช้ในการซ่อมบํารุ งจากผูจ้ าํ หน่ายในปริ มาณมากต่อครั้ง จึงมีอาํ นาจต่อรองในการสั่งซื้ อสู ง และเกิดการประหยัดจากขนาด และ
ส่วนใหญ่ได้จาํ หน่ายอะไหล่รถบรรทุกเหล่านี้ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา โดยการกําหนดราคาในการขายสิ นค้าจะใช้ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน หรื อต้นทุน
บวกอัตรากําไร แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด
2. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
(ชื่อเดิม คือ บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท ฟิ วชัน่ จํากัด)

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
346.72
-

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
826.74 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด
265.53 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ ท จํากัด และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
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จํานวนเงิน (ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
236.67 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

3. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

2557
260.87

4. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

215.85

169.12 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

5. บริ ษทั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

102.74

81.40 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

6. บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิง้ เซ็นเตอร์ จํากัด

673.34

7. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

105.11

56.60 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
40.54 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

8. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จํากัด

42.83

39.46 คู่สมรสของกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั 304 อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จํากัด

9. Double A International Network Egypt
10. บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด

28.70

31.98 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการใน Double A International Network Egypt
30.91 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด

11. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

15.25

27.79 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

12. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

20.97

27.89 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่ งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
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จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
14.21

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
15.49 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

14. บริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์วสิ จํากัด

7.45

8.26 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์วสิ จํากัด

15. บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

2.87

16. บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
17. Double A Corporate Pty Ltd

5.00

5.49 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่านเป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัล
จํากัด
3.89 กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
- กรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการใน Double A Corporate Pty Ltd.

18. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.38

13. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

รวม
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1,844.29

3.88 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1,871.64
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12.2.2 รายได้ จากการขายสิ นทรัพย์
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ:สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จําหน่ายให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถบรรทุก ยางรถยนต์ เป็ นต้น ในส่วนของการจําหน่ายรถบรรทุก
นั้น เนื่ องจากเป็ นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนไม้ท่อนจากแปลงผูป้ ลูกไม้และลานค้าไม้ ถึงโรงสับสาขา มีตน้ ทุนขนส่ งสู ง เนื่ องจากรถของบริ ษทั มีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตัวในการทํางานในพื้นที่
แปลงปลูกไม้บางแปลงเมื่อเทียบกับรถของผูร้ ับเหมาตัดบรรทุกไม้ในพื้นที่ จึงมีแผนปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกบางส่ วนให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง โดยการกําหนดราคาในการ
ขายจะใช้ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาจากภายนอก หรื อต้นทุนบวกอัตรากําไร แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
0.71

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
14.76 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด

15.49

3. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

94.91

5.52 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

4. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

96.22

5.34 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

2.83

2.75 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

10.03

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด

5. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
6. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

10.50 กรรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

จํานวนเงิน (ล้านบาท)

7. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2557
3.00

รวม

223.19

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
0.27 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
39.14
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12.2.3 รายได้ อนื่
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า รายได้ค่าขนส่ ง และรายได้อื่นๆ สําหรับรายได้ค่าขนส่ งเกิดจาก
การบริ หารจัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งได้นาํ รถบรรทุกดังกล่าวมาให้บริ การขนส่ งวัตถุดิบในการผลิตให้กบั บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง
นอกเหนือจากการนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยใช้ราคาที่ตกลงร่ วมกัน หรื อต้นทุนบวกอัตรากําไร แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
2. บริ ษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จํากัด
3. บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
42.10
-

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
28.35 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
28.17 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จํากัด

13.11

10.72 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

3.02

7.97 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์ วิส
จํากัด

5. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

21.13

6.83 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

6. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

77.87

6.64 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

7. บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

8.29

6.56 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัล
จํากัด

4. บริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์วสิ จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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8. บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
6.00

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
3.85 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด

9. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

7.70

3.79 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

10. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

1.59

3.27 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

11. บริ ษทั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

18.55

12. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

-

3.04 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
1.52 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

13. บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

-

14. บริ ษทั อี 85 จํากัด
15. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

2.06
21.38

1.39 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด
1.15 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั อี 85 จํากัด
- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
16. บริ ษทั แอ๊ดว๊านซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บี.พี.เค. วูด้ ชิพ จํากัด)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
4.35

2558

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีกรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ เข้าไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อเข้าไปถื อหุ ้นในบริ ษทั
แอ๊ดว๊านซ์ เอเชี ย ไฟเบอร์ จํากัด อย่างไรก็ดี เนื่ องจากมีขอ้ สงสัยว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีอิทธิ พลเหนื อ
บริ ษทั แอ๊ดว๊านซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จํากัด บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

17. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

4.10

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

18. บริ ษทั ทรี เทค จํากัด

2.29

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทรี เทค จํากัด

19. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.20

รวม

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

236.74

1.00 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
114.25
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12.2.4 ค่ าซื้อสิ นค้ า
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: ค่าซื้อสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าประเภทไฟฟ้ า ไอนํ้า นํ้า ไม้ สารเคมี วัสดุหีบห่ อและต้นกระดาษจากบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ สามารถจัดหาสิ นค้าดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดทัว่ ไป ดังนั้น การซื้ อสิ นค้าจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และถือเป็ นรายการทางการค้าที่เป็ นปกติธุรกิจ ซึ่ งค่าซื้ อสิ นค้าดังกล่าวจะใช้ราคาตาม
สัญญา หรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
1,448.95

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
1,451.74 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
698.69 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด

2. บริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด

840.02

3. บริ ษทั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

722.17

615.10 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

4. บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด

372.17

397.33 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด

5. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

341.34

329.26 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

6. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

765.88

285.97 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
7. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด
8. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
187.64
89.55

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
258.57 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด
235.46 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

9. บริ ษทั เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จํากัด

217.69

168.70 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จํากัด

10. บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

192.43

165.77 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จํากัด

11. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

172.36

141.63 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

12. บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด

18.81

99.92 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด

13. บริ ษทั อี85 จํากัด

53.16

67.86 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั อี 85 จํากัด

14. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
(ชื่อเดิม คือ บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท ฟิ วชัน่ จํากัด)

-

56.60 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ ท จํากัด และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด

15. บริ ษทั แอช ลีชชิ่ง จํากัด

-

15.87 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั แอช ลีชชิ่ง จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
16. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จํากัด
17. บริ ษทั บีดบั บลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
-

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
3.39 คู่สมรสของกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั 304 อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จํากัด

2.18

2.05 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ใน
บริ ษทั บีดบั บลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

18. บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

29.77

1.67 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

19. บริ ษทั ทรี เทค จํากัด

47.86

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทรี เทค จํากัด

20. บริ ษทั ทรี เทคชัยนาท จํากัด

19.84

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทรี เทคชัยนาท จํากัด

21. บริ ษทั 304 พลาซ่า จํากัด

9.10

- กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั 304 พลาซ่า จํากัด

22. AP Converting (M) Sdn. Bhd.

1.22

- กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการใน AP Converting (M) Sdn. Bhd.

23. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.00

รวม

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

5,534.14

0.04 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
4,995.62
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12.2.5 ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน่
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เกิดจากค่าการตลาดและการว่าจ้างแรงงานบางส่ วนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามา
รับผิดชอบในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การซ่อมบํารุ ง การขนส่ง การเดินทาง การทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ค่าวิจยั และพัฒนา และการฝึ กอบรมพนักงาน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการต้นทุนแรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริ การดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. Double A International Network Co., Ltd.

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
546.60

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
537.06 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ บางท่าน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมใน Double A International Network
Co., Ltd.

2. บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด)

440.15

390.22 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด

3. บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
4. บริ ษทั บางปะกง บีเอชแอล โลจิสติก จํากัด
5. บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

378.80
101.43

279.54 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
146.84 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั บางปะกง บี เอช แอล จํากัด
123.56 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

6. APC Logistics (Korea) Co., Ltd
7. บริ ษทั ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

88.88
251.46

104.86 กรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการใน APC Logistics (Korea) Co., Ltd
103.29 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

8. บริ ษทั เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จํากัด

49.09

9. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จํากัด

52.00
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101.89 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จํากัด
93.96 คู่สมรสของกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
10. บริ ษทั สยามพัฒนาเครื่ องจักร จํากัด
11. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
(ชื่อเดิม คือ บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท ฟิ วชัน่ จํากัด)
12. บริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด
13. บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
14. บริ ษทั เอ็มจีที แด๊ป จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั 304 พลาซ่า แด๊ป จํากัด)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
29.00
47.39
39.10
34.15
-

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
59.81 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั สยามพัฒนาเครื่ องจักร จํากัด
55.38 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ ท จํากัด และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
36.27 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด
34.17 กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
28.80 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั เอ็มจีที แด๊ป จํากัด

15. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

30.90

26.86 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

16. บริ ษทั เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด

40.28

18.54 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ็นพีเอส ออรานา จํากัด

6.44

15.04 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

14. บริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์วสิ จํากัด

23.89

13.64 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์ วิส
จํากัด

19. บริ ษทั ทวาราวดี รี สอร์ท จํากัด

12.42

11.27 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั ทวาราวดี รี สอร์ท จํากัด

3.27

8.06 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

17. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

20. บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

143

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
21. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
4.38

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
5.46 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

22. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จํากัด

3.08

5.40 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

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

5.08

4.15 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการใน Double A Pulp and Paper Co., Ltd.

24. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์จี จํากัด

4.87

3.25 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์จี จํากัด

25. บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด

21.00

2.67 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด

26. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค 7 จํากัด

-

2.14 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค7 จํากัด

27. บริ ษทั ทะเลไทย ขนส่ง จํากัด
28. บริ ษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จํากัด
29. บริ ษทั 304 พลาซ่า จํากัด

0.23
17.09

1.97 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั ทะเลไทย ขนส่ง จํากัด
1.85 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จํากัด
1.57 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั 304 พลาซ่า จํากัด

30. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

1.88

1.06 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

31. บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด

0.39

1.02 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
32. บริ ษทั จัดหางาน เดอะ เบสท์ ซีเล็คชัน จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ควอลิต้ ี สกิลล์ จํากัด)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2557
35.50

2558

ลักษณะความสัมพันธ์

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั จัดหางาน เดอะ เบทส์
ซีเล็คชัน่ จํากัด

34. บริ ษทั ฮันนิมนู ไพรเวท ไอซ์แลนด์(ภูเก็ต) จํากัด

7.44

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ใน
บริ ษทั ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์(ภูเก็ต) จํากัด

35. บริ ษทั บุค๊ ทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

7.74

- ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษ ัท ย่อ ย เป็ นกรรมการในบริ ษ ัท บุ๊ ค ทาวเวอร์
(ไทยแลนด์) จํากัด

36. บริ ษทั คันนาและเขตที่ จํากัด

3.81

- กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั คันนาและเขตที่ จํากัด

37. บริ ษทั เจ็ท เอ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั นอร์ท ทรานสปอร์ต จํากัด)
38. บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด
39. AP Converting (M) Sdn. Bhd.

3.47

- กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั เจ็ท เอ จํากัด

3.18
2.04

- กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด
- กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการใน AP Converting (M) Sdn. Bhd.

40. บริ ษทั เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จํากัด

1.44

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จํากัด

41. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.41

2.00 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.6 ค่ าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: รายการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรจากบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด เป็ นค่าก่อสร้างงานโครงการเพื่อพัฒนาบ่อเก็บนํ้าของบริ ษทั ย่อย
สําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายการซื้อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด เป็ นรายการที่บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินงวดสุ ดท้ายเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน รายการซื้ อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั
เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ส่วนใหญ่เป็ นการซื้อรถขุดและรถตักยังอยูใ่ นสภาพดีพอที่จะสามารถนํามาใช้ในส่ วนงานไม้สับที่เป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตเยื่อและกระดาษแทนการซื้ อ
รถใหม่ ซึ่ งจะทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนในการบริ หารจัดการตํ่ากว่าการว่าจ้างบริ ษทั จากภายนอก โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการปกติทางการค้าทัว่ ไป ซึ่ งจะใช้ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดย
อ้างอิงจากราคาตลาด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

จํานวนเงิน (ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
46.67 กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
11.60 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด

1. บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
2. บริ ษทั 304 พัลล์ จํากัด

2557
111.89
-

3. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด

13.56

- ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

2.00

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
58.27

4. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

รวม
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.7 ลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน ไม้สบั และนํ้ามันยางดําให้กบั บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดําเนิ นธุรกิจ และเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่ งรายการดังกล่าวเป็ นการดําเนิ นธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะใช้ราคาตามสัญญา หรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

จํานวนเงิน(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
211.69 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

1. บริ ษท
ั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

2557
65.54

2. บริ ษท
ั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด

140.82

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด

-

78.92 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ ท จํากัด และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
- กรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการใน Double A Corporate Pty Ltd.

3. บริ ษท
ั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
(ชื่อเดิม คือ บริ ษท
ั ฟิ วเจอร์ พอร์ท ฟิ วชัน่ จํากัด)
4. Double A Corporate Pty Ltd

38.03

5. บริ ษท
ั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

10.96

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

6. บริ ษท
ั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

10.41

21.05 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

5.96

16.16 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

7. บริ ษท
ั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
8. บริ ษท
ั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
9.23

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
14.63 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

9. บริ ษท
ั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

0.82

2.78 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

10. บริ ษท
ั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

0.44

1.14 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่ มีจาํ นวนเงิ นในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.8 ลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: รายการลูกหนี้ อื่นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ของรายรับจากการขายสิ นทรัพย์ ค่าขนส่ ง รายรับค่าบริ การ
และรายได้อื่น ๆ ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาต้นทุนบวดกําไร หรื อราคาตลาดแล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. Double A International Network Co.,Ltd

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
65.34

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
109.19 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ บางท่าน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมใน Double A International Network
Co., Ltd.

2. บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด

59.37

81.76 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด

3. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยลปาร์ค จํากัด

47.59

71.88 คู่สมรสของกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั 304 อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จํากัด

4. Claremorris Consultants Limited

48.92

- ไม่มีกรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ เข้าไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อเข้าไปถือหุ ้นใน Claremorris
Consultants Limited อย่างไรก็ดี ในเชิงธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีอิทธิ พลเหนื อ Claremorris Consultants
Limited บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

5. บริ ษทั ดาวบูรพาเซอร์วสิ จํากัด

-

30.15 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั ดาวบูรพา เซอร์วสิ จํากัด

6. บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด)

1.99

27.66 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด

7. บริ ษทั โปรมีโก้ เซอร์วสิ จํากัด

9.23

8. บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด

0.00

26.22 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั โปรมี โก้ เซอร์ วิส
จํากัด
4.14 กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
9. บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
0.29

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
3.07 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัล
จํากัด

10. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

3.01

2.97 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

11. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

2.47

2.28 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

12. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

1.88

2.05 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

14. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

2.19

1.33 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

15. บริ ษทั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

1.00

1.24 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

17. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

0.37

1.04 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

18. บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

2.02

0.92 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
19. บริ ษทั โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลยี จํากัด

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
5.57

ลักษณะความสัมพันธ์

2558

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด

20. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

2.43

- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

21. บริ ษทั ดี.เอ.รี เซิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

2.06

0.03 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ.รี เซิร์ชเซ็นเตอร์ จํากัด

22. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

4.80

6.11 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

260.53

372.05
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.9 ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กี่ยวข้ องกันจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: วันที่ 2 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายและโอนหุ ้นสามัญของ NPS ให้แก่ บริ ษทั Matrix International Capital Holding
Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 100 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 21 บาท ซึ่ งเป็ นราคาประเมินที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยกําหนดระยะเวลาการชําระเงิ น
ภายใน 120 วันนับจากวันที่ในสัญญา บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าขายหุน้ สามัญทั้งจํานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จึงถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา ดังนั้น ในปี 2557 จึงแสดง
เป็ นยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Matrix International Capital Holdings Limited

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
2558
2,100.00

ลักษณะความสัมพันธ์
- กรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการใน Matrix International Capital Holdings Limited
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.10 เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อสิ นค้ าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: เงินจ่ายล่วงหน้าค่าไฟฟ้ าและไอนํ้าแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการที่กลุ่มบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับ
ส่วนลดค่าไฟฟ้ าและไอนํ้าที่ชาํ ระล่วงหน้า ในอัตรา MLR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี จากราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
187.00

2558
-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.11 เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้ อง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: รายการนี้เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั ย่อย จ่ายค่าสิ นค้าให้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า (Suppliers) แทนบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้า
ร่ วมกันเป็ นปริ มาณมากเพื่อสร้างอํานาจต่อรองกับผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าภายนอก เนื่องจากการจ่ายค่าสิ นค้าให้กบั ดังกล่าวข้ามรอบบัญชีปัจจุบนั ฝ่ ายบัญชีจึงบันทึกเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
3.00

2558

ลักษณะความสัมพันธ์
- ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัล
จํากัด

154

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.12 เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ซื้อทีด่ ินแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินที่อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการเพื่อให้ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน จากบริ ษทั บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด
และ บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด สําหรับโครงการสร้างโรงเยือ่ ที่ 3 และ สําหรับโรงไม้สบั ตามลําดับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด
2. บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด
รวม

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
270.40
5.34
275.74

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
75.00 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด
5.34 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด
80.34

รายการโอนกลับบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่ าของเงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ ซื้อทีด่ นิ แก่ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
เมื่อปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้อหุน้ ของ บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จํากัด (TPG) (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด (DANS)) ร้อยละ 99.99 โดยมีวตั ถุประสงค์การ
ลงทุนทําโครงการบ่อเก็บนํ้าเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ตามงบการเงินของ TPG ณ วันที่เข้าถือหุน้ มีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินจํานวน 50 ไร่ แก่ บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด(304Pulp) มูลค่า 75 ล้านบาท แต่เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่าง
การดําเนินการจัดสรรที่ดิน ซึ่งถือว่ายังไม่ได้เป็ นที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ทําให้ราคาประเมินมีมูลค่าเพียง 3.86 ล้านบาท ส่ งผลให้ทางผูส้ อบบัญชีต้ งั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงิน
จ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในงบการเงิน 71.14 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จํากัด (Apulp3) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง ประสงค์จะรับโอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว สําหรับก่อสร้างโครงการโรงเยือ่ ที่ 3
โดยในราคา 75 ล้านบาท ณ วันที่โอนที่ดินมีราคาประเมิน 7.54 ล้านบาท ทําให้ผสู ้ อบบัญชีปรับปรุ งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินจาก 71.14 ล้านบาท เป็ น 67.46 ล้านบาท

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

155

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ต่อมาเมื่อไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ตามสัญญารับโอนสิ ทธิการจะซื้อจะขายที่ดินตามที่ได้กล่าวข้างต้นได้รับการจัดสรรแล้วเสร็ จตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ส่ งผลให้ราคา
ประเมินที่ดินสูงขึ้นเป็ นราคาไร่ ละ 1.7 ล้านบาท ตามหลักหลักฐานที่ส่งมอบให้ผสู ้ อบบัญชีในระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน ผูส้ อบบัญชีจึงได้กลับรายการด้อยค่าที่บนั ทึกไว้ท้ งั จํานวน 67.46
ล้านบาท ตามที่ปรากฏในรายการในงบการเงิน
เนื่องจาก Apulp3 เป็ นบริ ษทั ต่างด้าว การถือครองกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน จะต้องทําการยืน่ ขอถือครองที่ดินกับ BOI ก่อน ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างดําเนินการให้ได้ตามเงื่อนไขการรับสิ ทธิ์ คาด
ว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายในปี 2559

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.13 เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ซื้อต้ นกระดาษแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้ อง
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้อต้นกระดาษจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผูร้ ับซื้อมาจากเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการส่งเสริ มการปลูกต้นกระดาษบนคันนา
กับกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจะใช้ราคาที่อา้ งอิงจากราคาตลาด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ทรี เทค จํากัด
2. บริ ษทั ทรี เทคชัยนาท จํากัด
3. บริ ษทั ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
รวม

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
11.83
3.48
2.00
17.31

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
9.20 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทรี เทค จํากัด
0.91 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทรี เทคชัยนาท จํากัด
- กรรมการของบริ ษทั ฯ บางท่าน เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
10.11
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.14 เจ้ าหนีก้ ารค้ า- กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: กลุ่มบริ ษทั ฯได้มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตอื่นนอกเหนื อจากวัตถุดิบหลัก อาทิ เช่น ไฟฟ้ า ไอนํ้า นํ้า นํ้ามันเตา แกลบ และสารเคมี
รวมทั้งบริ การที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการดังกล่าวเป็ นหลัก ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานปกติของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยได้มีการกําหนดราคาหรื ออัตราค่าบริ การที่อา้ งอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกกําไร หรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
48.95

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
121.06 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

-

66.00 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด

3. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
(ชื่อเดิม คือ บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท ฟิ วชัน่ จํากัด)

-

39.08 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ ท จํากัด และกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด

49.75

24.66 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

138.12

21.60 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

-

13.02 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั แอช ลีชชิ่ง จํากัด

4. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
5. บริ ษทั ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
6. บริ ษทั แอช ลีชชิ่ง จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
7. บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
22.45

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
12.67 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชี ยลตี้ มิเนอรัล
จํากัด

8. บริ ษทั อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

11.59

11.25 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริ ษทั
อะโกร ไฟเบอร์ จํากัด

9. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

11.97

10.91 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด

10. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

23.93

9.17 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด

11. บริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด

4.25

0.87 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั สวนไม้ตะวันออก จํากัด

12. บริ ษทั อี85 จํากัด

4.07

5.42 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั อี 85 จํากัด

13. บริ ษทั โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลยี จํากัด

0.25

3.36 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จํากัด

14. บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด

-

3.15 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด

15. บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค7 จํากัด

-

2.29 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค7 จํากัด
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

จํานวนเงิน(ล้านบาท)

16. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2557
0.41

รวม

315.74

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
0.16 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
344.67
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

12.2.15 เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการทารายการ: รายการเจ้าหนี้ อื่นกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้บริ การงานสนบสนุนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ซ่อมบํารุ ง การขนส่ง การเดินทาง การทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการฝึ กอบรมพนักงาน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯในการบริ การจัดการต้นทุน
แรงงานได้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริ การดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด)

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
1.32

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
22.60 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั บี โปรเฟสชัน่ นอล คอนซัลแทนท์ จํากัด

2. บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด

8.29

3. APC Logistics (Korea) Co., Ltd

2.62

9.72 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด
8.63 กรรมการของบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการใน APC Logistics (Korea) Co., Ltd

4. บริ ษทั สยามพัฒนาเครื่ องจักร จํากัด

3.95

6.89 กรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมในบริ ษทั สยามพัฒนาเครื่ องจักร จํากัด

5. บริ ษทั เอส.วี. โพรเกสซีพ จํากัด

7.75

6.59 กรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการในบริ ษทั เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จํากัด

6. บริ ษทั อี 85 จํากัด

-

5.31 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั อี 85 จํากัด

7. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

5.90

4.40 ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
และกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จํากัด (มหาชน)

8. บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

3.85

1.84 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั นํ้าใส 304 จํากัด

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
9. บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด

จํานวนเงิน(ล้านบาท)
2557
1.52

ลักษณะความสัมพันธ์
2558
1.55 กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด

10. บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

1.57

0.59 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

11. Double A International Network Co., Ltd.

57.59

0.80 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ บางท่าน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมใน Double A International Network
Co., Ltd.

12. Double A International Network (Netherlands) B.V.
13. บริ ษทั ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์จี จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ็นพีเอส พีพี 9 จํากัด)

12.19
4.87

- กรรมการบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการของ Double A International Network (Netherlands) B.V.
- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการของบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
บริ ษทั ฟิ วเจอร์ กรี นเนอร์จี จํากัด

7.03

1.69 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นบริ ษทั รายย่อยที่มีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

14. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม

แบบ 56-1 : ประจําปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จำกัด (มหำชน)
DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

1.
งบการเงิน
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย มิได้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Non-Listed
Company) แต่ บริ ษทั ฯ ได้เคยเสนอขายหุ ้นกู้ต่อประชาชนเป็ นการทั่วไป (Public Offering) ดังนั้น ในกรณี ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตอ้ งนาส่ งงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาเดียวกันกับบริ ษทั ที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44 /2556) กล่าวคือ งบ
การเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว และ
งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี
หน้าที่ส่งงบการเงินรายปี ให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นหน่วยงานราชการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง ภายใน 5
เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปี บัญชี (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543)
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 4 ปี ทีผ่ ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิ นแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่ ตั้งแต่ปี 2555-2558 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งได้แสดงความเห็ น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน่ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

1,075.96

543.31

269.34

601.47
1,210.83
1,812.30
398.39
3,723.87
484.87
7,495.39

558.98
1,358.20
1,917.18
614.01
6,373.79
1,017.73
10,466.02

541.74
2,165.22
2,706.96
2,100.00
187.19
3.05
6,107.19
1,438.64
12,812.37

348.88
.
717.72
2,438.91
3,156.63
6,705.53
1,865.57
12,076.61
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (*)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
3,419.50
23,339.16
16.05
1,023.90
1,733.05
157.49
105.15
29,794.28
37,289.68

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

1.63
3,157.54
28,222.84
16.37
208.29
11.80
2,168.93
166.45
98.24
34,052.09
44,518.11

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

2,833.43
26,547.71
13.48
275.74
130.98
2,310.44
150.16
95.70
32,357.63
45,170.00

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

2,612.03
25,522.62
10.32
80.34
96.81
2,259.58
353.16
97.48
31,032.34
43,108.95

(*) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556 และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดปี 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามรายงานผูส้ อบบัญชีงวดปี 2556

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

(ปรับปรุงใหม่)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

3,182.70

5,766.89

6,194.14

5,251.99

514.60
2,301.42
2,816.02
204.51

372.90
2,245.47
2,618.37
308.88

249.81
4,987.97
113.39
11,554.40

267.87
8,962.01

434.20
2,361.68
2,795.88
233.88
453.12

415.28
2,340.30
2,755.58
163.54
453.82

2,495.16
405.24
12,577.42

2,497.50
241.04
11,363.47
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (*)
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

328.57

296.59

115.28

199.66

2,541.82
7,462.21
93.63
881.07
11,307.30
22,861.70

2,745.79
13,445.10
109.40
1,875.62
18,472.50
27,434.51

2,725.96
10,967.04
121.79
1,578.80
15,508.87
28,086.29

2,271.61
11,470.18
115.31
1,546.69
15,603.45
26,966.92

(*) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556 และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดปี 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามรายงานผูส้ อบบัญชีงวดปี 2556
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 502,986,451 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (2555 : หุน้ สามัญ 580,950,581 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท)

5,809.51

5,029.86

5,029.86

5,029.86

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 405,369,559 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(2555: หุน้ สามัญ 483,333,689 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
หุน้ ทุนซื้อคืน

4,833.34
2,144.53
(3,040.60)

4,053.70
2,144.53
-

4,053.70
2,144.53
-

4,053.70
2,144.53
-

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)

31 ธ.ค.55
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธ.ค.56
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.58
ตรวจสอบ

31 ธ.ค.57
ตรวจสอบ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

760.96

767.56

767.56

สารองหุน้ ทุนซื้อคืน

3,040.60

-

-

5,619.03

6,886.56

6,956.27

6,397.56

3,513.13

5,207.97

4,362.50

3,968.77

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ

(1,426.48)

(908.23)

(908.23)

(908.23)

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(1,315.33)

(1,315.33)

(457.87)

(457.86)

(118.45)

(118.45)

(79.86)

(79.87)

652.89

2,865.96

14,010.74

16,718.31

2,916.54
16,838.60

2,522.81
15,929.47

417.24

365.29

245.11

212.56

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

14,427.98

17,083.60

17,083.71

16,142.03

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

37,289.68

44,518.11

45,170.00

43,108.95

ยังไม่ได้จดั สรร

810.87

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริ ษทั ร่ วม
รวมองค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้ านบาท)
รายได้จากการขายกระดาษ
รายได้จากการขายเยือ่ กระดาษ
รายได้จากการขายไม้สบั (*)
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินชดเชยรับค่าอากรสิ นค้าส่งออก
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการขายชิ้นไม้สบั
โอนกลับบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ –
ต้นกระดาษ
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
18,007.55
1,218.36
-

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

17,426.26
447.61
-

22,090.61
412.67
460.18

21,619.07
356.34
1,019.52

643.41
52.66
55.64
45.55
53.83

425.99
44.87
4.55
-

695.50
47.16
93.52
-

1,381.98
41.60
2.53
-

173.23

229.62

55.44

67.40

134.10
20,384.33

199.48
18,778.38

67.46
4.49
130.26
24,057.29

3.14
55.55
24,547.13

(*) ปี 2557 มีการจัดกลุ่มรายการใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับปี 2558
แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้ านบาท)
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ
ต้นทุนขายเยือ่ กระดาษ
ต้นทุนขายไม้สบั (*)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่ )
13,393.04
981.94
3,148.90
968.05
18,491.93

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

12,859.10
358.32
3,383.88
1,475.13
-

18,357.48
318.83
324.01
3,372.62
1,556.47
74.92

18,267.32
287.95
951.83
3,602.60
1,506.25
-

18,076.43

24,004.33

24,615.95

(*) ปี 2557 มีการจัดกลุ่มรายการใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับปี 2558

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้ านบาท)
กาไร(ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (*)
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี รวมทั้งกิจการ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่ )
1,892.40
448.27
2,340.66
(929.60)
1,411.06
(97.28)
1,313.78
114.98
1,198.80
2.96

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

701.94
503.76
1,205.70
(1,215.69)
(9.99)
60.75
50.76
(43.97)
94.73
0.23

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

52.96
577.22
630.18
(1,298.29)
(668.11)
111.02
(557.10)
(116.88)
(440.21)
(1.09)

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

(68.82)
108.77
39.95
(1,231.58)
(1,191.63)
221.32
(970.31)
(28.82)
(941.49)
(2.32)

(*) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556 และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดปี 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามรายงานผูส้ อบบัญชีงวดปี 2556

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

173

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)
กาไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ –
ต้นกระดาษ
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่ )

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

1,411.06

(9.99)

(668.11)

(1,191.63)

1,857.03
(4.77)
(220.76)

2,029.63
1.61
49.25

2,314.28
1.68
(25.97)

2,455.95
7.28
(53.25)

(173.23)

(229.62)

(55.43)

(67.40)

(27.50)
-

(3.68)
(17.88)
0.29

(67.46)
(695.50)
(93.52)
-

15.76
(2.53)
21.67
0.84
-
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่ายรอการยกหนี้
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง จากการทา
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงาน

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
(448.27)
10.60
(53.83)

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

(503.76)
21.69
-

(577.22)
18.24
-

(108.77)
3.81
15.17
-

6.89
(14.26)
(9.14)
903.76

8.60
41.31
(10.83)
1,107.08

88.34
70.95
(4.49)
1,246.64

(556.10)
(58.70)
(3.14)
1,191.64

3,237.58

2,483.70

1,552.44

1,670.60
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
(188.22)
(398.39)
378.65
(151.96)

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

15.81

12.58
(215.62)
(2,696.23)
(511.12)
(29.23)

(740.37)
426.83
249.14
(524.24)
29.77

(456.85)
187.19
(445.50)
233.31
(3.21)

25.95
(157.77)
(0.31)
2,761.33
9.12
(1,017.76)
55.96
1,808.65

(254.07)
99.61
(5.92)
(1,116.30)
10.80
(1,136.16)
4.67
(2,236.99)

208.31
(120.48)
(5.85)
1,075.55
4.49
(1,253.97)
(15.00)
(188.93)

(49.86)
(179.48)
(8.52)
947.68
3.14
(1,162.16)
(1.08)
(212.42)
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดลดลงจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาหรับการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
1,013.55
(61.70)
(473.39)
522.73
34.83
49.40
(3,426.36)
(11.61)
(192.10)
(11.74)
(394.98)
(2,951.37)

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

761.85
11.07
(1.63)
48.82
(3,256.21)
(3.83)
1,061.45
(5.34)
(35.38)
(14.50)
(144.15)
(1,577.84)

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

389.39
(3.05)
1.62
400.40
(1,169.42)
(1.26)
(50.02)
(168.27)
(35.27)
(635.88)

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

353.13
(10.69)
2,100.00
3.05
4.12
(1,243.69)
(0.64)
(13.82)
(15.39)
1,176.07
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ชาระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ออกหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท
ชาระหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทก่อนกาหนด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
16,731.16
(21,006.93)
(25.00)
25.55
(237.46)
4,971.41
2,537.00
(1,100.00)

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ

16,707.49
(14,123.30)
(293.80)
271.08
(264.11)
8,458.71
(7,500.00)
199.00
(250.00)

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ

20,245.95
(19,397.62)
182.79
(455.63)
-

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ

18,615.31
(19,557.49)
251.06
(242.16)
2,987.14
(2,500.00)
(458.24)
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่ายผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

สาหรับปี 2555
ตรวจสอบ
(ปรับปรุงใหม่)
(4.37)
1,891.36
1.41
750.05
325.91
1,075.96

สาหรับปี 2556
ตรวจสอบ
(7.97)
3,197.09
85.09
(532.65)
1,075.96
543.31

สาหรับปี 2557
ตรวจสอบ
(3.29)
572.19
(21.35)
(273.97)
543.31
269.34

สาหรับปี 2558
ตรวจสอบ
(5.29)
(909.67)
25.56
79.54
269.34
348.88
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

0.65

1.17

1.02

1.06

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.25

0.27

0.24

0.31

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.16

(0.22)

(0.02)

(0.02)

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

9.90

8.52

9.58

7.83

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

35.94

42.27

37.58

46.00

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

3.70

2.62

3.04

3.04

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

วัน

60.84

137.51

118.24

118.23

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

15.95

15.27

21.86

18.70

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

20.80

23.57

16.46

19.25

Cash Cycle

วัน

75.97

156.21

139.35

144.98

อัตรากาไรขั้นต้น

%

25.23

26.05

17.26

15.17

อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

%

3.82

(1.13)

(4.21)

(7.05)

อัตรากาไรอื่น

%

5.68

4.82

4.55

6.32

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร

%

246.42

M

M

M

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

%

6.45

0.27

(2.32)

(3.95)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

9.54

0.32

(3.26)

(5.84)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

%

3.67

0.12

(1.24)

(2.20)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

%

14.28

8.07

6.42

5.71

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

เท่า

0.57

0.46

0.54

0.56

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E)

เท่า

1.58

1.61

1.64

1.67

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

3.05

(0.89)

0.77

0.65

อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

0.07

(0.12)

(0.01)

(0.01)

อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อทุน ตามข้ อกาหนดสิ ทธิ1

เท่ า

1.24

1.29

1.34

1.36

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ M คือ หาค่าไม่ได้
1
หนี้ สินรวมที่ปรากฏในงบดุลรวม ที่มีภาระดอกเบี้ย หรื อตกอยูภ่ ายใต้ส่วนลด (หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละ
บริ ษทั ย่อยของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ณ วันสิ้ นงวดระยะเวลาการวัดผลการดาเนิ นงานใด ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูฉ้ บับล่าสุ ดที่ได้รับ
การตรวจสอบบัญชี แล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันข้อสงสัยในการตีความ หนี้ สินดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึง (ก) เจ้าหนี้ การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ ใด ๆ ที่ไม่มี
ภาระดอกเบี้ย (ง) หนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (จ) หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ และ (ฉ) หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ในการอ่านคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่ งได้แก่ งบการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงิ นที่ มีการปรั บปรุ ง ตัวเลขการดาเนิ นงานโดยสรุ ปทั้งในอดี ต และที่ มีการปรั บปรุ ง ควบคู่ไปกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและข้อมูลที่นาเสนอไว้ในเอกสารนี้
1) ผลการดาเนินงาน
ปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
รายได้จากการขายไม้สับ ด้านต้นทุนขายปี 2558 ยอดที่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เกิ ดจากต้นทุนขายไม้สับที่ สูงขึ้นตามยอดขายที่
เพิ่มขึ้น ส่วนต้นทุนขายกระดาษลดลงจากปริ มาณการขายที่ลดลง แต่หากเปรี ยบเทียบต้นทุนตามสัดส่วนการขายแล้ว ต้นทุนจะ
สู งกว่าปี 2557 เล็กน้อยจากการเพิ่มสัดส่ วนของปริ มาณการใช้เยื่อนาเข้า นอกจากนี้ ยงั มีตน้ ทุนจากการหยุดผลิตเนื่ องจาก
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอในช่วงต้นไตรมาส 2 ทาให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2558 มีจานวน 970 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 413 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 2.32 บาท
ปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายได้รวมเพิ่มขึ้ นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2556 โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากรายได้จากการขาย
กระดาษที่เพิ่มขึ้น จากการขยายช่องทางการขายไปยังตลาดใหม่ๆ และการออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าใน
ตลาดนั้นๆ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ส่วนกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
จากปี ก่ อนเป็ นอย่างมาก โดยในปี นี้ มีผลเป็ นขาดทุ น เนื่ องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปี ทั้งสกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐและยูโร และกาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษลดลงเนื่ องจากเริ่ มมี
การเก็บกลับต้นกระดาษในระหว่างปี และมีการปลูกต้นกระดาษลดลงจากปี ก่อน
ในด้านต้นทุนขายปี 2557 มียอดสูงขึ้นจากปี 2556 เกิดจากต้นทุนผลิตที่ค่อนข้างสู งของโรงกระดาษใหม่ 2 แห่ ง คือ
โรงกระดาษ 3 และโรงกระดาษอลิเซ่ ในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากยังอยูใ่ นช่วงเพิ่งเปิ ดดาเนินการ ยังเดินกาลังการผลิตไม่เต็มที่
นอกจากนี้ในปี นี้ราคาไม้ซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีตน้ ทุนสูงขึ้น และมีการใช้เยือ่ แห้งจากการนาเข้ามาผลิตในบางช่วงที่
เยื่อไม่เพียงพอ อีกทั้งสัดส่ วนของยอดขายกระดาษที่ เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่จะเป็ นยอดขายกระดาษตราสิ นค้าอื่น ๆ ที่มีราคาขาย
ค่อนข้างต่ าเมื่อเที ยบกับตราสิ นค้าดับ๊ เบิ้ลเอ จากปั จจัยที่ กล่าวมาจึ งส่ งผลทาให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี 2557 มี
จานวน 557 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 608 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนสุทธิต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
เท่ากับ 1.09 บาท
ปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 รายได้จากการขายกระดาษลดลงเกิดจากราคาขาย
ที่ลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ส่ วนรายได้จากการขายเยื่อลดลงจากการที่บริ ษทั ฯได้นาเยื่อไปใช้ในการผลิตกระดาษของ
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนที่ 3 และโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศสที่เพิ่งเริ่ มดาเนิ นการผลิตในปี นี้ นอกจากนี้
ในส่ วนของรายได้อื่น บริ ษทั ฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากปี ก่อนเนื่ องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ระหว่างปี ส่วนกาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษสู งขึ้นจากราคาไม้ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ในด้านต้นทุนขายมี ยอดใกล้เคี ยงกับปี 2555 เนื่ องจากต้นทุ นผลิ ตของโรงงานผลิ ตกระดาษพิมพ์เขี ยนที่ 3 และ
โรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส ยังค่อนข้างสู งเนื่ องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้น ยังเดินกาลังการผลิตไม่เต็มที่ สิ นค้าที่ผลิต
ได้ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ขายออกไปจึ งยังไม่สะท้อนไปถึ งต้นทุ นขายในงวดนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสู งขึ้ นจากค่า
โฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขายที่ เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อสนับสนุนตราสิ นค้าให้เป็ นที่ รู้จกั และผลักดันยอดขายในต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการระดมทุนสาหรับโครงการลงทุนใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากปั จจัยที่กล่าวมา
จึงส่งผลทาให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2556 มีจานวน 51 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,263 ล้านบาท (ปรับปรุ งใหม่)
คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.23 บาท
ก. รายได้ จากการขาย
ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 21,975 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 2.35
โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายกระดาษ 21,619 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 2.13 เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม
และราคาขายตามสกุลเงินท้องถิ่นลดลงตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ส่ วนรายได้จากการ
ขายเยือ่ กระดาษ 356 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 13.65 เนื่องจากนามาใช้ในการผลิตกระดาษเองเพิ่มขึ้น
ปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายกระดาษและเยือ่ กระดาษรวม 22,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 25.90
โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายกระดาษ 22,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 26.77 จากการขยายตลาดในต่างประเทศใน
ช่องทางใหม่ที่ยงั ไม่ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ นค้า โดยการประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้าดับ๊ เบิ้ลเอในตลาดใหม่และจัดแผนการ
ส่งเสริ มการขายควบคู่ไปกับสิ นค้าแบรนด์อื่นๆ ที่ราคาย่อมเยา เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และเกิด
การซื้ อเพิ่มเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น ส่ วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 413 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
7.81
ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 17,874 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 7.03
โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายกระดาษ 17,426 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.23 จากราคาขายที่ลดลงตามสถานการณ์
ตลาดโลก และจากค่าเงินบาทที่เข็งค่าในช่วงครึ่ งปี แรก ทาให้เกิดความได้เปรี ยบของต้นทุนการนาเข้าสาหรับคู่แข่งที่ นาเข้า
สิ นค้าสามารถตั้งราคาขายได้ต่ากว่า หลังจากที่บริ ษทั ฯ ปรับลดราคาลงเพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาดก็ทาให้ยอดขายในช่วงครึ่ งปี
หลังดีข้ ึน แต่ยอดขายรวมก็ยงั คงต่ากว่าปี ก่อนเล็กน้อย ส่วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษ 448 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อย
ละ 63.26 เป็ นผลการนาเยือ่ กระดาษไปใช้ในการผลิตของโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิ ดดาเนินการ
ปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่) บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษรวม 19,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 4.96 จากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขายกระดาษเป็ นหลัก และราคาเฉลี่ยของกระดาษสูงขึ้นเล็กน้อย
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
แผนภูมิที่ 1.1 รายได้ จากการขายกระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษทั ฯ ในปี 2555-2558

รายได้ จากการขายกระดาษ (ล้ านบาท)
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แผนภูมิที่ 1.2 รายได้ จากการขายเยือ่ กระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษทั ฯ ในปี 2555-2558

รายได้ จากการขายเยื่อกระดาษ(ล้านบาท)
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
แผนภูมิที่ 1.3 ปริมาณขายกระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษทั ฯ ในปี 2555-2558

ปริมาณขายกระดาษ (พันตัน)
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แผนภูมิที่ 1.4 ปริมาณขายเยือ่ กระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษทั ฯ ในปี 2555-2558

ปริมาณขายเยื่อกระดาษ (พันตัน)
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1.1 ราคาขายกระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษัทฯ ในปี 2555-2558
ราคาขายกระดาษ (บาทต่ อตัน)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ราคาขายเฉลี่ยในประเทศ
32,853
32,189
31,491

ปี 2558
32,367

ราคาขายเฉลี่ยส่งออก

33,758

33,049

33,630

33,081

รวมราคาขายเฉลี่ย

33,452

32,776

33,028

32,887

ตารางที่ 1.2 ราคาขายเยือ่ กระดาษในประเทศและส่ งออกของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555- 2558
ราคาขายเยือ่ กระดาษ (บาทต่ อตัน)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ราคาขายเฉลี่ยในประเทศ

20,535

20,654

21,989

20,203

ราคาขายเฉลี่ยส่งออก

18,111

18,964

19,648

22,423

รวมราคาขายเฉลี่ย

19,300

19,871

21,441

20,629

เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายในประเทศ และรายได้จากการส่ งออก ปี 2558 และปี 2557 พบว่ารายได้จากการ
ขายทั้งในประเทศและส่ งออกใน 2558 เท่ากับ 21,975 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่ขายได้ 22,503 ล้านบาท สัดส่ วนของ
รายได้จากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 28 และ 72 ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายในประเทศ และรายได้จากการส่ งออก ปี 2557 และปี 2556 พบว่ารายได้จากการ
ขายทั้งในประเทศและส่ งออกใน 2557 เท่ากับ 22,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่เท่ากับ 17,873 ล้านบาท สัดส่ วนของ
รายได้จากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 28 และ 72 ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายในประเทศ และรายได้จากการส่ งออก ปี 2556 และปี 2555 พบว่ารายได้จากการ
ขายทั้งในประเทศและส่งออกใน 2556 เท่ากับ 17,874 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่เท่ากับ 19,226 ล้านบาท สัดส่วนของรายได้
จากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 32 และ 68 ตามลาดับ
ต้นทุนขายกระดาษและเยือ่ กระดาษในปี 2558 เท่ากับ 18,555 ล้านบาท หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15.56
ของรายได้จากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษ อัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปี 2557 ที่มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 18,676 ล้านบาท
หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.01 ของรายได้จากการขายกระดาษและเยือ่ กระดาษ
ต้นทุนขายกระดาษและเยือ่ กระดาษในปี 2557 เท่ากับ 18,676 ล้านบาท หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.01
ของรายได้จากการขายกระดาษและเยื่อกระดาษ อัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปี 2556 ที่มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 13,217 ล้านบาท
หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.05 ของรายได้จากการขายกระดาษและเยือ่ กระดาษ
ต้นทุนขายกระดาษและเยือ่ กระดาษในปี 2556 เท่ากับ 13,217 ล้านบาท หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.05
ของรายได้จากการขายกระดาษและเยือ่ กระดาษ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่) ที่มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 14,375 ล้านบาท
หรื อ มีอตั รากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.23 ของรายได้จากการขายกระดาษและเยือ่ กระดาษ
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ข. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 5,109 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.81 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้ นจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2557 จานวน ที่ 4,741 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.14 ของรายได้รวม เนื่ องจากค่าใช้จ่ายใน
การขายไม้สบั ส่งออกที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิตของโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 4,741 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.14 ของรายได้รวม ลดลงจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี 2556 ที่ 4,859 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.88 ของรายได้รวม โดยลดลงจากค่าโฆษณา
เป็ นหลัก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนมาเน้นกลยุทธด้ายราคาให้เหมาะสมกับลักษณะของตลาดใหม่ที่ขยายไปในช่วงเริ่ มแรก
ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 4,859 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.88 เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารของปี 2555 ที่ 4,117 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.20 ของรายได้รวม จากค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ้น
อย่างมากเพื่อสนับสนุนตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และผลักดันยอดขายในต่างประเทศ รวมทั้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุด
ผลิตของโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ค. กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ใน ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 1,382 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 ที่มี
ผลเป็ นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 75 ล้านบาท กาไรส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายสกุลเงิน
ล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้ นงวด ที่ บริ ษทั ฯ เข้าทาขึ้ นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากค่าเงิ นที่ เกิ ดจากธุ รกรรมที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศทั้งด้านการส่งออกสิ นค้าและนาเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ค่าขนส่งและค่าบริ การ โดยในระหว่างปี 2558
อัตราแลกเปลี่ยนหลายสกุลมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ทาให้มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูง
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศเท่ากับ 75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มี
ผลเป็ นกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 426 ล้านบาท
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศเท่ากับ 426 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555
(ปรับปรุ งใหม่) 217 ล้านบาท
ง.

รายได้ อนื่
ในปี 2557 มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น รายการหลักจากกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 695 ล้านบาท

จ.

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,232 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิ นสาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 83 ล้านบาท จากเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนในกลุ่มบริ ษทั ฯ ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับปี 2556 เท่ากับ 1,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 286 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2556 มีการออกหุ ้นกูส้ กุลเงิ นบาทเพิ่มขึ้นเพื่อระดมทุนในโครงการใหม่ ส่ วนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นปี 2555
จานวน 930 ล้านบาท
ฉ. กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั เท่ากับ 970 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุ ทธิ ร้อยละ 3.95 ของรายได้รวม
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 413 ล้านบาท
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ในปี 2557 มีผลขาดทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั เท่ากับ 557 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุ ทธิ ร้อยละ 2.37 ของรายได้รวม
ลดลงจากกาไรสุทธิในปี 2556 เป็ นจานวนเงิน 608 ล้านบาท
กาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 เท่ากับ 51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม ลดลงจาก
กาไรสุทธิในปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่) 1,263 ล้านบาท
2) การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 43,109 ล้านบาท หนี้สินรวม 26,967 ล้านบาท และส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม 16,142 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 31.67 บาทต่อหุน้
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวม 45,170 ล้านบาท หนี้สินรวม 28,086 ล้านบาท และส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม 17,084 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 33.48 บาทต่อหุน้
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 44,518 ล้านบาท หนี้สินรวม 27,435 ล้านบาท และส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม 17,084 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 33.24 บาทต่อหุน้
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 37,290 ล้านบาท หนี้สินรวม 22,862 ล้านบาท และ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 14,428 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 31.50 บาทต่อหุน้
ก. สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 43,109 ล้าน
บาท และ 45,170 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 4.56 เกิ ดจากการรับชาระเงิ นจากลูกหนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจากการ
จาหน่ายเงินลงทุน 2,100 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 187 ล้านบาท เงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมลดลง 221 ล้านบาทจากการรับเงินปั นผลสุ ทธิ จากส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1,025 ล้าน
บาทจากค่าเสื่ อมราคาในระหว่างงวดสุ ทธิ จากการซื้ อสิ นทรัพย์และโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์
ถาวร และสิ นทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษลดลง 51 ล้านบาทจากการตัดไม้ที่ถึงกาหนดอายุเก็บเกี่ยว ส่ วนรายการที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่เพิ่มขึ้น 450 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 598 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 427 ล้านบาทจากลูกหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
556 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น 203 ล้านบาท
จากการสอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ พบว่า ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ เพียงพอสาหรับยอด
ลูกหนี้คงเหลือ ณ ปั จจุบนั แล้ว
อายุหนี้คงค้าง
ยังไม่ถึงกาหนด ไม่เกิน 3 เดือน ค้างชาระ 3-6
ค้างชาระ 6-12 ค้างชาระมากกว่า
ชาระ
เดือน
เดือน
12 เดือน
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
2558
2557
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
273
233
14
11
2
58
4
1
33
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,643 1,387 686
600
19
15
17
14
3
25
รวม
1,916 1,620 700
611
19
17
75
18
4
58
%
70% 70% 26% 26% 1%
1%
3%
1%
0%
2%
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 45,170 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2556 652 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.46 รายการหลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 715 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
แบบ 56-1 : ประจาปี 2558

187

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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ลูกหนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 2,100 ล้านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมที่ยงั ไม่ได้รับชาระ และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 470 ล้านบาท จากภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร
รายการหลักที่ลดลงเกิดจาก เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง 324 ล้านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนสุ ทธิ จากเงินปั นผลรับและ
รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ ลดลง 1,675 ล้านบาท จากการประเมินราคาสิ นทรัพย์โรงผลิตกระดาษอ
ลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศสตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) มีมูลค่าลดลง 482 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นการลดลงจากการ
ตัดจาหน่ายค่าเสื่ อมราคาในงวด
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 44,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุ ง
ใหม่) 7,228 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.38 เกิ ดจากสิ นค้าคงเหลื อเพิ่มขึ้น 2,650 ล้านบาท จากผลผลิตของโรง
กระดาษพิมพ์เขียนที่ 3 และโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศส สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 4,258 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,884 ล้านบาท จากการประเมินราคาที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจานวน 3,067 ล้านบาท
ข. ด้ านหนีส้ ิน
หนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 26,967 ล้านบาท
และ 28,086 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นมูลค่าลดลงร้อยละ 3.99 รายการหลักเกิดจากเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
ลดลง 942 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลง 454 ล้านบาทและหนี้ สินหมุนเวียนอื่นลดลง 164 ล้านบาท ส่ วนรายการสาคัญที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากหุน้ กูร้ ะยาวสกุลบาทเพิ่มขึ้น 505 ล้านบาท
การคา้ ประกัน
จากหมายเหตุประกอบงบปี 2557 ข้อ 32.6 หนังสื อค้ าประกัน บริ ษทั ฯ (DA1991) และบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (บริ ษทั
ดับ๊ เบิ้ล เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล บิสซิเนส จากัด-DIAB และบริ ษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จากัด-HTP) ได้ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อของ
บริ ษทั เกษตรรุ่ งเรื องพืชผล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 500 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 DA1991 และ DAIB &
HTP ได้ถูกผูใ้ ห้กฟู้ ้ องเรี ยกหนี้จากการค้ าประกันร่ วมจานวน 500 ล้านบาทนี้ และในระหว่างนั้นได้มีการโอนหนี้ ดงั กล่าวจาก
ผูใ้ ห้กไู้ ปยังบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย (บสท.) เป็ นผูด้ าเนินการติดตามหนี้
ต่ อ มาในเดื อ นตุ ล าคม 2546 เกษตรรุ่ ง เรื อ งพื ช ผลได้ท าสัญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ กับ บสท. เพื่ อ ขอปรั บ
โครงสร้างหนี้ สินที่ผิดนัดชาระและได้ชาระหนี้ สินหมดทั้งจานวนแล้ว โดยชาระครั้งสุ ดท้าย เมื่อ 25 มิถุนายน 2555 และจด
ทะเบียนเลิกกิ จการไปเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เกษตรรุ่ งเรื องพืชผลได้ถูกประกาศให้เป็ น
บริ ษทั ล้มละลายแล้ว แต่ท้ งั นี้ DA1991และ DAIB & HTP ยังไม่ได้รับหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวคืน เนื่องจาก บสท. ถูกปิ ดไป
ตามกาหนดเวลาของกฎหมาย และมีการโอนสิ ทธิ ไปที่ บสก. แต่ดว้ ยกระบวนภายในของ บสก. ในการเข้าสวมสิ ทธิ์ ยังไม่
เรี ยบร้อยทั้งหมด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการเรื่ องการปลดผูค้ ้ าประกันให้ได้
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯไม่ได้มีภาระผูกพันตามสัญญาค้ าประกันดังกล่าวแล้ว เนื่ องจากได้มีชาระหนี้ สิน
ทั้งหมดตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้น ในงบการเงินปี 2558 จึงได้ตดั ภาระผูกพันดังกล่าวออกหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หนี้สินรวมใน ปี 2557 เท่ากับ 28,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีหนี้สินรวม 27,435 ล้านบาท
ประมาณร้อยละ 2.38 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 427 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 433
ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท ส่วนรายการสาคัญที่
ลดลงเกิดจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 297 ล้านบาท
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หนี้สินรวมใน ปี 2556 เท่ากับ 27,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุ งใหม่) ซึ่ งมีหนี้ สินรวม
22,862 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 20.00 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,584 ล้านบาท เพื่อใช้
จ่ายในการดาเนินงานของโรงงานผลิตกระดาษใหม่ ที่มีความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงานในช่วงแรกที่
ยังไม่สามารถเพิ่มปริ มาณขายได้ทนั กับสิ นค้าที่ผลิตได้ ส่ วนหุ ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 995 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และงานโครงการใหม่ ๆ ของกิจการ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
995 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการนามาตรฐานบัญชี ฉบับ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2556 และได้ปรับย้อนหลังงบ
การเงินของงวดปี 2555 ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เกิดจากการตั้งหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนของส่วนเกินจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนี่งในปี นี้
ค. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 16,142
ล้านบาท และ 17,084 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นมูลค่าลดลงร้อยละ 5.51 สาเหตุหลักเกิดจากผลการดาเนิ นงานที่มีผลขาดทุน
สุทธิ 970 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นใน ปี 2557 เท่ ากับ 17,084 ล้านบาท ภาพรวมเพิ่มขึ้ นจากปี 2556 เพียงเล็กน้อย โดยมี รายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี นี้ ดังนี้
1. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นลดลง 845 ล้านบาท จากการกลับรายการกาไรจากการตีราคาที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ จากภาษีเงิ นได้ของบริ ษทั ย่อยผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน จากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ย่อย 482 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงที่เหลือเกิดจากการตัดจาหน่ายมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่ตีราคาเพิ่มปกติ
2. รายการหักในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง ดังนี้ ผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มีผลต่างลดลง 857 ล้านบาท และ ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริ ษทั ร่ วม มี
ผลต่างลดลง 39 ล้านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
3. ผลการดาเนินงานในปี 2557 แสดงเป็ นขาดทุนสุทธิจานวน 577 ล้านบาท ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใน ปี 2556 เท่ากับ 17,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,656 ล้านบาทจากงวดสิ้นปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่) โดย
มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี นี้ ดังนี้
1. ทุนจดทะเบียนลดลง 780 ล้านบาท จากการลดทุนตามโครงการซื้ อหุ ้นคืนในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ถึง 30 มิถุนายน 2553 และบริ ษทั ฯ ไม่ได้จาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืนออกไป โดยบริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งบัญชีหุ้นทุน
ซื้อคืนกับสารองหุน้ ทุนซื้อคืนทั้งจานวน
2. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ เป็ นรายการหักในองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 518 ล้านบาท จากการรับคืนเงินล่วงหน้าค่าซื้ อที่ดินที่บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินซึ่งทากับบริ ษทั ไฟฟ้ าชีวมวล จากัด
3. กาไรขาดทุนเบ็จเสร็ จอื่นเพิ่มขึ้น 1,695 ล้านบาท จากการกาไรจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
จากภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อย 2,011 ล้าน ส่วนที่ลดลงเกิดจากการตัดจาหน่ายมูลค่าทรัพย์สินส่ วนที่ตีราคา
เพิ่มปกติ
4. ผลการดาเนินงานใน ปี 2556 แสดงผลเป็ นกาไรสุทธิจานวน 51 ล้านบาท ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้น
งบกระแสเงินสด
ก. กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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สาหรับปี 2558 มีเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 212 ล้านบาท จากกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน 1,671 ล้านบาท สิ นทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ้น 485 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิด
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 457 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 446 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 233 ล้าน
บาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องลดลง 187 ล้านบาท หนี้ สินดาเนิ นงานลดลง 238 ล้านบาทจากหนี้ สิน
หมุนเวียนอื่น 179 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 50 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยสุทธิ 1,159 ล้านบาท
สาหรับ ปี 2557 มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน 189 ล้านบาท มาจาก กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน 1,552 ล้านบาท สิ นทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ้น 559 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิด
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 740 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 524 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง 427 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือลดลง 249 ล้านบาท หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท และดอกเบี้ย
จ่ายสุทธิ 1,249 ล้านบาท
สาหรับ ปี 2556 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน 2,237 ล้านบาท มาจาก กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน 2,484 ล้านบาท สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น 3,440 ล้านบาท ซึ่ งรายการหลัก
เกิดจากสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,696 ล้านบาท หนี้สินดาเนินงานลดลง 160 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 1,125 ล้านบาท
สาหรับ ปี 2555 กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1,809 ล้านบาท เป็ นกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน 3,238 ล้านบาท สิ นทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ้น 376 ล้านบาท
หนี้สินดาเนินงานลดลง 132 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 953 ล้านบาท
ข. กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนปี 2558 เท่ากับ 1,176 ล้านบาท รายการหลักๆ เกิดจากเงินปั นผลรับจากบริ ษทั
ร่ วม 353 ล้านบาท เงิ นสดรับสุ ทธิ จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 2,100 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและ
อุปกรณ์ 1,244 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2557 เท่ากับ 636 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจาก เงินปั นผลรับจาก
บริ ษทั ร่ วม 389 ล้านบาท เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ 400 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 1,169 ล้าน
บาท และเงินจ่ายล่วงน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 168 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2556 เท่ากับ 1,578 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจาก เงินปั นผลรับ
จากบริ ษทั ร่ วม 762 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 3,256 ล้านบาท และรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินแก่
กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 1,061 ล้านบาท โดยเป็ นการรับคืนเงิ นเงิ นล่วงหน้าจากการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนิ นงานจึ งยกเลิก
สัญญาและคืนเงินล่วงหน้าจานวน 930 ล้าน และมีการคืนเงินล่วงหน้าบางส่ วนที่คาดว่าจะไม่ใช้ประโยชน์ จานวน 131 ล้าน
บาท
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2555 เท่ากับ 2,951 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจาก เงินปั นผลรับ
จากบริ ษทั ร่ วม 1,014 ล้านบาท รับชาระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 523 ล้านบาท เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน 473 ล้านบาท เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 3,426 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อต้น
กระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 192 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนใน ปี 2554 (ปรับปรุ งใหม่) เท่ากับ 3,630 ล้านบาท รายการหลัก ๆ มาจาก
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 3,153 ล้านบาท และ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ 453 ล้านบาท
ค. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาปี 2558 เท่ากับ 910 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจากกระแสเงินสดจ่ายจาก
การกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุ ทธิ 942 ล้านบาท ชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว 458 ล้านบาท และรับเงินจากการออกหุ ้นกู้
สกุลเงินบาทสุทธิจากชาระคืนหุน้ กูส้ กุลเงินบาทครบกาหนด 487 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 เท่ากับ 572 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจากกระแสเงินสดรับจาก
การกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 848 ล้านบาท ใช้เป็ นเงินทุนหมุนในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ 183 ล้านบาท และชาระคืนเจ้าหนี้ เช่าซื้ อและหนี้ สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 456 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 เท่ากับ 3,197 ล้านบาท รายการหลักๆ มาจาก บริ ษทั ฯ มีหุ้นกู้
ระยะยาวสกุลเงินบาทสุทธิเพิ่มขึ้นสุทธิ 959 ล้านบาท เพื่อนาไปลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และโครงการลงทุนใหม่ ๆ
และ กระแสเงิ นสดรั บจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นสุ ทธิ เพิ่มขึ้ น 2,584 ล้านบาท ใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุนในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,891 ล้านบาท
รายการหลักๆ มาจาก บริ ษทั ฯ ออกหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท 4,971 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว 2,537 ล้านบาท
กระแสเงินสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 4,276 ล้านบาท และชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว 1,100 ล้านบาท
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3) การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.06 เท่า และ
0.31 เท่า ตามลาดับ พบว่าสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.02 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2558
เท่ากับ 144.98 วัน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.02
เท่า และ 0.24 เท่า ตามลาดับ พบว่าสภาพคล่องลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วน
สภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.17 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2557
เท่ากับ 139.35 วัน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.17
เท่า และ 0.27 เท่า ตามลาดับ พบว่าสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วน
สภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.65 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลาดับ เนื่องจากการไถ่ถอนหุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในระหว่าง
ปี 2556 โดยบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2556 เท่ากับ 156.21 วัน
สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.65
เท่า และ 0.25 เท่ า ตามลาดับ พบว่าสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งมี อตั ราส่ วนสภาพคล่องและ
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.54 เท่า และ 0.16 เท่า ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash
Cycle) ปี 2555 เท่ากับ 75.97 วัน
การวิเคราะห์ ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากปี ก่อน โดยมีอตั รากาไร
ขั้นต้นที่ร้อยละ 15.17ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานติดลบร้อยละ 7.05 ของรายได้จากการขาย อัตรา
กาไรสุ ท ธิ ติ ด ลบร้ อ ยละ 3.95ของรายได้ร วม และอัต ราผลตอบแทนต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ติ ด ลบร้ อ ยละ 5.84 เที ย บกับ อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการทากาไรในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17.26ของรายได้จากการขาย อัตรากาไร
จากการดาเนิ นงานติดลบร้อยละ 4.21ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรสุ ทธิ ติดลบร้อยละ 2.32 ของรายได้รวม และอัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ติดลบร้อยละ 3.26
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากปี ก่อน โดยมีอตั รากาไร
ขั้นต้นที่ร้อยละ 17.26 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานติดลบร้อยละ 4.21 ของรายได้จากการขาย อัตรา
กาไรสุ ทธิ ติดลบร้ อยละ 2.32 ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นติ ดลบร้อยละ 5.84 เที ยบกับอัตราส่ วน
ความสามารถในการทากาไรในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26.05 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไร
จากการดาเนิ นงานติ ดลบร้ อยละ 1.13 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม และอัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 0.32
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากปี ก่อน โดยมีอตั รากาไร
ขั้นต้นที่ร้อยละ 26.05 ของรายได้จากการขาย อัตราขาดทุนจากการดาเนิ นงานร้อยละ 1.13 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไร
สุทธิที่ร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 0.32 เทียบกับอัตราส่ วนความสามารถในการทา
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กาไรในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25.23 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรจากการดาเนินงานที่ร้อย
ละ 3.82 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรสุทธิที่ร้อยละ 6.45 ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ร้อยละ 9.54
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จากอัตรากาไร
ขั้นต้นที่ร้อยละ 25.23 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรจากการดาเนินงานร้อยละ 3.82 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไร
สุทธิที่ร้อยละ 6.45 ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 9.54 เทียบกับอัตราส่วนความสามารถในการทา
กาไรในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 24.94 ของรายได้จากการขาย อัตราขาดทุนจากการดาเนินงานที่
ร้อยละ 0.79 ของรายได้จากการขาย อัตรากาไรสุทธิที่ร้อยละ 0.12 ของรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ร้อยละ
0.19
การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ลดลงจากปี ก่อน เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ติดลบร้อยละ 2.20และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรร้อยละ 5.71 ซึ่ งลดลงจากปี ก่อนที่ มี
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ติดลบร้อยละ 1.24และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรร้อยละ 6.42
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากปี ก่อน เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ติดลบร้อยละ 1.24 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรร้อยละ 6.42 ซึ่ ง ลดลงจากปี ก่อนที่ มี
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ร้อยละ 0.12 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรร้อยละ 8.07
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจากปี ก่อน เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่ร้อยละ 0.12 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 8.07ซึ่ ง ลดลงจากปี ก่อนที่มีอตั รา
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ร้อยละ 3.67 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 14.28
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่ร้อยละ 3.67 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 14.28 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ มี
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ร้อยละ 0.07 และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 9.03
การวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
นโยบายทางการเงินในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.67 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.64 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ0.65 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่มีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.77 เท่า และ มีอตั ราส่ วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
ติดลบ 0.01 เท่า ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันติดลบ 0.01 เท่า
นโยบายทางการเงินในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.64 เท่า อัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระดอกเบี้ยเท่ากับ0.77 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ ติดลบ 0.01 เท่า ซึ่ งดีข้ ึนเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.61เท่า อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ ติดลบ 0.89 เท่า และ
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ ติดลบ 0.12 เท่า
นโยบายทางการเงินในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.61 เท่า อัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระดอกเบี้ยเท่ากับ ติดลบ 0.89 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ ติดลบ 0.13 เท่า ซึ่ งลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2555 ที่มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.58 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 3.05 เท่า และ
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ 0.07 เท่า
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นโยบายทางการเงินในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.58 เท่า อัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 3.05 เท่า และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ 0.07 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2554 ที่มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.61 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเท่ากับ 2.03 เท่า และอัตราส่ วน
ความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ 0.04 เท่า

14.2 แนวโน้ มในการดาเนินงานในอนาคต
บริ ษทั ฯ วางแผนการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ที่ได้เปรี ยบคู่แข่งในด้านของภาษีนาเข้า การ
เพิ่มจานวนลูกค้าปลายทางและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการกระตุน้ ให้ลูกค้าได้มี
โอกาสเห็ นความแตกต่างของการใช้สินค้าที่ มีคุณภาพ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้าในตลาดหลักและจัดแผนการ
ส่ งเสริ มการขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในตลาดนั้นๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ และปรับเปลี่ยนจาก
ตราสิ นค้าที่ใช้อยูเ่ ดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น ทางด้านการผลิตได้มีการศึกษาแนวทางเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ การ
ใช้พลังงาน และลดค่าแรง ค่าซ่ อมบารุ ง และค่าโสหุ ้ยการผลิ ตอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการขาย การขนส่ ง และบริ หารลงโดย
กาหนดมาตรการการกระตุน้ ให้เกิ ดลดค่าใช้จ่ ายที่ ไม่ จาเป็ น และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาปรับใช้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การแก่ลูกค้า

แบบ 56-1 : ประจาปี 2558
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บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่ อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

สุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

7

348,877,121

269,340,324

227,570,923

175,282,088

6

717,719,229
2,438,912,800
3,156,632,029

541,740,555
2,165,224,319
2,706,964,874

3,980,075,389
2,311,577,441
6,291,652,830

2,609,948,819
2,080,809,010
4,690,757,829

6
6
6
9
10

6,705,534,985
1,865,568,825
12,076,612,960

2,100,000,000
187,187,573
3,049,478
6,107,187,624
1,438,636,006
12,812,365,879

2,452,790,000
5,132,415,680
1,534,744,383
15,639,173,816

2,100,000,000
197,425,137
2,596,116,000
4,606,620,907
1,177,995,893
15,544,197,854

11
12
13

2,612,031,217
25,522,623,264
10,318,243
80,335,500
96,805,119
2,259,583,037
353,162,851
97,475,674
31,032,334,905
43,108,947,865

2,833,433,855
26,547,709,042
13,476,913
275,743,500
130,980,000
2,310,437,265
150,158,445
95,695,550
32,357,634,570
45,170,000,449

5,690,770,586
3,248,364,809
13,577,113,288
9,601,994
5,335,500
294,375,372
309,035,152
44,912,047
23,179,508,748
38,818,682,564

5,656,210,772
3,248,364,809
14,864,896,119
11,707,881
5,335,500
300,719,884
121,559,751
38,127,679
24,246,922,395
39,791,120,249
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6
6
14
27
15

บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเจ้าหนี้ เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหุ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

16

5,251,991,001

6,194,143,671

4,842,074,050

5,762,714,695

6
17
6

415,281,648
2,340,298,026
2,755,579,674
-

434,198,859
2,361,676,282
2,795,875,141
-

2,694,381,779
1,614,017,888
4,308,399,667
7,350,000

2,365,237,154
1,583,985,582
3,949,222,736
7,800,000

19
20

163,533,509
453,821,261

233,875,172
453,119,536

163,533,509
-

233,875,172
-

21
18

2,497,499,142
241,039,799
11,363,464,386

2,495,163,288
405,244,088
12,577,420,896

2,497,499,142
159,414,822
11,978,271,190

2,495,163,288
307,924,478
12,756,700,369

19

199,664,984

115,277,391

199,664,984

115,277,391

20

2,271,606,492

2,725,956,932

-

-

21
22
27
11

11,470,177,717
115,310,866
1,546,693,685
15,603,453,744
26,966,918,130

10,967,041,045
121,794,348
1,578,801,667
15,508,871,383
28,086,292,279

11,470,177,717
92,189,246
707,192,386
275,164,207
12,744,388,540
24,722,659,730

10,967,041,045
93,349,062
669,929,664
275,164,207
12,120,761,369
24,877,461,738

บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 502,986,451 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั
ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากโอนสิ นทรัพย์ถาวรจากบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริ ษทั ร่ วม
รวมองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

24

25
12

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

5,029,864,510

5,029,864,510

5,029,864,510

5,029,864,510

4,053,695,590
2,144,528,919

4,053,695,590
2,144,528,919

4,053,695,590
2,144,528,919

4,053,695,590
2,144,528,919

810,871,453
6,397,559,307

767,560,135
6,956,272,944

502,986,451
6,379,075,991

502,986,451
6,892,230,870

3,968,769,847

4,362,495,379

2,355,641,982

2,660,122,780

(908,228,199)
(457,864,507)

(908,228,199)
(457,864,507)

(968,570,794)
(211,335,104)

(968,570,794)
(211,335,104)

-

-

(160,000,201)

(160,000,201)

(79,865,323)
2,522,811,818
15,929,467,087
212,562,648
16,142,029,735
43,108,947,865
-

(79,865,323)
2,916,537,350
16,838,594,938
245,113,232
17,083,708,170
45,170,000,449
-

1,015,735,883
14,096,022,834
14,096,022,834
38,818,682,564
-

1,320,216,681
14,913,658,511
14,913,658,511
39,791,120,249
-

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ
รายได้จากการขายเยือ่ กระดาษ
รายได้จากการขายไม้สบั
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินชดเชยรับค่าอากรสิ นค้าส่ งออก
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดิน
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ
ต้นทุนขายเยือ่ กระดาษ
ต้นทุนขายไม้สบั
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนรายได้ ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

11
12
12

27

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่ จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27
27

2558

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

21,619,072,406
356,342,174
1,019,516,313

22,090,609,731
412,670,663
460,183,854

21,504,740,767
6,101,022,764
1,019,516,313

21,922,195,081
4,711,792,141
542,218,128

1,381,975,003
41,598,749
3,138,773
67,403,674
2,525,422

695,496,879
47,158,996
4,491,943
55,434,212
93,520,200

1,325,795,806
362,648,330
353,127,991
41,598,749
147,824,120
351,862
1,529,150

3,427,181
389,389,993
650,000,000
47,158,996
127,114,787
990,480
93,932,464

55,553,381
24,547,125,895

67,462,800
130,260,313
24,057,289,591

83,641,188
30,941,797,040

159,201,408
28,647,420,659

18,267,320,992
287,945,663
951,831,642
3,602,600,873
1,506,249,788
24,615,948,958

18,357,480,430
318,836,892
324,007,577
3,372,620,810
1,556,472,612
74,915,175
24,004,333,496

19,764,807,067
5,275,010,475
957,104,189
3,870,806,692
991,523,115
30,859,251,538

19,193,610,102
4,165,322,801
465,262,161
3,483,454,363
821,675,609
81,215,687
28,210,540,723

(68,823,063)
108,767,597
39,944,534
(1,231,579,309)
(1,191,634,775)
221,321,055
(970,313,720)

52,956,095
577,220,498
630,176,593
(1,298,288,916)
(668,112,323)
111,016,362
(557,095,961)

82,545,502
82,545,502
(1,062,771,933)
(980,226,431)
152,688,294
(827,538,137)

436,879,936
436,879,936
(1,100,601,557)
(663,721,621)
60,517,946
(603,203,675)

21,495,441
21,495,441

(24,837,999)
(24,837,999)

-

-

13,131,220
13,131,220
34,626,661

(310,708,390)
(310,708,390)
(335,546,389)

9,902,460
9,902,460
9,902,460

-

(935,687,059)

(892,642,350)

(817,635,677)

(603,203,675)

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

(941,492,442)
(28,821,278)
(970,313,720)

(440,214,708)
(116,881,253)
(557,095,961)

(827,538,137)

(603,203,675)

(908,426,060)
(27,260,999)
(935,687,059)

(775,761,097)
(116,881,253)
(892,642,350)

(817,635,677)

(603,203,675)

(2.32)

(1.09)

(2.04)

(1.49)

29

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับบัญชี ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
โอนกลับบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดิน
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากการทาสัญญาซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
12
12

12

2558

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(1,191,634,775)

(668,112,323)

(980,226,431)

(663,721,621)

2,455,951,454
7,276,964
(53,247,524)
(67,403,674)

2,314,281,100
1,681,427
(25,965,157)
(55,434,212)

1,812,110,999
7,276,964
(69,196,096)
(351,862)

1,748,980,932
1,681,427
(16,567,907)
(990,480)

15,757,096
(2,525,422)
3,806,134
21,669,562
840,156
(108,767,597)
15,169,138

(67,462,800)
(695,496,879)
(93,520,200)
(577,220,498)
18,242,799

6,731,077
(362,648,330)
(353,127,991)
(1,529,150)
3,806,134
3,608,287
840,156
15,359,244

(3,427,181)
(389,389,993)
(650,000,000)
(93,932,464)
10,561,632

(556,096,579)
(58,699,322)
(3,138,773)
1,191,644,799

88,342,730
70,953,074
(4,491,943)
1,246,640,006

(556,096,579)
(125,308,899)
(147,824,120)
1,029,971,012

88,342,730
207,734,182
(127,114,787)
1,057,812,997

1,670,601,637

1,552,437,124

283,394,415

1,169,969,467

(456,846,515)
187,187,573
(445,504,036)
233,314,368
(3,206,561)

(740,370,172)
426,833,017
249,139,092
(524,235,360)
29,768,292

(1,602,350,822)
197,425,137
(476,926,158)
305,302,196
(169,299)

(968,421,668)
111,251,478
(119,945,267)
(522,334,928)
(8,878,738)

(49,862,775)
(179,483,249)
(8,521,400)
947,679,042
3,138,773
(1,162,163,590)
(1,081,513)
(212,427,288)

208,305,839
(120,478,734)
(5,852,491)
1,075,546,607
4,491,943
(1,253,968,406)
(15,001,536)
(188,931,392)

321,440,816
(147,521,669)
(6,616,600)
(1,126,021,984)
225,111,581
(1,005,063,391)
(6,371,799)
(1,912,345,593)

1,532,491,969
6,457,768
(5,847,100)
1,194,742,981
20,262,187
(1,046,227,619)
(7,523,947)
161,253,602

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดลดลงจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับสุ ทธิ จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับชาระคืนเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันลดลง
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อต้นกระดาษ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ชาระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้ อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท
ชาระหุ ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทครบกาหนด
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่ายผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

353,127,991
(10,693,096)
2,100,000,000
3,049,478
4,121,392
(1,243,690,103)
(635,000)
(13,823,640)
(15,387,772)
1,176,069,250

389,389,993
(3,049,478)
1,629,679
400,400,134
(1,169,423,410)
(1,260,035)
(50,020,950)
(168,270,000)
(35,273,878)
(635,877,945)

362,648,330
353,127,991
(35,399,970)
2,100,000,000
(1,682,487,175)
1,825,813,175
2,891,600
(536,290,520)
(635,000)
2,389,668,431

3,427,181
389,389,993
(11,800,000)
(1,088,966,000)
193,703,700
207,038,514
(550,364,843)
(1,232,420)
(858,803,875)

18,615,315,851
(19,557,492,445)
251,059,200
(242,161,270)
2,987,138,775
(2,500,000,000)
(458,240,000)
(5,289,585)
(909,669,474)
25,564,309
79,536,797
269,340,324
348,877,121
-

20,245,952,770
(19,397,622,655)
182,787,664
(455,634,912)
(3,292,788)
572,190,079
(21,353,575)
(273,972,833)
543,313,157
269,340,324
-

18,198,475,764
(19,119,096,472)
(450,000)
251,059,200
(242,161,270)
2,987,138,775
(2,500,000,000)
(425,034,003)
52,288,835
175,282,088
227,570,923
-

17,919,912,449
(17,107,759,264)
14,200,000
(71,300,000)
182,787,664
(455,634,912)
482,205,937
(215,344,336)
390,626,424
175,282,088
-

251,059,200
5,148,000
-

182,787,664
16,526,972
2,100,000,000

251,059,200
5,148,000
-

182,787,664
16,526,972
2,100,000,000

บริษทั ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ทุนเรื อนหุ้น

กาไรสะสม

ที่ออกจาหน่ายและ
หมายเหตุ

ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
4,053,695,590

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ส่ วนเกินมูลค่า

จัดสรรแล้ว -

หุ้นสามัญ

สารองตามกฎหมาย
767,560,135

2,144,528,919

ส่ วนเกินทุนจาก

ส่ วนเกินทุนจาก

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนเกินทุนจาก

ผลต่างจาก

ผลต่างจาก

รวม

รวม

ส่ วนได้เสี ยที่

การแปลงค่า

การตีราคาที่ดิน

การตีราคาที่ดิน

การตีราคาที่ดิน

รวม

การจัดโครงสร้าง

ผลต่างจาก

การรวมธุรกิจภายใต้

องค์ประกอบอื่น

ส่ วนของ

ไม่มีอานาจ

รวม

งบการเงินที่เป็ น

อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์

กาไรขาดทุน

การดาเนินธุรกิจ

การซื้ อเงินลงทุน

การควบคุมเดียวกัน

ของส่ วนของ

ผูถ้ ือหุ้น

ควบคุม

ส่ วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร

เงินตราต่างประเทศ

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

ของบริ ษทั ร่ วม

เบ็ดเสร็ จอื่น

ของกลุ่มบริ ษทั

ในบริ ษทั ร่ วม

ของบริ ษทั ร่ วม

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

6,886,562,001

72,906,156

2,810,651,968

2,056,053,088

268,356,207

5,207,967,419

(908,228,199)

(1,315,328,086)

ผูถ้ ือหุ้น

(118,449,201)

2,865,961,933

16,718,308,578

365,287,273

ผูถ้ ือหุ้น
17,083,595,851

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(440,214,708)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(440,214,708)

(116,881,253)

(557,095,961)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

(24,837,999)

-

(310,708,390)

-

(335,546,389)

-

-

-

(335,546,389)

(335,546,389)

-

(335,546,389)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(440,214,708)

(24,837,999)

-

(310,708,390)

-

(335,546,389)

-

-

-

(335,546,389)

(775,761,097)

(116,881,253)

(892,642,350)

23

-

-

-

437,904,045

-

(289,978,418)

(121,851,517)

(26,074,110)

(437,904,045)

-

-

-

(437,904,045)

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

665,576,404

-

665,576,404

665,576,404

-

665,576,404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,111,403

5,111,403

5,111,403

-

5,111,403

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,887,175

-

191,887,175

191,887,175

-

191,887,175

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,472,475

33,472,475

33,472,475

-

33,472,475

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจานวนที่เท่ากับค่าเสื่ อมราคาของจานวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้ากาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
กลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เนื่ องจากการจาหน่ายเงินลงทุนของบริ ษทั ร่ วม
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เนื่ องจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริ ษทั ร่ วมเนื่ องจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ร่ วม
12
เข้ากาไรสะสมเนื่ องจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

-

-

-

72,021,606

-

-

-

(72,021,606)

(72,021,606)

-

-

-

(72,021,606)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,292,788)

(3,292,788)

4,053,695,590

2,144,528,919

767,560,135

6,956,272,944

48,068,157

2,520,673,550

1,623,493,181

170,260,491

4,362,495,379

(908,228,199)

(457,864,507)

(79,865,323)

2,916,537,350

16,838,594,938

245,113,232

17,083,708,170
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ทุนเรื อนหุ้น

กาไรสะสม

ที่ออกจาหน่ายและ
หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว -

หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุนจาก

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนเกินทุนจาก

ผลต่างจาก

ผลต่างจาก

รวม

รวม

ส่ วนได้เสี ยที่

การแปลงค่า

การตีราคาที่ดิน

การตีราคาที่ดิน

การตีราคาที่ดิน

รวม

การจัดโครงสร้าง

ผลต่างจาก

การรวมธุรกิจภายใต้

องค์ประกอบอื่น

ส่ วนของ

ไม่มีอานาจ

รวม

งบการเงินที่เป็ น

อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์

กาไรขาดทุน

การดาเนินธุรกิจ

การซื้ อเงินลงทุน

การควบคุมเดียวกัน

ของส่ วนของ

ผูถ้ ือหุ้น

ควบคุม

ส่ วนของ

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

ของบริ ษทั ร่ วม

เบ็ดเสร็ จอื่น

ของกลุ่มบริ ษทั

ในบริ ษทั ร่ วม

ของบริ ษทั ร่ วม

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

เงินตราต่างประเทศ

4,053,695,590

2,144,528,919

767,560,135

6,956,272,944

48,068,157

2,520,673,550

1,623,493,181

170,260,491

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(941,492,442)

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

11,570,941

21,495,441

-

21,495,441

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(929,921,501)

21,495,441

-

-

-

21,495,441

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุนจาก

4,362,495,379

(908,228,199)

(457,864,507)

ผูถ้ ือหุ้น

(79,865,323)

ผูถ้ ือหุ้น

2,916,537,350

16,838,594,938

245,113,232

17,083,708,170

-

-

(941,492,442)

(28,821,278)

(970,313,720)

-

21,495,441

33,066,382

1,560,279

34,626,661

-

21,495,441

(908,426,060)

(27,260,999)

(935,687,059)

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจานวนที่เท่ากับค่าเสื่ อมราคาของจานวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้ากาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
โอนกาไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย

23

-

-

-

420,533,413

-

(291,352,647)

(110,338,959)

(18,841,807)

(420,533,413)

-

-

-

(420,533,413)

-

-

-

-

-

43,311,318

(43,311,318)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กลับรายการกาไรสะสมและผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
จากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

-

(6,014,231)

5,312,440

-

-

-

5,312,440

-

-

-

5,312,440

(701,791)

-

(701,791)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,289,585)

(5,289,585)

4,053,695,590

2,144,528,919

810,871,453

6,397,559,307

74,876,038

2,229,320,903

1,513,154,222

151,418,684

3,968,769,847

(908,228,199)

(457,864,507)

(79,865,323)

2,522,811,818

15,929,467,087

212,562,648

16,142,029,735
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจานวนที่เท่ากับค่าเสื่ อมราคาของจานวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้ากาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
กลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เนื่องจากการจาหน่ายเงินลงทุนของบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เนื่องจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกจาหน่ายและ
หมายเหตุ ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
4,053,695,590
-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุน
ผลต่างจาก
เบ็ดเสร็ จอื่น
การโอนส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่างจาก
จากการตีราคาที่ดิน
รวม
การตีราคาที่ดิน การจัดโครงสร้าง
ผลต่างจาก
อาคารและอุปกรณ์ องค์ประกอบอื่น
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว อาคารและอุปกรณ์ การดาเนิ นธุรกิจ การซื้อเงินลงทุน เนื่ องจากโอนสิ นทรัพย์ ของส่วนของ
หุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของกลุ่มบริ ษทั
ในบริ ษทั ร่ วม ถาวรของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ น้
(968,570,794) (965,484,479)
(160,000,201)
872,069,466
2,144,528,919
502,986,451 7,189,432,385
2,966,124,940
(603,203,675)
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
14,762,712,811
(603,203,675)
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-

-

-

306,002,160

(306,002,160)

-

-

-

(306,002,160)

-

12

-

-

-

-

-

-

665,576,404

-

665,576,404

665,576,404
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4,053,695,590

2,144,528,919

502,986,451

6,892,230,870

2,660,122,780

(968,570,794)

88,572,971
(211,335,104)

(160,000,201)

88,572,971
1,320,216,681

88,572,971
14,913,658,511
-

บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจานวนที่เท่ากับค่าเสื่ อมราคาของจานวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้ากาไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกจาหน่ายและ
หมายเหตุ ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
4,053,695,590
-

23

4,053,695,590

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุน
ผลต่างจาก
เบ็ดเสร็ จอื่น
การโอนส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่างจาก
จากการตีราคาที่ดิน
รวม
การตีราคาที่ดิน การจัดโครงสร้าง
ผลต่างจาก
อาคารและอุปกรณ์ องค์ประกอบอื่น
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว อาคารและอุปกรณ์ การดาเนิ นธุรกิจ การซื้อเงินลงทุน เนื่ องจากโอนสิ นทรัพย์ ของส่วนของ
หุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของกลุ่มบริ ษทั
ในบริ ษทั ร่ วม ถาวรของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ น้
(968,570,794) (211,335,104)
(160,000,201) 1,320,216,681
2,144,528,919
502,986,451 6,892,230,870
2,660,122,780
(817,635,677)
-

2,144,528,919

502,986,451

304,480,798
6,379,075,991

(304,480,798)
2,355,641,982

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

(304,480,798)
1,015,735,883

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
14,913,658,511
(817,635,677)

14,096,022,834
-

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษ ทั ดั๊บ เบิ้ล เอ (1991) จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิ ล าํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมี Double A Holdings Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ Cayman Islands เป็ น
บริ ษทั ใหญ่ และมี Always Rich Holdings Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ Samoa Islands เป็ น
บริ ษ ทั ใหญ่ ของกลุ่ ม บริ ษทั ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคื อ การผลิ ตและจํา หน่ ายเยื่อกระดาษและกระดาษ
พิมพ์เขียน ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 1 หมู่ 2 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริษัทย่ อยทีล่ งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
บริ ษทั ซี.แอล.โอ.ทู จํากัด
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จํากัด
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด
บริ ษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
Advance Agro Paper B.V.

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

การลงทุน
ไทย
ผลิตและจําหน่ายกระดาษ
ไทย
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
ผลิตและจําหน่ายกระดาษ
ไทย
ผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อ
ไทย
อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
จําหน่ายเยือ่ กระดาษ
เนเธอร์แลนด์
และกระดาษ

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จากัด
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายกระดาษ
ไทย
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
บริ ษทั ซี.แอล.โอ.ทู จํากัด
ผลิตและจําหน่ายสารเคมี
ไทย
บริ ษทั คันนา จํากัด
ส่งเสริ มการปลูก
ไทย
ต้นกล้าแก่เกษตรกร
บริ ษทั ทอฟเต้ วัน จํากัด
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ไทย
ประเทศทางเรื อเดินทะเล
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
ไทย
เยือ่ กระดาษ
Quality Paper Mill Limited
ผลิตและจําหน่ายกระดาษ บังกลาเทศ
Quality Power Plant Limited (จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ผลิตและจําหน่าย
บังกลาเทศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 และชําระบัญชีเสร็ จ
กระแสไฟฟ้ า
เรี ยบร้อยแล้ว)
Metro Profit International Limited
การลงทุน
ฮ่องกง
Eastsun International Trading Limited
การลงทุน
ฮ่องกง
DA International Capital Holding (Singapore)
การลงทุน
สิ งคโปร์
Pte. Ltd.
A-Maritime Holding Company Limited
การลงทุน
ฮ่องกง

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99

99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99

99.99
-

99.99
99.99

28.56
37.88
94.22
48.99

28.56
37.88
94.22
48.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99
99.99

99.99
99.99

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Metro Profit International Limited
DA Alizay SAS
ผลิตและจําหน่ายกระดาษ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ฝรั่งเศส

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping S.A.
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
สาธารณรัฐ
ประเทศทางเรื อเดินทะเล ปานามา

100.00

-

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte1 Shipping S.A.
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
สาธารณรัฐ
ประเทศทางเรื อเดินทะเล ปานามา

100.00

-

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping S.A.
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
สาธารณรัฐ
ประเทศทางเรื อเดินทะเล ปานามา

100.00

-

บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited
APC Middle East FZE
รับจ้างตัดกระดาษ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
Alizay Paper Converting Egypt LLC.
รับจ้างตัดกระดาษ
อียปิ ต์
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ฮ่องกง
ประเทศทางเรื อเดินทะเล
Tofte 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ฮ่องกง
ประเทศทางเรื อเดินทะเล
NPS Mosa Shipping Company Limited
ขนส่งสิ นค้าระหว่าง
ฮ่องกง
ประเทศทางเรื อเดินทะเล

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
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ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มี สาระสําคัญ ยอดเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯและทุนเรื อนหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้ แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เริ่ ม มี ผลบัง คับ ในปี บัญชี ปัจจุ บนั และที่ จะมี ผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และ
ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่กล่ า ว
ข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ ง นี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้
กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้
ในกําไรขาดทุนก็ได้
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บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยได้ เ ปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้ ร ายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี ปั จจุบนั จากการรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู้ทนั ทีในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อหนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการบัญชี สําหรับงบการเงิ นรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อง งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับการ
พิจารณาว่าผูล้ งทุ นมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผูล้ งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การ
เปลี่ ยนแปลงที่สําคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมี อาํ นาจควบคุ มในกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่ มกิ จการมา
จัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การ
ร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และ
ใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
เมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง
สู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุน
จริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

เงินชดเชยค่ าภาษีอากรสิ นค้ าส่ งออก
เงิ นชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในรู ปบัตรภาษีจะถือเป็ นรายได้เมื่อมี
การส่ งออก

4.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
โดยบริ ษทั ฯจะพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า

4.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า
ตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา
หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้ง
คราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบันทึ กราคาตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ที่ เพิ่ม ขึ้ นจากการตีราคาใหม่ ใ นกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู้ จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะ
ถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่ งรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
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-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ ันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวทุก ๆ 3 ปี ถึง 5 ปี

ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนหรื อราคาตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารสํานักงาน
อาคารโรงงาน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี
10 ปี 15 ปี และ 30 ปี
5 ปี ถึง 30 ปี
10 ปี ถึง 25 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงาน ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์จะ
ทยอยตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์น้ นั และบันทึกโอนไปยัง
กําไรสะสมโดยตรง
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุน
จากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี
4.8

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยูใ่ น
สภาพพร้ อมใช้หรื อขายได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ ันจะอยู่ในสภาพ
พร้ อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ดรายการ ต้นทุน
การกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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4.9

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจาหน่ าย - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรับรู้
รายการครั้งแรกซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัด
จําหน่ายของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

4.10 สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้ นกระดาษ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นต้นกระดาษซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณ
การค่า ใช้จ่าย ณ จุ ดเก็ บเกี่ ยว มู ลค่า ยุติธรรมของต้นกระดาษคํานวณโดยใช้วิธีคิ ดลดกระแสเงิ นสดใน
อนาคต ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพบันทึกใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัด
ได้อย่างน่าเชื่อถือ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.11 ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูไ้ ด้บนั ทึ กเป็ นต้นทุนรอตัดบัญชี ซ่ ึ งแสดงหักจากมูลค่าหุ ้นกูใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงินและทยอยตัดจําหน่ายเป็ นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามอายุของหุ ้นกู้
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งทําให้มีอิท ธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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4.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
4.14 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่
ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.15 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ หรื อสิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีข ้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวอาจ
ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที่
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ซ่ ึ ง ใช้วิธี ก ารตี ราคาใหม่ และได้บ นั ทึ ก ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาใหม่ ไ ว้ใ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิ นไปกว่าส่ วนเกิ นทุนจากการตี
ราคาที่เคยบันทึกไว้
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พย์ที่รับรู ้ ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคื นของสิ นทรั พย์น้ ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่า ที่รับรู้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่อมี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ า ครั้ งล่ า สุ ด โดยมู ล ค่ า ตามบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ นจากการกลับ รายการผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ใ นงวดก่ อ น ๆ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะบันทึ ก กลับรายการผลขาดทุ น จากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับ
รายการส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงิ นเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี ข องผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.19 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยน บริ ษ ทั ฯบันทึ กสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าดังกล่ าวด้วยมูลค่ ายุติธรรม กําไร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
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4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไ ม่มีตลาดที่มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่น ที่ส ามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุ ก วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะประเมิ นความจํา เป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอน การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพิจารณาว่าบริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั คันนา จํากัด ถึงแม้วา่ บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯจะถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 48.99 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่
สําคัญของบริ ษทั ดังกล่ า วได้ อี กทั้ง ผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่นเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริ ษทั คันนา
จํากัดจึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
13

สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลือ
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพโดยคํานึ งถึ งประสบการณ์ การขายในอดี ตและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต
(ทั้งของธนาคารฯและคู่สั ญญา) สภาพคล่ อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลงของมูล ค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดว้ ยราคาตีใหม่ ซึ่ งราคาตีใหม่น้ ี ได้ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที่ดินและใช้เกณฑ์ราคา
เปลี่ ยนแทนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งการประเมินมูลค่าดังกล่ าวต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ชีวภาพ - ต้ นกระดาษ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพต้นกระดาษด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้คาํ นวณโดยใช้วธิ ีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมิน
มูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่ น ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บ
เกี่ยว นํ้าหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว อัตราการรอดตายและอัตราคิดลด เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุ น ทางภาษี ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ว่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจะมี ก าํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้ า
ขายกระดาษ
ขายเยือ่ กระดาษ
ขายนํ้า
ขายสารเคมี
ขายวัสดุหีบห่อ
ขายนํ้ามันเตาและนํ้ามันใช้แล้ว
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

241
6,090
1
582
15
4

119
4,487
14
1
68
7
1

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด

-

-

-

12

ราคาที่ตกลงร่ วมกันและต้นทุนบวก
ส่วนต่างที่กาํ หนด

รายได้ อนื่
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

-

-

363
145
8

3
123
13

อัตราที่ประกาศจ่าย
อัตราร้อยละ 3.18 ถึง 5.76 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกันและต้นทุนบวก
ส่วนต่างที่กาํ หนด

ซื้อสินค้ า
ซื้อกระดาษ

-

-

10,405

10,187

ซื้อนํ้า
ซื้อสารเคมี
ค่าซื้อต้นกระดาษ
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน่
ค่าขนส่ง
ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยือ่ กระดาษ
ค่าจ้างบริ หารจัดการไม้

-

-

329
1,505
592
258

218
6
105

ราคาที่ตกลงร่ วมกันและต้นทุนบวก
ส่วนต่างที่กาํ หนด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

287
346
15

90
235
156

ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าบริ การจ้างตัดกระดาษ
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

-

-

129

3
57

-

-

5

8

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกันและต้นทุนบวก
ส่วนต่างที่กาํ หนด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ขายสินค้ า
ขายนํ้า
ขายนํ้ามันยางดํา
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สบั และฝุ่ น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ถาวร
ขายยางรถบรรทุก
รายได้ อนื่
ค่าส่วนลดรับจากการจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าสิ นค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้ า
ซื้อไฟฟ้ า ไอนํ้าและนํ้า
ซื้อสารเคมี
ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สบั
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน่
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การวิจยั และพัฒนา
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

6
312
108
65

113
330
120
55

7
312
108
65

113
330
120
55

ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด

28

203
2

28

202
2

ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด

-

31

-

17

353
23

389
53

353
23

389
50

อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

2,443
484
-

2,848
425
1
308

1,774
370
-

2,074
306
1
308

ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

15
25
103
45

48
8
251
39

15
24
103
42

48
8
251
38

-

14

-

14

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสินค้ า
ขายกระดาษ

997

1,128

997

1,128

ขายนํ้า
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สบั และฝุ่ น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

45
298
41

46
14
38

39
298
41

46
14
38

อัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและราคาที่
ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กาํ หนด

17

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
ขายสินทรัพย์
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นทรัพย์ถาวร
ขายยางรถบรรทุก
รายได้ อนื่
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ซื้อสินค้ า
ซื้อไฟฟ้ า ไอนํ้าและนํ้า
ซื้อนํ้ามันเตาและแกลบ
ซื้อสารเคมี
ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สบั
ซื้อไม้แปรรู ป
ซื้อวัสดุหีบห่อ
ซื้อต้นกระดาษ
ค่ าบริการและค่ าใช้ จ่ายอืน่
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การด้านการขายและการตลาด
ค่าบําบัดนํ้าเสี ย
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

11

2,100
2
16

11

2,100
16

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างกําหนด

33
14
44

42
27
53

33
14
44

42
13
43

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

5
9

12
34

2
-

12
34

326
855
290
584
-

376
859
189
722
68

317
855
175
339
-

375
859
114
409
-

ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันและต้นทุนบวก
ส่วนต่างที่กาํ หนด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

337
76
647
11
963

224
45
646
40
999

328
75
647
914

221
31
646
25
941

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่ วมกัน

58

113

-

1

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันสําหรับรายการธุ รกิ จตามที่กล่าวข้างต้น
โดยสัญญาที่สาํ คัญมีเงื่อนไขสรุ ปได้ดงั นี้
(ก) สัญญาระหว่างบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
บริ ษทั ไชโย เอเอ จํากัด และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

เงือ่ นไขที่สาคัญของสั ญญา
ซื้ อไม้ท่อนยูคาลิปตัสและชิ้ นไม้สับ โดยผูข้ ายต้องส่ งมอบไม้
ท่อนและชิ้นไม้สับให้บริ ษทั ฯในปริ มาณรวมกันไม่ต่าํ กว่าปี ละ
1,200,000 ตันแห้ง โดยมีการกําหนดราคาซื้ อขายสู งสุ ดอ้างอิ ง
จากราคาไม้สับที่ ประเทศญี่ปุ่นซื้ อจากตลาดโลก แปลงค่าด้วย
อัตราแลกเปลี่ ยนบาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐฯ หักด้วยค่ าขนส่ งซึ่ ง
กําหนดเป็ นอัตราคงที่ หรื อตามสู ตรการคํานวณที่ กาํ หนด และ
ปรับด้วยอัตราส่ วนการแปรรู ปและค่าใช้จ่ายในการแปรรู ปไม้
ท่ อนเป็ นไม้สับซึ่ งกําหนดเป็ นอัตราคงที่ นอกจากนี้ หากไม้
ท่อนที่ส่งมอบมีค่าความชื้ นตํ่ากว่าร้อยละ 49 บริ ษทั ฯจะชดเชย
ค่ า ความชื้ นให้ในอัตรา 30 บาทต่ อตันต่ อความชื้ นที่ ลดลง
ร้อยละ 1 แต่สูงสุ ดไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งนี้ ผูข้ ายให้สิทธิ บริ ษทั ฯ
ในการเจรจากับผูข้ ายเพื่อปรับลดราคาลงได้ตามภาวะตลาด
หากผูข้ ายประสงค์จะรั บชําระเงิ นค่ าไม้ท่อนหรื อชิ้ นไม้สั บ
ล่วงหน้า ผูข้ ายจะให้ส่วนลดแก่ บริ ษทั ฯสําหรั บค่ าสิ นค้าจาก
การรับเงินล่วงหน้าในอัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี
สัญญานี้ สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2555 และต่ ออายุอตั โนมัติ
ช่วงละ 1 ปี

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
(มหาชน)

ซื้ อไอนํ้าขั้นตํ่า 553,632 ตันต่อปี ของแรงดันไอนํ้าตํ่า (แอลพี)
และ 35,040 ตันต่ อปี ของแรงดันไอนํ้าปานกลาง (เอ็มพี ) ซึ่ ง
ราคามู ลฐานของค่ าพลังงานไอนํ้าจะปรั บเพิ่ มขึ้ นตามราคา
ถ่ า นหิ น อัต ราแลกเปลี่ ยนบาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐฯและดัช นี
ค่าระวางเรื อ ส่ วนราคามูลฐานของค่าพลังไอนํ้าจะปรับเพิ่มขึ้ น
ตามดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ หากบริ ษ ทั ฯซื้ อไอนํ้าใน
ปริ มาณมากกว่าปริ มาณขั้นตํ่าที่สญ
ั ญากําหนด บริ ษทั ฯจะได้รับ
ส่ วนลดในอัตราร้ อยละ 2 ถึ งร้ อยละ 6 ของราคาซื้ อขึ้ นอยู่กบั
ปริ มาณที่ซ้ื อ สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนมีนาคม 2566
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บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ซื้ อกระแสไฟฟ้ าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตาราง
(มหาชน)
อัตราค่าไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่ ประกาศและมีผล
บังคับใช้ในขณะทํา สัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคมี การประกาศเปลี่ ย นแปลงอัตราค่ า ไฟฟ้ า ผูข้ ายจะ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ าที่ เรี ยกเก็บในเดื อนถัดไป สัญญานี้
สิ้ นสุ ดในเดื อนพฤศจิ กายน 2557 และต่ ออายุอตั โนมัติช่วงละ
5 ปี
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

ขายนํ้ามันยางดํา โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายนํ้ามันยางดํา
ในปริ มาณประมาณการ 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริ มาณขั้นตํ่า
500,000 ตันต่อปี โดยมีการกําหนดราคาซื้ อขายอ้างอิงจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่ วนค่าความร้อนระหว่าง
นํ้ามันยางดําเจื อจางและก๊าซธรรมชาติ และนํามาหักลบกับ
ค่าใช้จ่ายในการระเหยนํ้าออกจากนํ้ามันยางดําเจือจาง สัญญา
นี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

ขายเปลือกไม้ โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายเปลือกไม้ใน
ปริ มาณขั้นตํ่า 165,000 ตันต่อปี โดยราคาซื้ อขายเปลือกไม้จะ
อ้า งอิ งจากราคาถ่ า นหิ น ปรั บลดตามสัด ส่ วนค่ า ความร้ อ น
ระหว่างเชื้ อเพลิงเปลือกไม้และถ่านหิ น และนํามาปรับลดกับ
ความด้อ ยค่ า ของเปลื อ กไม้ สั ญ ญานี้ จะสิ้ น สุ ด ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2571

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

ขายนํ้ าประปา โดยผู ้ซ้ื อตกลงซื้ อนํ้ าประปาในปริ มาณ
ประมาณการ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในราคาลูกบาศก์
เมตรละ 23.50 บาท โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่านํ้าประปา
ของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคที่ ป ระกาศและมี ผ ลบัง คับ ใช้
ในขณะทําสัญญาฉบับนี้ และหากการประปาส่ วนภูมิภาคมี
การประกาศเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า นํ้ าประปา ผู ้ข ายจะ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่านํ้าประปาที่เรี ยกเก็บในเดือนถัดไป หรื อ
เมื่ อ ผู ้ข ายได้ แ จ้ ง ให้ ผู ้ซ้ื อได้ รั บ ทราบถึ ง การปรั บ ราคา
นํ้า ประปาดังกล่ า ว สัญญานี้ จะสิ้ นสุ ด ในเดื อนพฤศจิ กายน
2571
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บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

ซื้ อไอนํ้าแรงดันปานกลาง (เอ็มพี ) โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อไอนํ้า
แรงดันปานกลางสําหรับโรงเยื่อ 1 ในปริ มาณขั้นตํ่า 200,000
ตัน ต่ อ ปี โดยมี ก ารกํา หนดราคามู ล ฐานซึ่ งจะปรั บ ตาม
การเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่ 511
บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้ นตามดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ซึ่ งราคา
มูลฐานอยูท่ ี่ 70,924 บาทต่อตันต่อชัว่ โมงต่อเดือน นอกจากนี้
หากบริ ษ ัท ฯซื้ อ ไอนํ้า ในปริ มาณมากกว่ า ปริ มาณขั้น ตํ่า ที่
สัญญากําหนด บริ ษทั ฯจะได้รับส่ วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึง
ร้ อ ยละ 6 ของราคาซื้ อ ขึ้ น อยู่กับปริ ม าณที่ ซ้ื อ สั ญ ญานี้ จะ
สิ้ นสุ ดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด ซื้ อกระแสไฟฟ้ าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตาราง
อัต ราค่ า ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าคที่ ป ระกาศและมี
ผลบังคับใช้ในขณะทําสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคมี การประกาศเปลี่ ย นแปลงอัตราค่ า ไฟฟ้ า ผูข้ ายจะ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ าที่ เรี ยกเก็บในเดื อนถัดไป หรื อเมื่อ
ผูข้ ายได้แ จ้งให้ผูซ้ ้ื อได้รั บทราบถึ งการปรั บ ราคาค่ า ไฟฟ้ า
ดังกล่าว สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนพฤศจิกายน 2571
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด ขายนํ้ามันยางดํา โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายนํ้ามันยางดํา
ในปริ มาณขั้นตํ่า 540,000 ตันต่อปี โดยมีการกําหนดราคาซื้ อ
ขายอ้า งอิ ง จากราคาก๊ า ซธรรมชาติ ปรั บ ลดตามสั ด ส่ ว น
ค่าความร้อนระหว่างนํ้ามันยางดําเจื อจางและก๊าซธรรมชาติ
และนํ า มาหั ก ลบกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการระเหยนํ้ าออกจาก
นํ้ามันยางดําเจือจาง สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2571
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด ขายนํ้าประปา โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อนํ้าประปาในปริ มาณขั้นตํ่า
1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 23.50
บาท โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่านํ้าประปาของการประปา
ส่ วนภูมิภาคที่ ประกาศและมี ผลบังคับใช้ในขณะทําสัญญา
ฉบับ นี้ และหากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารประกาศ
เปลี่ ย นแปลงอัต ราค่ า นํ้า ประปา ผูข้ ายจะปรั บเปลี่ ย นอัต รา
ค่านํ้าประปาที่ เรี ยกเก็บในเดื อนถัดไป หรื อเมื่ อผูข้ ายได้แจ้ง
ให้ผซู ้ ้ื อได้รับทราบถึงการปรับราคานํ้าประปาดังกล่าว สัญญา
นี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2571
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คู่สัญญา

เงือ่ นไขที่สาคัญของสั ญญา

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด ซื้ อไอนํ้าแรงดันตํ่า (แอลพี) และไอนํ้าแรงดันปานกลาง (เอ็มพี)
โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อไอนํ้าแรงดันตํ่าและไอนํ้าแรงดันปานกลาง
สําหรับโรงเยื่อ 2 ในปริ มาณขั้นตํ่ารวม 507,500 ตันต่อปี โดย
มีการกําหนดราคามูลฐานซึ่ งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันสําหรั บ
แอลพี และ 511 บาทต่อตันสําหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตาม
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค ซึ่ งราคามูลฐานอยูท่ ี่ 70,924 บาทต่อตันต่อ
ชัว่ โมงต่อเดื อน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯซื้ อไอนํ้าในปริ มาณ
มากกว่ า ปริ มาณขั้น ตํ่า ที่ สั ญ ญากํา หนด บริ ษ ัท ฯจะได้รั บ
ส่ วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้ อขึ้นอยู่กบั
ปริ มาณที่ซ้ื อ สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2571
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด ขายเปลื อกไม้ โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายเปลื อกไม้ใน
ปริ มาณขั้นตํ่า 350,000 ตันต่อปี โดยราคาซื้ อขายเปลือกไม้จะ
อ้างอิ งจากราคาถ่ านหิ น ปรั บลดตามสั ดส่ วนค่ าความร้ อ น
ระหว่างเชื้ อเพลิ งเปลื อกไม้และถ่านหิ น และนํามาปรั บลดกับ
ความด้อยค่าของเปลือกไม้ สัญญานี้ จะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน
2566
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด ซื้ อไอนํ้าแรงดันตํ่า (แอลพี) และไอนํ้าแรงดันปานกลาง (เอ็มพี)
โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อไอนํ้าแรงดันตํ่าและไอนํ้าแรงดันปานกลาง
สําหรับโรงเยื่อ 2 ในปริ มาณขั้นตํ่ารวม 610,000 ตันต่อปี โดยมี
การกําหนดราคามูลฐานซึ่ งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่ อตันสําหรั บแอลพี
และ 511 บาทต่ อตันสําหรั บเอ็มพี และปรั บเพิ่ มขึ้ นตามดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภค ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924 บาทต่อตันต่อชัว่ โมง
ต่ อเดื อน นอกจากนี้ หากบริ ษ ทั ฯซื้ อไอนํ้าในปริ มาณมากกว่า
ปริ มาณขั้นตํ่าที่สัญญากําหนด บริ ษทั ฯจะได้รับส่ วนลดในอัตรา
ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้ อขึ้นอยู่กบั ปริ มาณที่ซ้ื อ สัญญา
นี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนเมษายน 2565
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บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด ซื้ อกระแสไฟฟ้ าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากอัตราค่า
ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้
ในขณะทําสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้ า ผูข้ ายจะปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่ า ไฟฟ้ าที่ เ รี ย กเก็ บในเดื อ นถัด ไป สั ญญานี้ สิ้ นสุ ดในเดื อน
กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตั โนมัติช่วงละ 1 ปี
Double A International Network Company
Limited
Double A Pulp & Paper Company Limited

ค่ า บริ การเกี่ ยวกั บ การตลาดและส่ งเสริ มการขายใน
ต่างประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ ายค่ านายหน้า ในอัตรา
ร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 4.3 จากยอดขายโดยขึ้นอยู่กบั ประเภท
สิ นค้าที่ จาํ หน่ าย สัญญานี้ สิ้นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2557 และ
ต่ออายุอตั โนมัติ

บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่
จํากัด

ค่าบริ การเกี่ ยวกับการจัดจําหน่ ายกระดาษของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษ ัท ฯจะต้อ งจ่ า ยค่ า นายหน้า ในอัต ราร้ อ ยละ 0.75 และ
ร้ อ ยละ 3.0 ของยอดขายที่ บ ริ ษัท ฯได้รั บ จากลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ
กระดาษที่ ผ ลิ ตโดยบริ ษทั ฯจากการจัด จํา หน่ า ยของบริ ษ ัท
ดัง กล่ า วโดยขึ้ น อยู่ กับ ประเภทสิ น ค้า ที่ จ ํา หน่ า ย สั ญ ญานี้
สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2560 และต่ออายุอตั โนมัติช่วงละ 3 ปี

บริ ษทั ดี.เอ. รี เซิ ร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด

ค่ าบริ การเกี่ ยวกับการวิ จัยและพัฒนา สัญญาเริ่ มตั้งแต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2556 โดยระยะเวลาการทํางานและการส่ งมอบ
รายงานผลการวิจยั ในแต่ละโครงการจะเป็ นไปตามระยะเวลาที่
คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ ายตกลงร่ วมกัน ซึ่ งระยะเวลาดั ง กล่ า ว
โดยทัว่ ไปจะกําหนดไว้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556

(ข) สัญญาระหว่างบริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
บริ ษทั สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย)
จํากัด

เงือ่ นไขที่สาคัญของสั ญญา
ค่ า บริ การจัด การโรงงานโดยคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มตามอัต ราที่
ระบุ ไ ว้ในสั ญญา สั ญญานี้ มี ร ะยะเวลา 10 ปี นั บจากวัน ที่
สายการผลิตใหม่เริ่ มดําเนิ นการและต่ออายุอตั โนมัติช่วงละ 1 ปี

(ค) สัญญาระหว่างบริ ษทั คันนา จํากัด กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
บริ ษทั อี 85 จํากัด

เงือ่ นไขที่สาคัญของสั ญญา
ค่าบริ หารโครงการส่ งเสริ มปลูกมันสําปะหลัง โดยคิดค่าบริ การ
ตามอัตราที่ ระบุ ไว้ในสัญญาลงวันที่ 1 เมษายน 2555 และจะ
สิ้ นผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รั บการร้ องขอจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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(ง) สัญญาระหว่างบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
เงือ่ นไขที่สาคัญของสั ญญา
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ซื้ อกระแสไฟฟ้ าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตาราง
(มหาชน)
อัต ราค่ า ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าคที่ ป ระกาศและมี
ผลบังคับใช้ในขณะนั้น และหากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้ า ค่าไฟฟ้ าที่ ซ้ื อขายกันจะ
เปลี่ ย นไปคิ ด ตามอัต ราใหม่ ตั้ง แต่ เ ดื อ นที่ ก ารไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคได้ออกประกาศเป็ นต้นไป สัญญานี้ จะสิ้ นสุ ดในเดือน
กรกฎาคม 2565
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด

ซื้ อไอนํ้าแรงดันไอนํ้าปานกลาง (เอ็มพี ) โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อ
ไอนํ้าแรงดันปานกลางในปริ มาณขั้นตํ่า 40,000 ตันต่อปี และ
สู งสุ ดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี โดยมีการกําหนดราคามูลฐาน
ซึ่ งจะปรั บตามการเพิ่ มขึ้ นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งราคา
มูลฐานอยู่ที่ 511 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้ นตามดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924 บาทต่ อตันต่อชัว่ โมง
ต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2565
ซื้ อไอนํ้าแรงดันตํ่า (แอลพี) โดยผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อไอนํ้าแรงดัน
ตํ่า ในปริ มาณขั้น ตํ่า 374,000 ตั น ต่ อ ปี และสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
400,000 ตันต่ อปี โดยมี การกํา หนดราคามูลฐานซึ่ งจะปรั บ
ตามการเพิ่มขึ้ นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งราคามูลฐานอยู่ที่
496 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้ นตามดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ราคามู ล ฐานอยู่ ที่ 70,924 บาทต่ อ ตัน ต่ อ ชั่ว โมงต่ อ เดื อ น
สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2565

บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด

ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานในอัตราค่าเช่า 443,240 บาทต่อเดือน
สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2558

สัญญาในส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยทั้งหมดข้างต้นที่มีการต่ออายุอตั โนมัติจะมีการระบุเงื่อนไขไว้ว่า
หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาล่วงหน้า สัญญา
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก ทั้งนี้ ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาแต่ละฉบับ คู่สัญญาทุกบริ ษทั ไม่มีหนังสื อแสดง
เจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ส่ งผลให้สัญญาในส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปั จจุบนั

24

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่ อย
DA Alizay SAS
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
Quality Paper Mill Limited
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมอื่น
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด
บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
บริ ษทั 99 กรุ๊ ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
Double A Corporate Pty. Ltd.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมอื่น

-

-

3,058
90
51
3,199

1,898
24
2
1,924

36
36

31
31

36
36

31
31

211
79
21
311
(1)
310
346

65
141
38
8
252
(1)
251
282

211
79
21
311
(1)
310
3,545

65
141
38
8
252
(1)
251
2,206

-

-

52
14
66

126
21
147

8
8

19
19

8
8

17
17

25

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
Double A International Network Company Limited
บริ ษทั เลิศนภา บริ การ จํากัด
บริ ษทั 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จํากัด
บริ ษทั ดาวบูรพาเซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วม
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
Matrix International Capital Holdings Limited
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อสิ นค้ าแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
DA Alizay SAS(1)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)(2)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

93
82
72
30
93
370
(6)
364
372
718

66
59
48
74
247
(6)
241
260
542

93
81
72
30
91
367
(6)
361
435
3,980

66
59
48
73
246
(6)
240
404
2,610

-

2,100

-

2,100

-

-

-

66

-

187

-

131

-

187

-

197

(1) ค่ากระดาษ
(2) ค่าไฟฟ้ าและค่าไอนํ้า
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลล์ 2 จํากัด
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

2,240
198
15
-

2,042
403
151

-

3
3

2,453

2,596

เงิ นให้กู้ยืมข้างต้นมี กาํ หนดชําระคื นเมื่อทวงถามโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.11 ถึง 5.76 ต่อปี (31 ธันวาคม
2557: ร้อยละ 3.18 ถึง 5.76 ต่อปี )
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ ซื้อทีด่ นิ แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั 304 พัลพ์ จํากัด
บริ ษทั แหลมเขา วูด้ ชิพ จํากัด
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

75
5
80

270
5
275

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

5
5

5
5
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ซื้อต้ นกระดาษแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
DA Alizay SAS
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
บริ ษทั ซี.แอล.โอ.ทู จํากัด
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
บริ ษทั ร่ วมอื่น
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฟิ วเจอร์ พอร์ท จํากัด
บริ ษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

97

131

-

-

11
(1)

18
(1)

1
(1)

1
(1)

10

17

-

-

-

-

1,641
487
152
11
70
2,361

1,809
177
58
15
2,059

117
66
25
46
254

49
50
40
139

61
66
18
40
185

28
33
40
101

39
22
30
91
345

138
39
177
316

39
9
18
66
2,612

64
28
92
2,252
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เจ้ าหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมอื่น
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
Double A International Network Company Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไฮเทค เปเปอร์ จํากัด
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

24
24

17
17

14
14

19
19

7
7

15
15

56
56
70
415

67
32
99
118
434

51
51
82
2,694

55
26
81
113
2,365

-

-

7
7

8
8

เงินกูย้ มื ข้างต้นมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ถึง 1.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557:
ร้อยละ 1.50 ถึง 1.51 ต่อปี )
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ในระหว่างปี ปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

3

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

(3)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด
บริ ษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลล์ 2 จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไฮเทค เปเปอร์ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

2,042
403
151
2,596

1,628
37
15
3
1,683

(1,430)
(242)
(154)
(1,826)

2,240
198
15
2,453

8

-

(1)

7
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2558
2557
97
100
5
5
102
105

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
70
78
5
4
75
82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
1
2
348
267
349
269

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2
228
173
228
175

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 1.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ
0.10 ถึง 1.25 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

273

233

1,156

1,168

14
59
1
347
(1)
346

11
2
4
33
283
(1)
282

1,208
709
472
1
3,546
(1)
3,545

389
531
86
33
2,207
(1)
2,206

1,643

1,387

1,623

1,387

685
19
17
3
2,367
(9)
2,358
2,704

600
15
14
25
2,041
(2)
2,039
2,321

638
18
17
3
2,299
(9)
2,290
5,835

594
14
14
25
2,034
(2)
2,032
4,238

372
81
453
3,157

260
126
386
2,707

435
22
457
6,292

404
49
453
4,691

ในระหว่า งปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้ต ัดจํา หน่ า ยลู ก หนี้ เป็ นหนี้ สู ญและกลับ รายการค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ
ที่เกี่ยวข้องจํานวน 237 ล้านบาท (2558: ไม่มี)
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2557
2,136
1,020
846
815
562
647
255
6,281

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(28)
(76)
(14)
(20)
(21)
(18)
(58)
(60)
(121)
(174)

2557
2,245
435
245
706
322
444
414
4,811

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(42)
(106)
(14)
(20)
(21)
(18)
(58)
(60)
(135)
(204)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบเยือ่ กระดาษเพื่อผลิต
ไม้ท่อนและชิ้นไม้สบั
สารเคมี นํ้ามันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2558
2,760
880
1,006
907
476
669
129
6,827

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบเยือ่ กระดาษเพื่อผลิต
ไม้ท่อนและชิ้นไม้สบั
สารเคมี นํ้ามันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2558
2,789
306
400
800
285
425
262
5,267

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
2,732
2,060
880
1,020
1,006
846
893
795
455
544
611
587
129
255
6,706
6,107
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
2,747
2,139
306
435
400
245
786
686
264
304
367
384
262
414
5,132
4,607

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับ จํานวน 51 ล้านบาท (2557: จํานวน 84 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 36 ล้านบาท
2557: จํานวน 32 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือจํานวน 104 ล้านบาท (2557: จํานวน 110 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 105 ล้านบาท
2557: จํานวน 49 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
บริ ษทั ฯได้จาํ นําสิ นค้าคงเหลื อซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไม่นอ้ ยกว่า
จํานวน 1,500 ล้านบาท และมีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับสิ นค้าคงเหลื อให้แก่
ธนาคาร เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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10.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืน
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกค้างรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
556
458
295
459
749
213
160
146
170
27
27
7
38
1,866
1,439

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
556
402
269
337
696
113
81
97
101
27
27
3
4
1,535
1,178
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11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยตามทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
บริ ษทั ไลม์ ควอลิต้ ี พัลพ์ 2 จํากัด
บริ ษทั ซี.แอล.โอ.ทู จํากัด
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด
บริ ษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
Advance Agro Paper B.V.

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558

2557

2,600
ล้านบาท
3,500
ล้านบาท
322 ล้านบาท
104 ล้านบาท
40 ล้านบาท
502 ล้านบาท
48 ล้านบาท
-

2,600
ล้านบาท
3,500
ล้านบาท
322 ล้านบาท
104 ล้านบาท
40 ล้านบาท
502 ล้านบาท
12 ล้านบาท
20,000 ยูโร

สัดส่ วนเงินลงทุน

รวมผลขาดทุนที่เกินกว่ าเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

200 ล้านบาท

200 ล้านบาท

ราคาทุน

2558
ร้อยละ
99.99

2557
ร้อยละ
99.99

2558

2557

2,600

2,600

(11)

71.43

71.43

2,500

2,500

62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
-

62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
99.99

200
6
48
300
48
-

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จํากัด

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

99.99

99.99

2558

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ

2557

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี

2558

2557

2558

2557

(11)

2,589

2,589

-

-

-

-

2,500

2,500

357

-

200
6
48
300
12
1

-

-

200
6
48
300
48
-

200
6
48
300
12
1

6
-

3
-

5,702

5,667

(11)

(11)

5,691

5,656

363

3

200

200

(475)

(475)

(275)

(275)

-

-

200

200

(475)

(475)

(275)

(275)

-

-
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11.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
(หน่วย: ล้านบาท)

บริ ษทั

บริ ษทั ไฮ-เทค
สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั คันนา จํากัด

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
49.00
49.00

51.01

51.01

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2558
2557

กําไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กบั ส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2558
2557

เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในระหว่างปี
2558
2557

40

44

3

2

5

3

172

201

(32)

(119)

-

-

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสํา คัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
2558
2557
37
33
70
83
22
28
2
1

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั คันนา จํากัด
2558
2557
34
130
2,000
2,057
1,617
1,687
79
90

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั คันนา จํากัด
2558
2557
2558
2557
95
91
608
224
7
7
(76)
(219)
4
7
7
(72)
(219)
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สรุ ปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั คันนา จํากัด
2558
2557
2558
2557
16
27
(27)
(124)
3
(7)
76
(100)
(16)
(10)
(49)
225
3
10
1

เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จํากัด

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

จํานวนเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุน้ )
5.0

1.25

5.8

1.45

500.0

1.43

6.7

1.68

รายการเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
บริษัทย่ อยทีล่ งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
เงินลงทุนในบริ ษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่ งและไตรมาสที่สองของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ดี.เอ. อ็อกซิ เจน แพลนท์ จํากัด ได้เรี ยก
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมอี กร้ อยละ 57.7 และร้อยละ 17.3 ตามลําดับ ของหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนจํานวน 4.7 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 35 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจํานวน
แล้ว
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บริษัทย่ อยทีล่ งทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จํากัด
ในระหว่า งปี ปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั แอ๊ดวานซ์ พัล ล์ มิ ล ล์ 3 จํา กัดได้เรี ย กชํา ระค่ า หุ ้น เพิ่ม เติ ม อี ก ร้ อยละ 3 ของ
หุน้ สามัญที่จดทะเบียนจํานวน 15 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 4 ล้านบาท
เงินลงทุนใน Metro Profit International Limited
ในระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ัน Metro Profit International Limited ได้เ รี ย กชํา ระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ร้ อ ยละ 11 ของ
หุ ้นสามัญที่ จดทะเบี ยนจํานวน 350 ล้านหุ ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ย ญฮ่องกง ด้วยราคา 4.5 ล้านยูโร
(เทียบเท่าประมาณ 169 ล้านบาท)
เงินลงทุนใน Eastsun International Trading Limited
ในระหว่างปี ปั จจุบนั Eastsun International Trading Limited ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 7 ของ
หุน้ สามัญที่จดทะเบียนเดิมจํานวน 43.8 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญฮ่องกง ด้วยราคา 1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่าประมาณ 33 ล้านบาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 จํานวน
20.9 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญฮ่องกง และได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมอีกร้ อยละ 40 ของหุ ้น
สามัญที่จดทะเบียนเพิ่มด้วยราคา 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่าประมาณ 36 ล้านบาท)
เงินลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited
ในระหว่า งปี ปั จ จุ บ นั A-Maritime Holding Company Limited ได้ทยอยเรี ย กชํา ระค่ า หุ ้น จนเต็ม มูล ค่ า ของ
หุน้ สามัญที่จดทะเบียนเดิมจํานวน 5.8 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ด้วยราคา 5.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่าประมาณ 202 ล้านบาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
จํานวน 26.4 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ
94 ของหุ น้ สามัญที่จดทะเบียนเพิ่มด้วยราคา 24.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่าประมาณ 854 ล้านบาท)
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน A-Maritime Holding Company Limited
เงินลงทุนใน Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฮ่องกงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยมี
ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 5,000 เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กา (หุ ้ น สามั ญ จํา นวน 5 ,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.2 ล้านบาท และได้รับชําระค่าหุ ้นทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2558
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เงินลงทุนใน Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte 1 Shipping Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฮ่องกงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยมี
ทุ นจดทะเบี ย นจํา นวน 5,000 เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก า (หุ ้ นสามัญจํานวน 5,000 หุ ้ น มู ลค่ า หุ ้ นละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.2 ล้านบาท และได้รับชําระค่าหุน้ ทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
เงินลงทุนใน NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศฮ่องกงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยมี
ทุ นจดทะเบี ย นจํา นวน 5,000 เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก า (หุ ้ นสามัญจํานวน 5,000 หุ ้ น มู ลค่ า หุ ้ นละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.2 ล้านบาท และได้รับชําระค่าหุน้ ทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน Alizay 1 Shipping Company Limited
เงินลงทุนใน Alizay 1 Shipping S.A.
Alizay1 Shipping S.A. จดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษัท ในประเทศปานามาเมื่ อ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2558 โดยมี
ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 10,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (หุ ้ นสามัญจํานวน 100 หุ ้น มู ลค่ า หุ ้นละ 100 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.4 ล้านบาท ในปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการเรี ยกชําระค่าหุน้
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน Tofte 1 Shipping Company Limited
เงินลงทุนใน Tofte 1 Shipping S.A.
Tofte 1 Shipping S.A. จดทะเบี ย นจั ด ตั้ง บริ ษัท ในประเทศปานามาเมื่ อ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2558 โดยมี
ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 10,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (หุ ้ นสามัญจํานวน 100 หุ ้น มู ลค่ า หุ ้นละ 100 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.4 ล้านบาท ในปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการเรี ยกชําระค่าหุน้
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ าน NPS Mosa Shipping Company Limited
เงินลงทุนใน NPS Mosa Shipping S.A.
NPS Mosa Shipping S.A. จดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษัท ในประเทศปานามาเมื่ อวัน ที่ 14 สิ ง หาคม 2558 โดยมี
ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 10,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (หุ ้ นสามัญจํานวน 100 หุ ้น มู ลค่ า หุ ้นละ 100 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่าประมาณ 0.4 ล้านบาท ในปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการเรี ยกชําระค่าหุน้
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12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ไอนํ้าและนํ้า

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ ร้อยละ
25.51
25.51

ราคาทุน
2558
2557

ผลต่างจาก
การซื้ อเงินลงทุน
2558
2557

ราคาทุน - สุทธิ
2558
2557

3,459

(458)

3,001

3,459

(458)

3,001

ผลต่างจากการรวม
ธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ของบริ ษทั ร่ วม
2558
2557
(80)

(80)

ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ร่ วม
2558
2557
151

170

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557
2,612

2,833

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
(มหาชน)
ไอนํ้าและนํ้า

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
25.51
25.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุน
2558
2557
2558
2557
3,459

3,459

(211)

(211)

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557
3,248

3,248

บริ ษทั ฯได้สะท้อนผลต่างจากการซื้ อเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการซื้ อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม” เช่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่ งเป็ นการปรับใช้ “แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
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ในไตรมาสที่หนึ่ งของปี 2557 บริ ษทั ฯได้กลับรายการผลต่างจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจํานวน
666 ล้า นบาท เนื่ องจากบริ ษ ทั ร่ วมได้จาํ หน่ า ยเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญในบริ ษ ทั ย่อยสองแห่ ง และกลับ
รายการผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้นสามัญเพื่อจําหน่ ายหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท ร่ ว มให้ แ ก่ Matrix International Capital Holdings Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ในราคา
จํานวน 2,100 ล้านบาท โดยเป็ นราคาที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ ได้มีการโอน
หุ ้นแล้วเสร็ จในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ดัง นั้น บริ ษทั ฯจึงรั บรู้ กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่ า ว
เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจํานวน 695 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 650 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯได้ก ลับ รายการผลต่ า งจากการซื้ อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมจํา นวน 192 ล้า นบาท
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 89 ล้านบาท) กลับรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของ
บริ ษทั ร่ วมจํานวน 33 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี) และโอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ร่ วมเข้ากําไรสะสมจํานวน 72 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกยอดค้างรับ
ดังกล่าวในบัญชีภายใต้หวั ข้อ “ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุน้ ค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
12.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรจาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุน
ในระหว่างปี
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
2558
2557
2558
2557
109
577
23
(3)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2558
2557
353
389
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2558
2557
4,242
4,278
30,452
28,988
9,281
7,401
14,817
14,354

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
2558
2557
12,807
15,482
386
1,685
90
(3)
476
1,682
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13.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาทีต่ ใี หม่ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ตีราคาสิ นทรัพย์ลดลง
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,328
(3)
(21)
(17)
1,287
259
(1)
(2)
1,543

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร
6,828
21
191
(50)
21
(121)
6,890
36
193
136
(1)
7,254

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
39,500
130
(27)
265
(115)
(366)
(295)
39,092
202
(9)
1,049
(141)
(23)
40,170

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

เครื่ องมือ
418
43
(2)
60
519
6
2
4
531

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน
511
36
(25)
1
523
53
(14)
13
1
576

ยานพาหนะ
2,525
518
(413)
26
(1)
2,655
232
(43)
36
18
2,898

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง
1,095
762
(543)
25
366
(12)
1,693
726
(17)
(1,293)
(2)
1,107

รวม
52,205
1,510
(467)
(168)
25
(446)
52,659
1,514
(84)
(10)
54,079
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(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่
อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร

ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ตีราคาสิ นทรัพย์ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

เครื่ องมือ

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

-

2,606
290

19,851
1,728

339
27

433
32

551
234

-

23,780
2,311

-

(3)
(6)
2,887
291

(18)
(8)
(13)
21,540
1,800

(1)
365
35

(23)
442
43

(110)
675
283

-

(152)
(11)
(19)
25,909
2,452

-

15
5
3,198

(2)
(16)
12
23,334

1
401

(13)
472

(14)
1
945

-

(29)
18
28,350

44

(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

เครื่ องมือ

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
126
64
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
126
64
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
126
64
4
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,161
3,939
17,552
154
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,417
3,992
16,832
130
ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี :
2557 (จํานวน 1,879 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2558 (จํานวน 2,243 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

-

12
12
12

-

202
202
4
206

81
104

1,968
1,941

1,693
1,107

26,548
25,523
2,311
2,452
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาทีต่ ใี หม่ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

784
784
784

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

4,726
6
6
4,738
3
11
136
4,888

31,077
95
(27)
99
31,244
62
(9)
314
(141)
31,470

เครื่ องมือ
377
27
(2)
402
3
3
4
412

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
462
19
(21)
1
461
27
(13)
1
476

ยานพาหนะ
1,776
93
(220)
27
1,676
145
(43)
36
1,814

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง
639
339
(133)
845
323
(364)
804

รวม
39,841
579
(270)
40,150
563
(65)
40,648
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่

406
24

541
197

-

23,546
1,746

(1)
334
17

(21)
409
24

(109)
629
248

-

(149)
25,143
1,810

1
352

(13)
420

(14)
863

-

(28)
26,925

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

-

2,545
181

19,734
1,329

320
15

-

2,726
180

(18)
21,045
1,341

-

15
2,921

(1)
(16)
22,369

ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

เครื่ องมือ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

รวม

47

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

สินทรัพย์ ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
และอาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องมือ

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3
3
3

-

4
4

-

-

12
12
12

127
127
127

142
142
4
146

781

2,012

10,199

68

52

1,035

718

14,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

781

1,967

9,097

60

56

939

677

13,577

ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี :
2557 (จํานวน 1,562 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,746

2558 (จํานวน 1,595 ล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,810
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หากบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วยวิธีราคาทุน
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จะแสดงได้ดงั นี้

ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
2558
2557
1,078
820
2,961
2,816
13,152
13,400

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
541
541
1,525
1,534
6,834
7,592

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเครื่ องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวน 432 ล้านบาท (2557: จํานวน
886 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวน 2,091 ล้านบาท (2557: จํานวน 1,897 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 1,910 ล้านบาท
2557: จํานวน 1,676 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯมี เ ครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ จ ํา นวนหนึ่ งที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ เ ป็ น
การชัว่ คราว ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 671 ล้านบาท (2557: จํานวน 766 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 25 ล้านบาท
โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 3.35 (2558: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จํากัด) มีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่
มีอยูห่ รื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จาํ นวน 4,600 ล้านบาท
(2557: จํานวน 4,600 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 20
บริ ษ ทั ฯมี ข ้อจํา กัดเกี่ ย วกับ การห้า มก่ อให้เกิ ดภาระผูก พันแก่ ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ข้อกํา หนดของสั ญญาเงิ น กู้จากสถาบันการเงิ นและสัญ ญาหุ ้น กู้ระยะยาวตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ 21
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14.

สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้ นกระดาษ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เพิ่มขึ้นจากการส่ งเสริ ม
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ต้นกระดาษ
หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับ
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
301
300
-

งบการเงินรวม
2558
2557
2,310
2,169
26
126

76
(145)
(7)
2,260

55
(2)
(38)
2,310

47
(54)
294

1
301

สมมติฐานที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
ราคาต้น กระดาษ ณ จุ ด เก็ บ เกี่ ย ว ประมาณการโดยอ้า งอิ ง จากราคาซื้ อ ไม้ท่ อ นของต้น กระดาษที่
หน้าโรงงานในอดีตของบริ ษทั ฯหักด้วยประมาณการต้นทุนค่าขนส่ งจากพื้นที่ปลูกในแต่ละภาค
นํ้าหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากนํ้าหนักเฉลี่ยในการเก็บกลับและข้อมูล
การซื้ อไม้ท่อนในอดีตของบริ ษทั ฯ
จํานวนของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการจากอัตราการรอดตายของต้นกระดาษซึ่ งฝ่ ายบริ หาร
จํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการต้น ทุ น การปลู ก ในพื้ นที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ผ ลผลิ ต หรื อ ผลผลิ ต เกิ ด
ความเสี ยหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลจากการสุ่ มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่ งคํานวณตามวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน
รายละเอียดของต้นกระดาษที่ส่งเสริ มและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถ
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ช่วงอายุที่ส่งเสริ ม
1 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
13 - 24 เดือน
25 - 35 เดือน
ตั้งแต่ 36 เดือน
รวม

2558
มูลค่ายุติธรรม
จํานวนต้นที่ส่งเสริ ม
(ล้านบาท)
(ล้านต้น)
10
1
96
13
145
15
2,009
222
2,260
251

2557
มูลค่ายุติธรรม
จํานวนต้นที่ส่งเสริ ม
(ล้านบาท)
(ล้านต้น)
118
12
6
1
191
18
675
64
1,320
169
2,310
264
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ช่วงอายุที่ส่งเสริ ม
25 - 35 เดือน
ตั้งแต่ 36 เดือน
รวม

2558
มูลค่ายุติธรรม
จํานวนต้นที่ส่งเสริ ม
(ล้านบาท)
(ล้านต้น)
294
43
294
43

2557
มูลค่ายุติธรรม
จํานวนต้นที่ส่งเสริ ม
(ล้านบาท)
(ล้านต้น)
64
5
237
42
301
47

สมมติฐานที่สําคัญข้างต้นมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมโดยการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5 ของสมมติฐานจะ
เกิดผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
นํ้าหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

15.

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5
611
(611)
292
(292)
116
(116)
(6)
6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5
43
(43)
27
(27)
15
(15)
(1)
1

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
27
60
97

17
22
57
96

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
12
33
45

6
32
38

51

16.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MMR, MLR-2, 2.65
หนี้สินจากการทํา
MMR, LIBOR ระยะเวลา 6
ทรัสต์รีซีทส์
เดือนบวกด้วยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
3.5, 4 และอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือน บวกด้วย
ร้อยละ 3.25, 3.5 และ 15
สิ นเชื่อเพื่อการส่งออก
MMR
ตัว๋ สัญญาแลกเงิน
3.15 - 3.35
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
795
66

2557
1,197
1,221

2558
390
61

2557
781
1,206

1,415
2,976
5,252

926
2,850
6,194

1,415
2,976
4,842

926
2,850
5,763

สัญญาเงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีขอ้ จํากัดบางประการเกี่ ยวกับการรวม
กิจการ การจําหน่ายทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และการดํา รงอัตราส่ วนทางการเงิ น เป็ นต้น วงเงิ นกู้ยืม ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิ นนี้ ค้ าํ ประกันโดย
การจํานําสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ล้านบาท รวมทั้งมีการโอนผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับสิ นค้าคงเหลือให้แก่สถาบันการเงิน
สํา หรั บ ยอดคงเหลื อของตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ นนั้น ได้ร วมตัว๋ สั ญญาใช้เ งิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย (บริ ษ ัท ไฮ-เทค
สเปเชี ย ลตี้ มิ เนอรั ล จํา กัด) ที่ ออกให้แก่ ส าขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่ งหนึ่ งนั้น วงเงิ น
สิ น เชื่ อของบริ ษ ัท ย่อยที่ ไ ด้รั บ จากสาขาในประเทศของธนาคารต่ า งประเทศนี้ ค้ าํ ประกัน โดยบริ ษ ัท
สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยนั้น
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17.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18.

งบการเงินรวม
2558
2557
345
316
755
670
70
118
537
789
82
76
947
799
20
28
2,756
2,796

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,612
2,252
318
477
82
113
328
276
81
75
886
753
1
3
4,308
3,949

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

19.

งบการเงินรวม
2558
2557
88
113
208
30
20
98
89
241
405

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
88
113
195
19
19
27
6
159
308

เจ้ าหนีเ้ ช่ าซื้อและหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ เช่าซื้ อและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
392
372
(29)
(23)
363
349
(163)
(234)
200

115
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เจ้ าหนีเ้ ช่ าซื้อ
เจ้าหนี้เช่าซื้อประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะ ซึ่ งมีสัญญาเช่าซื้ อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระหนี้
เป็ นรายเดือนรวม 36-60 งวด
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สั ญญาเช่ าการเงิ นกับ บริ ษ ทั ลี สซิ่ งหลายแห่ ง เพื่อเช่ าเครื่ องจักร อุ ปกรณ์ และยานพาหนะ
สําหรับใช้ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเมื่อ
ครบกําหนดสัญญา บริ ษทั ฯสามารถใช้สิทธิขอซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวได้ในราคาที่
กําหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซื้ อและ
สัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
180
212
392
(17)
(12)
(29)
163
200
363

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
251
121
372
(17)
(6)
(23)
234
115
349
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20.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

เงินกูย้ มื

วงเงิน

วันที่ทาํ สัญญา

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

กําหนดชําระ

บริษทั แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จากัด
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
3,200 ล้านบาท* 12 มกราคม 2555 อัตราดอกเบี้ยเงิน ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและชําระคืนเงินต้นทุก
ในประเทศ
ฝากประจํา 12 เดือน ไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือน
บวกด้วยร้อยละ 3.5 ตุลาคม 2564
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื เงินรอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
*

2557

ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึ่งปี

ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ
เกินหนึ่งปี

458

2,281

2,739

458

2,739

3,197

(4)

(9)

(13)

(5)

(13)

(18)

454

2,272

2,726

453

2,726

3,179

รวม

รวม

วงเงินสิ นเชื่อจํานวน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสําหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์แ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้มีการเบิกใช้วงเงินสําหรับทรัสต์รีซีทส์จาํ นวน 4 ล้านบาท
(2557: 15 ล้านบาท) ซึ่งได้บนั ทึกเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้น)
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สัญญาเงิ นกู้ยืม ของบริ ษ ทั ย่อยนี้ มี ขอ้ จํา กัดหลายประการซึ่ งบริ ษ ทั ย่อยต้องปฏิ บ ตั ิ ตาม ได้แก่ ข้อจํา กัด
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน การลดทุน การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และการทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั ในเครื อ เป็ นต้น
การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี เ งิ น กู้ยื ม ระยะยาวสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื เงินรอการตัดบัญชี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
3,179
5
(458)
2,726

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
2,746
428
5
3,179
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21.

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือของหุ ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ออกหุ ้นกู้

วันที่ครบกําหนด มูลค่าที่ตราไว้
ไถ่ถอน
ต่อหน่วย (บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

หุ้นกู้
1/2555
ชุดที่ 1

อายุหุ้นกู้
3 ปี

17 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2558

1,000

5.5

ชุดที่ 2

4 ปี

17 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2559

1,000

5.8

ชุดที่ 3

5 ปี

17 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2560

1,000

6.1

1/2556
ชุดที่ 1

3 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ 2559

1,000

5.5

ชุดที่ 2

4 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ 2560

1,000

5.8

ชุดที่ 3

5 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ 2561

1,000

6.0

ชุดที่ 4

4 ปี

11 มีนาคม 2556 22 กุมภาพันธ์ 2560

1,000

5.8

ชุดที่ 5

5 ปี

27 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ 2561

1,000

6.0

กําหนดชําระดอกเบี้ย
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
มีนาคม 2556 ถึงธันวาคม 2558
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
มีนาคม 2556 ถึงธันวาคม 2559
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
มีนาคม 2556 ถึงธันวาคม 2560
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2559
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2560
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2561
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
มิถุนายน 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2560
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

2558
ส่ วนที่ถึง
ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เกินหนึ่ งปี

2557
ส่ วนที่ถึง
ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เกินหนึ่ งปี

รวม

รวม

-

-

-

2,500

-

2,500

1,500

-

1,500

-

1,500

1,500

-

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

-

1,000

-

1,000

1,000

-

754

754

-

754

754

-

3,340

3,340

-

3,340

3,340

-

2,246

2,246

-

2,246

2,246

-

1,160

1,160

-

1,160

1,160
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ออกหุ ้นกู้

วันที่ครบกําหนด มูลค่าที่ตราไว้
ไถ่ถอน
ต่อหน่วย (บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

หุ้นกู้
1/2558
ชุดที่ 1

อายุหุ้นกู้
3 ปี

19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพันธ์ 2562

2,350

4.9

ชุดที่ 2

4 ปี

19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพันธ์ 2563

650

5.05

มูลค่าตามหน้าตราสาร
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู้
ยอดสุทธิ

กําหนดชําระดอกเบี้ย
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2562
ชําระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

2558
ส่ วนที่ถึง
ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เกินหนึ่ งปี

รวม

2557
ส่ วนที่ถึง
ส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เกินหนึ่ งปี

รวม

-

2,350

2,350

-

-

-

-

650

650

-

-

-

2,500
(2)
2,498

11,500
(30)
11,470

14,000
(32)
13,968

2,500
(5)
2,495

11,000
(33)
10,967

13,500
(38)
13,462
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หุ ้นกู้น้ ี เ ป็ นหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อประเภทไม่ ด้อยสิ ท ธิ ไม่ มี หลัก ประกัน และมี ผูแ้ ทนผูถ้ ื อ หุ ้น กู้ ทั้ง นี้
บริ ษทั ฯมี สิทธิ ไถ่ ถอนหุ ้นกูก้ ่ อนกําหนดโดยการไถ่ ถอนสามารถเริ่ มในวันครบรอบปี ที่ 2 ของวันที่ออก
หุ น้ กู้ ในการไถ่ถอนนั้นบริ ษทั ฯจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินต้นของหุ ้นกู้
ที่มีการไถ่ถอนแก่ผถู ้ ือหุ น้ กู้
สั ญ ญาหุ ้ น กู้น้ ี มี ข ้อ จํา กัด หลายประการซึ่ งบริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม ได้แ ก่ ข้อ จํา กัด เกี่ ย วกับ การดํา รง
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น การจํา หน่ า ยทรั พ ย์สิ น การก่ อ ภาระผูก พัน แก่ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และ
การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ กูส้ าํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ออกหุ น้ กูใ้ นระหว่างปี
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก: จ่ายชําระคืนหุ น้ กูใ้ นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
13,462
13,445
3,000
18
17
(2,500)
(12)
13,968
13,462
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22.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
รับโอนพนักงานจากบริ ษทั ย่อย
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
122
109

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
93
89

13
5

14
5

7
4

7
3

4
(20)
(9)
-

(6)
-

3
(15)
(7)
7

(6)
-

115

122

92

93

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2557
13
10
5
9
18

19

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
12
4
6
6
18

10

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 18 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 16 ล้านบาท) (2557: จํานวน 9 ล้านบาท
เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 15 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 15 ปี ) (31 ธันวาคม 2557: 17 ปี เฉพาะบริ ษทั ฯ:
17 ปี )

60

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
อัตราคิดลด
2.0 และ 2.9
1.5 และ 4.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1.5, 3.0, 4.0 และ 8.0 1.5, 4.0, 5.0 และ 9.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
0 - 24.0
0 - 20.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2.9
4.3
3.0, 4.0 และ 8.0
4.0, 5.0 และ 9.0
0 - 24.0
0 - 20.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

23.

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(10)
11
11
(10)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(8)
9
9
8

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 10%
(3)

เพิ่มขึ้น 10%
(3)

ลดลง 10%
4

ลดลง 10%
3

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์คือส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะทยอยตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์น้ นั และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้ นปี
ลดลงจากการตีราคาสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
จําหน่ายในระหว่างปี - โอนไปยังกําไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
4,314
5,135
(311)
(420)
(438)
(72)
3,894
4,314

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,660
2,966
(304)
(306)
2,356
2,660

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
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24.

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หัก ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ า ทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ตามมาตรา 1202 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ บริ ษ ทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทยต้อง
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ งบริ ษทั ทํามาหาได้ทุกคราวที่
จ่ า ยเงิ นปั นผลจนกว่า ทุ นสํา รองนั้นจะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ัท
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

25.

ผลต่ างจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ผลต่างเนื่องจากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของที่ดินและ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากกําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์และธุรกิจ
โรงไฟฟ้ าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,049

1,049

1,049

1,049

(141)

(141)

(113)

(113)

908

908

33
969

33
969

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินสําหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บนํ้า
(หน่วย: ล้านบาท)

วันที่เข้าทํารายการ
โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บนํ้า มิถุนายน 2552
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลต่างเนื่องจากค่าเผือ่ การลดมูลค่า
ณ วันที่ซ้ือ
ของที่ดิน
ราคาจ่ายซื้อ
มูลค่ายุติธรรม
2558
2557
1,049
1,049
1,211
162
1,049
1,049
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ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน ภายใต้เงื่ อนไขในสัญญา บริ ษทั ฯจะซื้ อที่ดินและชําระค่าขุดบ่อเก็บนํ้าสําหรับ
ที่ดินที่ได้มีการขุดบ่อเก็บนํ้าไปแล้วบางส่ วนรวมทั้งสิ้ นจํานวน 1,211 ล้านบาทและจํานวน 75 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวและได้บนั ทึกไว้ในบัญชีภายใต้หวั ข้อ “เงินจ่าย
ล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานของผูป้ ระเมินราคา
อิสระซึ่งประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวโดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรม
รวม 162 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่ามูลค่าซื้ อขายตามสัญญาเป็ นจํานวน 1,049 ล้านบาท การซื้ อที่ดินผืนนี้ มีมูลค่า
ซื้อขายสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่ งตามหลักเนื้อหาสําคัญกว่ารู ปแบบ จึงอาจถูกพิจารณาเสมือนว่าส่ วนเกินนี้
เป็ นการจ่ายเงินให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯจึงได้สะท้อนผลของรายการดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่าง
ระหว่างจํานวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่ งได้จ่ายชําระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจํานวน 1,049
ล้านบาท เป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้หวั ข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุ รกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ” และบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในราคายุติธรรม
ในเดือนมิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ นํ้าใส จํากัด รวมทั้งได้ยกเลิก
สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินและรับเงิ นจ่ายล่วงหน้าคืนจํานวน 237 ล้านบาท (มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าจํานวน
1,286 ล้า นบาท สุ ท ธิ ก ับ ค่ า เผื่ อ การลดมู ล ค่ า ของเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้า จํา นวน 1,049 ล้า นบาท) จึ ง ทํา ให้
ยอดผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นจ่ายล่ วงหน้าซึ่ งได้จ่ายชําระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่ าว
ณ วันที่ ซ้ื อจํานวน 1,049 ล้านบาท ยังคงแสดงอยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัด
โครงสร้างการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ”
ผลต่างเนื่องจากกําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้ าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: ล้านบาท)
วันที่เข้าทํา
รายการ

การจําหน่ายสิ นทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้ า
มิถุนายน 2552
การจําหน่ายที่ดินส่ วนที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้ า มกราคม 2553
รวม

ณ วันที่ขาย
มูลค่าสุ ทธิ
ราคาขาย ตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์
3,800
84

3,731
40

ผลต่างจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้ าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558
2557
97
97
44
44
141
141

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
69
69
44
44
113
113

63

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอนสิ นทรัพย์และธุรกิจจากบริ ษทั ย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่เข้าทํารายการ

การรับโอนสิ นทรัพย์และธุรกิจ

ตุลาคม 2553

ณ วันที่รับโอน
มูลค่าสุ ทธิ
ราคาจ่าย
ตามบัญชีของ
ซื้อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
236
203

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอน
สิ นทรัพย์และธุรกิจจากบริ ษทั ย่อย

2558
33
33

รวม

26.

2557
33
33

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ามาเพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่งและค่าระวาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

27.

งบการเงินรวม
2558
2557
9,451
7,450
502
529
(532)
401
2,456
2,314
1,693
1,544
943
991
88
122

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,746
5,196
10,605
10,805
(479)
33
1,812
1,749
1,961
1,655
739
704
71
97

ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(1)

(1)

-

-

222
221

112
111

153
153

61
61

64

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

(54)

-

-

3
3

(54)

2
2

-

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกบั รายได้ภาษีเงินได้มีดงั นี้

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนทางภาษีปีปั จจุบนั ที่ยงั ไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปี ปั จจุบนั
ขาดทุนทางภาษีของปี ก่อนซึ่งบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปี ปัจจุบนั
อื่น ๆ
รวม
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557
(1,192)
(668)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(980)
(664)

238

134

196

133

77

67

-

-

273
51
22
(616)

147
126
5
115
(439)

51
143
(456)

109
79
(244)

(11)

(5)

(4)

(5)

215
(28)
(94)
221

(39)
(90)
111

226
(3)
(43)
153

(11)
(72)
61

65

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าที่จะได้รับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

27
37
22
229

41
39
24
15

27
37
19
226

41
39
19
-

34
4
353

18
6
7
150

309

18
5
122

85
1,351

84
1,495

7
589

5
665

111
1,547

1,579

111
707

670

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 2,806 ล้านบาท (2557: จํานวน 1,533 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 2,287
ล้านบาท 2557: 1,132 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยพิ จารณาแล้วเห็ นว่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่ มี กาํ ไรทางภาษี ใ น
อนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้แสดงได้ดงั นี้

31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2558
2557
13
18
19
47
47
44
45
226
1,358
2,455
2,790
1,482

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,132
2,287
2,287
1,132

นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง (DA Alizay SAS) มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนเงิน
40 ล้านยูโร (2557: จํานวน 30 ล้านยูโร) ซึ่ งไม่มีวนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์แต่มีขอ้ จํากัดในการใช้
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28.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยสี่ แ ห่ ง ได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่สาํ คัญบางประการสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี
นับจากวันที่

การลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
ห้าสิ บของอัตราปกติเป็ น
เวลา 5 ปี นับจากวันที่

ยังไม่เริ่ มดําเนินการ

ยังไม่เริ่ มดําเนินการ

19 พฤศจิกายน 2555

19 พฤศจิกายน 2563

1 กันยายน 2557

1 กันยายน 2565

1 กันยายน 2557

1 กันยายน 2565

17 สิ งหาคม 2554

17 สิ งหาคม 2562

บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จากัด
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จากัด
การผลิตคลอรี นไดออกไซด์
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จากัด
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จากัด
การผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก

ทั้งนี้ จํานวนภาษี เงิ นได้ที่ รั บยกเว้นต้องไม่ เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น โดยไม่ รวมค่ าที่ ดิ นและทุ น
หมุนเวียน
นอกจากสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยังได้รับอนุญาต
ให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าเป็ นเวลา 10 ปี ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากวันที่
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ในฐานะที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
29.

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

ขาดทุนสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(พันหุ น้ )
ขาดทุนต่อหุน้ (บาทต่อหุ น้ )

งบการเงินรวม
2558
2557
(941,492)
(440,215)
405,370
(2.32)

405,370
(1.09)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(827,538)
(603,204)
405,370
(2.04)

405,370
(1.49)
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30. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดโครงสร้ า งองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ นสามส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายกระดาษ
(2) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายเยือ่ กระดาษ
(3) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายไม้สับ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึ ก บัญชี สํา หรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ย วกับ การบันทึ ก บัญชี
สําหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยใช้เกณฑ์ ใ นการกํา หนดราคาระหว่า งกันตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 6
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินจ่าย
ล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี

ส่ วนงาน
กระดาษ
2558
2557
21,733 22,232
21,733 22,232
(1,194)

(638)

ส่ วนงาน
เยือ่ กระดาษ
2558
2557
343
460
9,965
7,258
10,308
7,718
27
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ส่ วนงานไม้สบั
2558
2557
1,019
542
2,627
3,713
3,646
4,255
(190)

(131)

รวม
2558
23,095
12,592
35,687

2557
23,234
10,971
34,205

(1,357)

(678)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2558
2557
(12,592) (10,971)
(12,592) (10,971)
(163)

(16)

งบการเงินรวม
2558
2557
23,095 23,234
23,095 23,234
(1,520)
3

(693)
4

67
-

55
695

1,382
109
(1,232)
(1,191)
221
(970)

67
(75)
577
(1,298)
(668)
111
(557)
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายกระดาษ เยือ่ กระดาษและไม้สับแยกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
6,332
6,252
16,663
16,711
22,995
22,963

ส่ วนงานในประเทศ
ส่ วนงานในต่างประเทศ
รวม
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ มี รายได้จากลูก ค้า รายใดที่ มี มูลค่ า เท่า กับ หรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
31.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง
อาคารโรงงานและการซื้ อเครื่ องจักรซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
สกุลเงิน
บาท
เหรี ยญสหรัฐฯ
หยวน
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
2557
485
431
0.1
1
0.2
490
458

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
462
429
0.1
0.2
464
432
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31.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสํานักงาน
ยานพาหนะและโกดังเก็บสิ นค้าคงเหลือ อายุของสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปี ถึงสิ บปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

48
33
11
92

59
44
15
118

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
31
1
32

33
8
41

31.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
รวม

59
6
65

29
2
31

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1
1

5
2
7
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31.4 หนังสื อคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามของ
บริ ษทั ฯเพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 101 ล้านบาท (2557: จํานวน 98 ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 99 ล้านบาท 2557: จํานวน 98 ล้านบาท)
31.5 คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2552 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษ ทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จํากัด) และบริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันสองแห่ ง ได้
ถูกฟ้ องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าของผูย้ นื่ คําฟ้ อง โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 158 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ศาลได้พิพากษา
ให้ยกฟ้ องเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่ได้กระทําการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่ งโจทก์
ได้ยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่ อศาลฎี ก า ต่ อมาเมื่ อวันที่ 31 มกราคม 2555 บริ ษ ทั ย่อยได้ยื่นคํา แก้อุ ท ธรณ์ ปั จ จุ บ ัน
บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการรอคําพิพากษาจากศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
คาดว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากผลของคดีน้ ีแต่อย่างใด
32.

ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

-

556
-

25,523
2,260

556
25,523
2,260

หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

-

14,053

-

14,053
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(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1

33.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

-

556
-

13,577
294

556
13,577
294

หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้

-

14,053

-

14,053

เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น ” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ ยวข้องกันจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จากสถาบันการเงิ น เจ้า หนี้ ก ารค้า และเจ้า หนี้ อื่ น เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จากกิ จการที่
เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ เช่ าซื้ อและหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยาว และหุ ้นกู้ระยะยาวสกุล
เงินบาท บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายใน
การบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ออันเกี่ ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงิ นจ่ายล่ วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่ กิจการที่
เกี่ ย วข้อ งกัน และเงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะสั้ นแก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โดย
การกําหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวน
มากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น ลู กหนี้ กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วม เงิ นจ่าย
ล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ น
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค วามเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่สําคัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ า ซื้ อ สิ น ค้า แก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะสั้ นแก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้ เช่าซื้ อและหนี้ สินตาม
สัญญาเช่ าการเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยาว และหุ ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตามอัตราตลาดหรื อ มี อ ัตราดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่
ครบกําหนดหรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2
2

-

345
345

2
3,157
3,159

349
3,157
3,506

0.01 - 1.50
-

2,976
163
2,498
5,637

200
11,470
11,670

2,276
2,725
5,001

2,756
2,756

5,252
2,756
363
2,725
13,968
25,064

หมายเหตุ 16
4.02 - 8.57
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 21
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจําหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

267
-

2
2,707

269
2,707

0.10 - 1.25
-

-

-

-

2,100

2,100

-

3
3

-

187
454

4,809

187
3
5,266

MLR + 1
3.18

3,281
234
2,495
6,010

115
10,967
11,082

2,913
3,179
6,092

2,796
2,796

6,194
2,796
349
3,179
13,462
25,980

หมายเหตุ 16
4.02 - 9.46
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 21

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

2,453
2,453

-

228
228

6,292

2,976
7
163
2,498
5,644

200
11,470
11,670

1,866
1,866

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.01 - 1.50
5.11 - 5.76

6,292

228
6,292
2,453
8,973

4,308
4,308

4,842
4,308
7
363
13,968
23,488

หมายเหตุ 16
1.50 - 1.51
4.02 - 8.57
หมายเหตุ 21
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจําหน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้าแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ น้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

173
-

2
4,691

175
4,691

0.10 - 1.25
-

-

-

-

2,100

2,100

-

2,596
2,596

-

197
370

6,793

197
2,596
9,759

MLR + 1
5.40 - 5.76

2,850
8
234
2,495
5,587

115
10,967
11,082

2,913
2,913

3,949
3,949

5,763
3,949
8
349
13,462
23,531

หมายเหตุ 16

1.50 - 1.51
4.02 - 9.46
หมายเหตุ 21

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และเครื่ องจักร รวมทั้งการลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ย อดคงเหลื อของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
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สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญออสเตรเลีย
ยูโร
เหรี ยญฮ่องกง
วอน
ริ งกิต
หยวน
เหรี ยญไต้หวัน
ดองเวียดนาม
รู ปีปากีสถาน
ดีแรห์ม
ตากาบังกลาเทศ
ปอนด์สเตอร์ลิง
เหรี ยญนิวซีแลนด์
เหรี ยญสิ งคโปร์
ปอนด์อียปิ ต์

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญออสเตรเลีย
ยูโร
เหรี ยญฮ่องกง
วอน
ริ งกิต
หยวน
เหรี ยญไต้หวัน
ดองเวียดนาม
รู ปีปากีสถาน
ดีแรห์ม
ตากาบังกลาเทศ
ปอนด์สเตอร์ลิง
เหรี ยญนิวซีแลนด์
เหรี ยญสิ งคโปร์
ปอนด์อียปิ ต์

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2558
2557
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
28
30
13
25
6
7
1
1
13
24
3
7
2
7
8
1,738
736
3,338
2,630
8
5
3
3
22
21
10
13
38
46
27
14,026
24,795
1
19
92
9
2
2
16
17
3
2
1
1
1
7
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0886
32.9630
26.2836
26.8068
39.4388
40.0530
4.6579
4.2516
0.0308
0.0300
8.4280
9.4251
5.5458
5.2998
1.0993
1.0380
0.0016
0.0016
0.3441
0.3300
9.8267
8.9742
0.4614
0.4230
53.5035
51.1497
24.7437
25.6517
25.5195
24.8959
4.6090
4.6102

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2558
2557
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
29
30
12
23
6
7
1
1
92
74
16
7
2
7
8
1,738
736
3,338
2,630
8
5
3
3
22
21
10
13
38
46
27
14,026
24,795
1
19
92
9
2
2
16
17
3
2
1
1
1
7
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0886
32.9630
26.2836
26.8068
39.4388
40.0530
4.6579
4.2516
0.0308
0.0300
8.4280
9.4251
5.5458
5.2998
1.0993
1.0380
0.0016
0.0016
0.3441
0.3300
9.8267
8.9742
0.4614
0.4230
53.5035
51.1497
24.7437
25.6517
25.5195
24.8959
4.6090
4.6102
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

จํานวนเงิน
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อบาท

2558
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกําหนดตามสัญญา

484 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

34.0400 ถึง 36.6650

ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

29 ล้านยูโร

1.0840 ถึง 1.1165

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อวอน

53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1,127 ถึง 1,130

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อริ งกิต

44 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

3.8780 ถึง 4.3640

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเหรี ยญสิ งคโปร์

5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1.4295

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเหรี ยญไต้หวัน

55 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

31.0500 ถึง 34.1300

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อหยวน

50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

6.6700 ถึง 6.7120

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อรู เปี ย

2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

16,135

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเปโซ

6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

48.6700

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อรู ปี

12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

72.0200

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อรู เบิล

2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

64.5000

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อดอง

2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

24,200

สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญออสเตรเลียต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

10 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย

0.7271 ถึง 0.7537

เหรี ยญนิวซีแลนด์ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1 ล้านเหรี ยญนิ วซีแลนด์

0.6430 ถึง 0.6520

จํานวนเงิน

บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร
วอนต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
ริ งกิตต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสิ งคโปร์ ต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญไต้หวันต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หยวนต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รู เปี ยต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เปโซต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รู ปีต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รู เบิลต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดองต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อเหรี ยญออสเตรเลีย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อเหรี ยญนิ วซี แลนด์

4 มกราคม 2559 ถึง
23 กันยายน 2559
4 มกราคม 2559 ถึง
12 พฤษภาคม 2559
20 มิถุนายน 2559
4 มกราคม 2559 ถึง
9 กันยายน 2559
26 สิ งหาคม 2559
21 มกราคม 2559 ถึง
26 กันยายน 2559
19 สิ งหาคม 2559 ถึง
26 สิ งหาคม 2559
26 สิ งหาคม 2559
19 สิ งหาคม 2559
29 สิ งหาคม 2559
11 มกราคม 2559
16 มีนาคม 2559

4 มกราคม 2559 ถึง
25 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559 ถึง
29 กรกฎาคม 2559

2557
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกําหนดตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อบาท

25 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

33.0153 ถึง 33.2900

บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

26 พฤษภาคม 2558 ถึง
26 มิถุนายน 2558

สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อบาท

103 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

31.9930 ถึง 32.5600

บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

14 มกราคม 2558 ถึง
18 มีนาคม 2558
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ความเสี่ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงทางการเงิ นจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาไม้ท่อนของต้นกระดาษ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าราคาไม้ท่อนจะไม่ลดลงอย่างมีสาระสําคัญในอนาคตอันใกล้
ดังนั้นจึงมิได้ทาํ สัญญาอนุพนั ธ์หรื อสัญญาอื่นใดเพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากราคาไม้ท่อน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้ส อบทานและติ ดตามราคาไม้อย่า งสมํ่า เสมอเพื่ อพิ จารณาความจําเป็ นของการใช้มาตรการบริ หาร
ความเสี่ ยงทางการเงินให้เหมาะสม
33.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สิน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น มู ลค่า ยุติธ รรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ดหรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ก ารวัดมูล ค่า ที่
เหมาะสม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ข) เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ค) หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ง) ตราสารอนุพนั ธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่ น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ของเงิ นตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยและเส้นราคาล่วงหน้าของสิ นค้า
โภคภัณ ฑ์ เป็ นต้น บริ ษ ัท ฯได้ค ํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ของคู่ สั ญ ญาใน
การประมาณมูลคุ่ติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญมีมูลค่าโดยประมาณ
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่หุ้นกูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทซึ่ งมีมูลค่า
สุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวน 13,968 ล้านบาท (2557: จํานวน 13,462 ล้านบาท) โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวน
14,053 ล้านบาท (2557: จํานวน 13,599 ล้านบาท)
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อย คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุน
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.69:1 (2557: 1.67:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.75:1 (2557: 1.67:1)

34.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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